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ISD Bollenstreek

Laatste mogelijkheid aanvragen Tozo 5 en
TONK
Tozo 5
Via de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo) kunnen ondernemers tijdelijk
een uitkering voor levensonderhoud krijgen tot
bijstandsniveau. Ook kan er een lening voor
bedrijfskapitaal worden aangevraagd. Tozo 5 loopt
van 1 mei 2021 tot en met 30 september 2021. Na
deze datum kunt u Tozo 5 niet meer aanvragen.
TONK
De TONK is bestemd voor huishoudens die door de
coronamaatregelen te maken hebben met een forse
inkomensterugval. En daardoor de noodzakelijke
kosten niet meer kunnen betalen uit hun inkomen
en/of beschikbare geldmiddelen. TONK loopt van
1 januari 2021 tot en met 30 september 2021.
Aanvragen kan tot en met 31 oktober 2021.
Informatie over Tozo 5 en TONK
Op de website van de ISD Bollenstreek
isdbollenstreek.nl staat de uitgebreide informatie
over Tozo 5 en de TONK.

Melding over onkruid
doorgeven? Doe het via Fixi
Het weer in de afgelopen zomer heeft er voor gezorgd dat het onkruid zeer snel

Bereikbaarheid ISD
Telefoon:
+31 (0)800 95 67 000 (gratis)
Website:
isdbollenstreek.nl
E-mail: 		
info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk: 	bezoek aan Voor ieder 1 van uw
woonplaats. Voor de actuele
openingstijden kunt u terecht op de
website voorieder1.nl
Volg de ISD Bollenstreek ook op:

groeide. Hierdoor is er een achterstand ontstaan om het onkruid te verwijderen.
Momenteel plant de gemeente extra werkzaamheden in om deze achterstand in te
Vergunningaanvragen,
meldingen en verzonden besluiten

halen. Uw meldingen helpen ons hierbij.
Melden via Fixi
Groeit er veel onkruid in uw omgeving? Laat het ons
dan weten. U kunt uw meldingen over onkruid melden
via fixi.nl De melding komt binnen bij onze collega’s
van de buitendienst. Zij zetten het gelijk in hun
planning.

Systeem voor meldingen in de buitenruimte
Fixi is het systeem voor meldingen in de buitenruimte.
U kunt uw melding eenvoudig in Fixi zetten via onze
website noordwijk.nl/openbareruimte via fixi.nl of via
de Fixi-app. U kunt via Fixi ook foto’s meesturen van
de situatie.

Openingstijden Klantcontactcentrum
Locatie Noordwijk, gemeentehuis
Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Alleen op afspraak
Maak een afspraak online via noordwijk.nl/afspraak
of bel +31 (0)71 36 60 000.
U kunt niet zonder afspraak terecht bij de
publieksbalies.

Locatie Noordwijkerhout, Via Antiqua
Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout

Onze balie in het gezondheidscentrum is gesloten.
Direct digitaal regelen
Kijk voor alle zaken die u direct digitaal kunt regelen
op noordwijk.nl

In deze rubriek vindt u informatie over meldingen,
vergunningsaanvragen en verzonden besluiten van
de gemeente en de Omgevingsdienst West-Holland.
Zie de ‘Toelichting’ voor meer informatie over deze
aanvragen en eventuele bezwaar- en/of beroep
mogelijkheden. De officiële bekendmakingen zijn
terug te vinden op het Gemeenteblad op overheid.nl

Gemeente Noordwijk
Verzonden besluiten
Noordwijk
165439 - 3 september 2021
Ontheffing fietsen op het strand tot 2024
166963 - 8 september 2021
Objectvergunning 30 september Losplaatskade
LEES VERDER >>
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Nieuws van de Raad

Agenda openbare commissievergadering gemeenteraad dinsdag 21 september 2021
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Digitaal

Agenda Commissie Ruimte (uitloop) dinsdag 21 september 2021 20:00 uur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Vaststelling van de agenda
Inventarisatie insprekers
Presentatie over keuzes omgevingsplan en voortgang omgevingsvisie (Beeldvormend)
Raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit Paraplubestemmingsplan Bouwaanduiding (Meningsvormend)
Raadsvoorstel Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen ‘Vomar Maarten Kruytstraat’
(Meningsvormend).
Sluiting

Meer informatie

In verband met de maatregelen tegen de
verspreiding van het coronavirus is het alleen
mogelijk de vergadering digitaal te volgen. De
vergadering wordt live uitgezonden via de website
van de gemeente noordwijk.nl De vergadering
is te volgen via noordwijk.nl/gemeenteraad of
https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/
upcoming.
De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming,
meningsvorming en besluitvorming. De commissie
bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of
meningsvormende fase. Besluitvorming vindt
plaats in de gemeenteraadsvergadering.
Bij beeldvorming halen de leden informatie op
en vormen zich een beeld van een onderwerp,
bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het
verzamelen van informatie en het vormen van een
beeld staan centraal.

Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt,
dan bereiden de leden de besluitvorming in de
raad voor en komen zij tot een politiek standpunt.
De fracties gaan met elkaar in debat en het
college beantwoordt politieke vragen en legt
verantwoording af over het voorstel dat voorligt.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raads
informatiesysteem (noordwijk.nl/gemeenteraad).
Eenieder heeft het recht tijdens de commissie
vergadering in te spreken. Indien u van het
spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich
uiterlijk de dag zelf voor 12:00 uur aan te melden.
Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich
wenden tot de griffie, telefoon +31 (0)71 36 60 429 of
griffie@noordwijk.nl.
Gemeenteraad op Twitter
Wilt u op de hoogte blijven van de gemeenteraad?
Volg ons op Twitter via @raadnoordwijk.

Over vaccineren
In deze rubriek brengen we actuele zaken rondom vaccinatie aan de orde.
Dit kunnen tips, weetjes of waarschuwingen zijn.
Prikbus vanaf 9 september 2021 op
Rederijkersplein in Noordwijk
Vanaf donderdag 9 september 2021 is het mogelijk
om in Noordwijk zonder afspraak een vaccinatie te
halen in de prikbus van de GGD Hollands Midden.
De bus staat elke donderdag tussen 11:00 en 17:00
uur op het Rederijkersplein.
Geen afspraak nodig
Een afspraak maken van te voren is niet nodig.
Iedereen die 12 jaar (met toestemming van ouders)
of ouder is, kan hier elke donderdag zonder
afspraak tussen 11:00 en 17:00 uur het Pfizervaccin ontvangen. De GGD hoopt met deze service
nog meer mensen te vaccineren en te beschermen
tegen corona. Ook mensen met prikangst of
twijfels zijn welkom in de prikbus. Er is altijd een
corona-arts aanwezig die graag informatie geeft en
alle vragen beantwoordt. Vergeet niet een

ID-bewijs en mondkapje mee te nemen. Ter plekke
wordt meteen een 2e afspraak ingepland.
Prikbussen in de regio
Lukt het niet om op donderdag naar de prikbus in
Noordwijk te komen? Je kunt ook zonder afspraak
op een andere dag terecht bij een prikbus in de
regio:
• Hillegom: Henri Dunantplein. Elke woensdag van
11:00-17:00 uur
• Katwijk: Andreasplein 2. Elke dinsdag van
10:00-18:00 uur
• Lisse: Meer en Houtplein. Elke zaterdag van
11:00-17:00 uur
• Oegstgeest: parkeerterrein Lijtweg. Vanaf
zaterdag 4 september 2021, elke zaterdag van
11:00-17:00 uur
• Voorhout: Raadhuisplein 1. Vanaf vrijdag 10
september 2021 elke vrijdag van 14:00-17:00 uur

GGD Hollands Midden | ggdhm.nl |
RIVM | coronavaccinatie.nl |

165272 - 8 september 2021
Evenementenvergunning Voortuinrommelmarkt
26 september Vinkeveld
152399 - 8 september 2021
Wijziging leidinggevenden Beach Club O. Kon
Wilhelmina Blvd
167760 - 10 september 2021
Evenementenvergunning straatBBQ 9 oktober
Haasveld De Zilk
Noordwijkerhout
166969 - 8 september 2021
Ontheffing parkeerschijfzone Zeestraat

Overzicht collectes
In week 37 is een collecte gepland van Prinses
Beatrix Spierfonds
In week 38 is een collecte gepland van de
Nierstichting

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunning
Noordwijkerhout
2021-017337 - 5 september 2021
Stokroos 1 | het plaatsen van een container voor de
woning
2021-017442 - 8 september 2021
Pioen 11 | het bouwen van een opbouw op plat dak
van eigen woning
Noordwijk
2021-017344 - 4 september 2021
Nieuwe Voorstraat 56 | het aanleggen van een oprit
naast eigen woning
2021-017357 - 6 september 2021
Bernadettelaan 13 (kavel 903 Sancta Maria) | het
kappen van 5 bomen langs het schouwpad
2021-017386 - 7 september 2021
Hoogwakersbosstraat 11 | het plaatsen van dakkapel
op het voor -en achterdakvlak
2021-017393 - 7 september 2021
Zonnekant 49 | het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak
2021-017408 - 7 september 2021
Herenweg 140 | het bouwen van een vrijstaande
woning
2021-017446 - 8 september 2021
Kerkstraat 85 | het bouwen van een uitbouw op
dakterras
De publicatie van ingekomen aanvragen is een
kennisgeving en betekent niet dat de aanvragen ter
inzage liggen. De binnengekomen aanvragen zijn
soms nog niet volledig, er kunnen nog veranderingen
in worden aangebracht en de toestemmingen kunnen
worden geweigerd.

Ontwerpbesluiten ter inzage
Ontwerp-vergunningsbesluit brandveilig gebruik
ex artikel 2.1 lid 1d Wabo met betrekking tot de
aanvraag:
Noordwijkerhout
2021-015158
Dr Schaepmanlaan 2 | het brandveilig gebruiken
van een BSO in de multifunctionele ruimte op
sportcomplex Boekhorst
LEES VERDER >>
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Energiecoaches aan het woord:
Dorine Putman (12)

In deze wekelijkse column komt steeds een andere energiecoach aan het woord om te vertellen over
zijn of haar ervaringen op het gebied van energiebesparing. Deze week: Dorine Putman.
Gordijnen
We hebben hier al aardig wat puntjes gevonden
die met een kleine aanpassing echt wel geld
gaan opleveren. Die energienota kan beslist
lager worden. Maar dan komen de gordijnen ter
sprake. Veel mensen hebben hun interieur met
zorg ingericht en daar horen ook wel of geen
gordijnen bij. En er blijken ook heel wat mensen te
zijn die het een raar idee vinden om ’s avonds de
gordijnen dicht te doen, zodra het donker wordt.
“Niemand bij ons in de straat doet dat”, zegt deze
huiseigenaar. “Dan krijgen we geklets als we dat
wel gaan doen.”
Tja, wat moet je daarmee? Allemaal die gordijnen
dicht zou de oplossing zijn. Ik heb in andere
huizen ook al andere argumenten gehoord om de
gordijnen open te laten. De vensterbanken staan
vol, dat is lastig. Als je ze dicht doet hangen de
gordijnen voor de verwarming. Ook niet praktisch.
En zelfs ben ik al een paar keer in huizen geweest
waar met veel zorg de zware gordijnen pas waren
weggehaald en vervangen door heel dunne,
half-transparante gordijnen. Twilight gordijnen.
Voor wie dat nu net heeft gedaan, en daar

>> Vervolg Ontwerpbesluiten ter inzage
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken liggen
ter inzage met ingang van woensdag 15 september
2021 voor een periode van zes weken. Gedurende de
inzageperiode kan iedereen schriftelijk of mondeling
een zienswijze op het voorgenomen besluit indienen.
(Artikel 3.10 Wabo en afdeling 3.4 Awb). U kunt de
stukken op afspraak inzien tijdens de openingstijden
van het gemeentehuis.
U kunt een zienswijze indienen via
infobouwen@odwh.nl of u stuurt een brief aan:
Omgevingsdienst West-Holland, t.a.v. het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 159, 2300
AD Leiden. Vermeld bij uw zienswijze het adres van
de aanvraag en tegen welk ontwerpbesluit u een
zienswijze indient.
Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact
op met het Bouwloket van de Omgevingsdienst op
telefoonnummer +31 (0)71 40 83 200.

VERLENGINGSBESLUITEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2021-014993
Keplerlaan 1 E-a | het kappen van de bomen op het
terrein ESA
Meer weten?
Indien u informatie wenst over de behandeling
van een specifieke aanvraag, dan kunt u contact
opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland op
telefoonnummer + 31 (0)71 408 32 00, op werkdagen
tussen 9:00 en 14:00 uur. U kunt uw vraag ook stellen
via infobouwen@odwh.nl

een paar honderd euro voor heeft neergeteld,
is het begrijpelijk dat die oude gordijnen niet
terugkomen. Maar voor wie nu op het punt staat
om die superdunne gordijnen te nemen, is het wel
de moeite waard een kleine berekening te maken.
In dit huishouden heeft meneer helemaal geen
zin in geld uitgeven aan nieuwe dunne gordijnen,
maar mevrouw wil ze juist wel. Haar zus heeft dat
ook laten doen en het staat prachtig.
We gaan toch maar eens na wat de nadelen
zouden kunnen zijn. Ten eerste de kou op je
schouders als je vlak bij het raam zit. Zelfs met
dubbel glas, maar vooral bij enkel glas, is het
vlak bij het raam zonder gordijnen altijd minder
aangenaam. Het lijkt wel of er een soort koude
deken naar beneden komt. Dan ga je al gauw
de thermostaat maar een beetje hoger zetten.
Dat is voor de rest van de kamer eigenlijk niet
nodig, maar wel vlak bij de ramen. We gaan eens
uitrekenen hoeveel de rekening naar beneden gaat
als je de juiste gordijnen ’s avonds dicht doet.
Voor iedere m2 glas is dat per jaar een verschil van
€ 9,50 als je enkel glas hebt en € 3,50 als je dubbel
glas hebt. De hele pui aan de achterkant van dit

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Noordwijk
2021-016529 - 9 september 2021
Ten zuiden van strandopgang 19 | het realiseren van
tijdelijke werkterreinen strand Noordwijk
2021-016720 - 9 september 2021
Nabij Jacob Juchstraat 16 | het plaatsen van een
tijdelijke opslagcontainer en schaftkeet
Bezwaar en/of beroep
Indien u van mening bent dat u door een besluit
wordt benadeeld bestaat er de mogelijkheid om
bezwaar te maken. U heeft daarvoor zes weken
de tijd, gerekend vanaf de verzenddatum van de
beslissing (tenzij anders vermeld). Een schriftelijke
(geen e-mail) gemotiveerd bezwaarschrift
dient te worden gezonden aan het college van
burgemeester en wethouders van Noordwijk, per
adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159,
2300 AD Leiden onder vermelding van het trefwoord
‘bezwaarschrift’ en het registratienummer van het
besluit. Een bezwaarschrift schort de werking van
een besluit niet op. Het is in sommige gevallen
mogelijk, na instemming van het bestuursorgaan,
de bezwaarschriftenprocedure over te slaan en
rechtstreeks beroep in te stellen bij de rechtbank.
Deze besluiten treden in werking zes weken vanaf
de verzenddatum van de beslissing (tenzij anders
vermeld). Indien u meent dat u een spoedeisend
belang heeft kun u een voorlopige voorziening
aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Den Haag. Voor de behandeling van
een verzoek om voorlopige voorziening en/of
het instellen van beroep bent u aan de rechtbank
griffierechten verschuldigd.

huis is van glas. Dat is 15
m2. Aan de voorkant is er
veel minder glas, 6,8 m2. Bij elkaar 21,80 m2.
Gelukkig zit er na de verbouwing wel dubbel glas
in. Hier kan dan € 75,- per jaar bespaard worden als
de oude dikke gordijnen blijven en er geen nieuwe
gordijnen worden gekocht. Die oude gordijnen
moeten dan voortaan wel dicht gaan als het
donker wordt. Bij enkel glas was de besparing
€ 207,- per jaar geweest! Gordijnen dicht doen lijkt
dus wel een heel goed idee. Alleen, die flinterdunne
gordijnen, die helpen lang niet zoveel als goede
dikke gordijnen. Man en vrouw kijken elkaar eens
aan. Ik zal van de winter nog eens langs fietsen
en kijken wat het uiteindelijk geworden is: de
portemonnee of de dunne gordijnen van de zus!
Afspraak maken
Is uw belangstelling gewekt, dan kunt u geheel
vrijblijvend, belangeloos en kosteloos een
afspraak maken. De energiecoaches hebben
hun gebied onderverdeeld in Noordwijk aan
Zee, Noordwijk Binnen, Noordwijkerhout
en De Zilk. U kunt uw afspraak maken via
bespaarafspraak.nl/noordwijk

Meer weten?
Indien u informatie wenst over een verleende
vergunning, kunt u contact opnemen met de
Omgevingsdienst West-Holland op telefoonnummer
+31 (0)71 40 83 200, op werkdagen tussen 9:00
en 14:00 uur. U kunt uw vraag ook stellen via
infobouwen@odwh.nl

Verzonden besluiten - beroep
Alleen voor instellen beroep
Het besluit of de besluiten onder het kopje
‘verzonden besluiten - beroep’ liggen met de
daarbij behorende stukken met ingang van de
dag na deze publicatie gedurende zes weken ter
inzage in het gemeentehuis aan de Voorstraat 42
te Noordwijk. Voor eventueel inzien, verzoeken
wij u eerst contact op te nemen met de gemeente
Noordwijk /Omgevingsdienst West-Holland, gelet
op de coronamaatregelen. Tevens is het besluit
waarbij toepassing is gegeven aan artikel 2.12, lid
1 sub a onder 3 Wabo digitaal te raadplegen op
ruimtelijkeplannen.nl
Tegen deze besluiten is alleen rechtstreeks beroep
mogelijk. Rechtstreeks beroep bij de rechtbank is
mogelijk voor diegenen die een zienswijze hebben
ingediend, en voor derde belanghebbenden aan
wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij
geen zienswijze hebben ingediend. Bij besluiten
voorbereid met de uitgebreide procedure, start de
beroepstermijn de dag ná de terinzagelegging van
het besluit (artikel 6:8 lid 4 Awb). U heeft daarvoor
zes weken de tijd, gerekend vanaf de dag na deze
publicatie. Een beroepschrift dient te worden gericht
aan de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht,
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

LEES VERDER >>
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Meer weten?
Indien u informatie wenst over een verleende
vergunning, kunt u contact opnemen met de
Omgevingsdienst West-Holland op telefoonnummer

+31 (0)71 408 32 00, op werkdagen tussen 9:00
en 14:00 uur. U kunt uw vraag ook stellen via
infobouwen@odwh.nl

WELSTANDSVERGADERING
Bouwplannen worden op afstand (digitaal) beoordeeld.
De eerstvolgende welstandsvergadering voor afspraken
zal plaatsvinden op donderdag 23 september 2021.

Digitale versie
Toelichting
Aanvragen vergunning
• Voor het aanvragen van een vergunningen
voor een evenement of bijvoorbeeld een
terrasvergunning moet u bij de gemeente zijn. Het
gaat om aanvragen op basis van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV). Deze aanvragen
worden behandeld door de gemeente.
• Voor bepaalde werkzaamheden heeft u een
omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u
gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie
plaatst of een boom wilt kappen. Deze vergunning
kunt u aanvragen via omgevingsloket.nl
Deze aanvragen worden behandeld door
Omgevingsdienst West-Holland.
Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage
De publicatie van ingekomen aanvragen is een

noordwijk.nl/gemeenteberichten
kennisgeving. Dit betekent niet dat de aanvragen
ter inzage liggen. De binnengekomen aanvragen
zijn soms nog niet volledig. Ook kunnen er nog
veranderingen in worden aangebracht.
Reageren op aanvragen
Als er nog geen besluit is genomen dan kunt u ook
geen bezwaar indienen.
Indienen bezwaar en/of beroep
Als u van mening bent dat u door een besluit wordt
benadeeld dan kunt u in veel gevallen in bezwaar of
beroep. Welke procedure er gevolgd moet worden,
verschilt per situatie. Voor de mogelijkheden
verwijzen we u naar de officiële bekendmaking in
het Gemeenteblad van de gemeente Noordwijk op
overheid.nl Houd wel altijd goed de termijnen in de
gaten. Meer info: noordwijk.nl/bezwaarenberoep

Colofon
Voor meer informatie over de producten en
diensten en de openingstijden van de gemeente:
noordwijk.nl
Contact met de gemeente
Bel (071) 36 60 000 (werkdagen 08:30 - 17:00 uur)
of e-mail: gemeente@noordwijk.nl
Ook via sociale media bereikbaar
: @noordwijkzh
: facebook.com/gemeentenoordwijk
: instagram.com/gemeentenoordwijk
De gemeente Noordwijk is niet aansprakelijk
voor de redactionele inhoud van deze krant.

