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Doe mee met de Schoolbrengweek
Van 14 tot en met 18 september 2020 is de
Schoolbrengweek. In deze week worden leerlingen
in het basisonderwijs en hun ouders opgeroepen om
zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te
gaan. Ook in Noordwijk doen heel veel scholen mee.
Leuker, gezonder, goed voor de verkeersveiligheid en
het milieu
De meeste ouders en kinderen gaan al vaak lopend of
op de fiets naar school. Wethouder Roberto ter Hark:
“Wandelend of fietsend naar school is niet alleen leuk,
het is ook nog eens gezond op meer manieren dan je
denkt! Doordat je beweegt scoor je beter in de klas en
blijft alle informatie beter hangen. Het is goed voor de
verkeersveiligheid rond de school. Kinderen leren zich
veilig gedragen in het verkeer. En doordat de auto wat
vaker blijft staan is het ook nog eens goed voor het
milieu.”

Nieuwe bushaltes Van
Panhuysstraat
Vanaf maandag 14 september t/m 12 oktober 2020 is de Van Panhuysstraat in
Noordwijk tussen rotonde Duinweg en ingang Rollygolf afgesloten voor autoverkeer.
We geven de omleidingen aan met borden.
Nieuwe bushaltes
Er komen 2 nieuwe bushaltes aan de Van Panhuysstraat
voor de Hoogwaardig Openbaarvervoer Verbinding,
kortweg HOV. Vanaf deze haltes vertrekt straks de
snelbus naar Schiphol. Zo werken we aan een goede
bereikbaarheid van onze regio.

autoverkeer. De rotonde Van Panhuysstraat - Duinweg
wordt ook gelijk aangepast. Naar de norm van duurzaam
veilig. Fietsers krijgen voorrang. De omleidingsroutes
worden tijdig aangegeven. De rotonde Van Panhuysstraat
- Duinweg is de tweede rotonde die de gemeente aanpast.
Vorig jaar is de rotonde Beeklaan - Herenweg al aangepast.

Rotonde Duinweg ook aangepast
De rotonde gaat van 5 t/m 9 oktober 2020 dicht voor

Meer info
Voor meer info lees het hele bericht op noordwijk.nl/hov

Openingstijden Klantcontactcentrum
Let op: ook gemeente Noordwijk handelt naar de
aanvullende maatregelen in de aanpak van het
coronavirus. U kunt niet meer zonder afspraak
terecht bij de gemeente Noordwijk. Maak een
afspraak online of bel het 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.

Online Informatieavond Persoonsgebonden
budget jeugd Bollenstreek 2020
Gemeenten uit de Bollenstreek organiseren maandag
5 oktober 2020 van 20:00 - 22:00 uur een online
informatieavond over het budgethouderschap van een
Persoonsgebonden budget (PGB) voor jeugd.

Er is geen vrije inloop en avondopenstelling.

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

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

Doel avond
We organiseren deze avond om budgethouders meer
informatie te geven over het PGB jeugd. Het wordt een
interactieve avond. Er is volop ruimte voor uw eigen
vragen. Per Saldo verzorgt de hele avond. Dit is een
landelijke vereniging van mensen met een PGB.
Aanmelden
We verzoeken u om van te voren aan te melden via
beleidsondersteuningsociaaldomein@hltsamen.nl.
Zodat we u op de avond zelf een link kunnen toesturen
waarmee u de avond online kunt volgen. En om ons
goed te kunnen voorbereiden.

LEES VERDER >>
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Vervolg Online Informatieavond
Persoonsgebonden budget jeugd Bollenstreek
2020

Graag aanmelden voor 2 oktober 2020.
Graag bij uw aanmelding de volgende zaken vermelden.
•O
 f u een budget vanuit de Jeugdwet of Wet
langdurige zorg (Wlz) beheert.
• Op welke vragen u graag antwoord wilt.

Vergunningaanvragen,
meldingen en verzonden besluiten

ISD Bollenstreek

Eigen bijdrage Wmo 2020
Vraag
Klopt het dat ik nu pas een factuur krijg van het CAK
over mijn eigen bijdrage Wmo 2020?
Antwoord
Ja, dat klopt. Vanwege technische problemen was het
voor het CAK niet mogelijk om eerder facturen te sturen
over uw eigen bijdrage Wmo 2020.

Brief CAK en ISD
Als u een voorziening vanuit de Wmo hebt, dan hebt
u van het CAK en van de ISD een brief met algemene
informatie ontvangen. Hierin staat dat u van het CAK
facturen over 2020 krijgt en dat u mogelijk een factuur
krijgt van meerdere maanden tegelijk.

Ontwerpwijzigingsplan ‘Zonneweelde 37’, ter
inzage
Burgemeester en wethouders van Noordwijk maken op
grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat het ontwerpwijzigingsplan
‘Zonneweelde 37 ‘ ter inzage ligt.
Inhoud van het plan
De eigenaar van de vakantiewoning Zonneweelde 37
wil de vakantiewoning vervangen door een nieuwe
vakantiewoning van ca. 80 m2. Een vakantiewoning
met een oppervlakte van meer dan 50 m2 is niet
toegestaan in het geldende bestemmingsplan Duinrand,
maar deze mogelijkheid is, onder voorwaarden, wel
opgenomen in het genoemde bestemmingsplan als
wijzigingsbevoegdheid. Omdat het initiatief passend
is op de locatie en voldoet aan de vooraarden in de
planregels, wordt medewerking verleend aan een
wijziging van het bestemmingsplan Duinrand. Het
wijzigingsplan biedt het juridisch en planologisch kader
voor de bouw van de bedoelde vakantiewoning.
Ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Zonneweelde 37’ en de
bijbehorende stukken liggen tijdens openingstijden
voor een ieder ter inzage vanaf woensdag 16
september 2020 tot en met 27 oktober 2020 in
het gemeentehuis van Noordwijk, Voorstraat 42
en op ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering
NL.IMRO.0575.WPDRZonnew37-ON01.
In verband met de geldende beperkingen wegens de
volksgezondheid is inzage in het gemeentehuis
alleen mogelijk op afspraak. Inzien kan alleen van 9:0012:00 uur en tussen 14:00-16:00 uur. Voor
het maken van een inzage-afspraak kunt u bellen met
+31 (0)71 36 60 000. U wordt echter dringend
verzocht het plan digitaal te bekijken en alleen een
afspraak te maken als dit niet anders kan.
Zienswijzen indienen
Binnen de bovengenoemde termijn van zes weken
kan een ieder mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk,
een zienswijze indienen. Een zienswijze moet
worden gericht aan het college van burgemeester
en wethouders van Noordwijk, postbus 298, 2200
AG Noordwijk onder vermelding van “zienswijze
ontwerpwijzigingsplan ‘Zonneweelde 37’.
Voor een eventuele mondelinge (telefonische)
zienswijze kunt u contact opnemen met het
team Ruimtelijke ontwikkeling via het algemene
telefoonnummer +31 (0)71 36 60 000.

Geen eigen bijdrage over april en mei 2020
Vanwege het coronavirus hoeft u over de maanden april
en mei 2020 geen eigen bijdrage te betalen.
Hoogte eigen bijdrage 2020
Vanaf 1 januari 2020 is de maximale eigen bijdrage voor
een alleenstaande: € 19,- per maand. Dat geldt ook voor
echtparen of samenwonenden allebei boven de AOWgerechtigde leeftijd.
Wanneer geen eigen bijdrage
• Echtparen of samenwonenden waarvan één van
beiden of allebei nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd
heeft bereikt betalen geen eigen bijdrage.
• U betaalt geen eigen bijdrage voor een rolstoel of een
voorziening in een algemene ruimte
(bijvoorbeeld automatische deuropener)
• U bent jonger dan 18 jaar.
(Voor een woningaanpassing kan een gemeente een
eigen bijdrage vragen)
• U had uw voorziening/de hulp waarvoor u een
factuur krijgt niet meer in de periode die op de
factuur staat.
Vragen en meer informatie eigen bijdrage Wmo
Op de website van de ISD isdbollenstreek.nl staat voor
welke vragen u bij de ISD terecht kunt en voor welke
vragen bij het CAK.
Bereikbaarheid ISD
Telefoon:
+31 (0)800 95 67 000 (gratis)
Website:
isdbollenstreek.nl
E-mail: 		
info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk: 	bezoek aan het lokaal loket/het
sociaal team/Wmo Adviescentrum
van uw woonplaats.

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
53334 - 4 september 2020
Uitstallingsvergunning Kerkstraat 26D
11735 - 4 september 2020
Standplaatsvergunning 4 september Hoofdstraat t.h.v
nr. 97
69809 - 5 september 2020
Melding evenement 19 en 26 september 2020
Hoofdstraat, Bomstraat en Maarten Kruytstraat
Noordwijk
70495 - 8 september 2020
Melding klein kansspel 8 oktober 2020 virtuele bingo/
loterij
69772 - 10 september 2020
Objectvergunning 15 september 2020 duingebied t.h.v.
Groot Hoogwaak 1 Nortgodreef
69773 - 10 september 2020
Ontheffing strandgebruik 17 september 2020 afrit 21
Noordwijkerhout
69250 - 7 september 2020
RVV-ontheffing parkeerschijfzone Pilarenlaan
67721 - 7 september 2020
RVV-ontheffing parkeerschijfzone Pilarenlaan
70065 - 8 september 2020
Objectvergunning 9 oktober 2020 Dr. Abraham
Kuyperstraat

Omgevingsdienst West-Holland
INGEKOMEN AANVRAGEN
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunning

Bereikbaarheid CAK
Telefoon:
(0800) 19 25
Website:
hetcak.nl

Volg de ISD Bollenstreek ook op:

In deze rubriek vindt u informatie over meldingen,
vergunningsaanvragen en verzonden besluiten van
de gemeente en de Omgevingsdienst West-Holland.



Nieuw Directiestatuut ISD Bollenstreek 2020
Het Directiestatuut van de ISD Bollenstreek 2016 is
gewijzigd.
In het Directiestatuut 2020 staan bevoegdheden die
het dagelijks bestuur aan de directeur en de overige
medewerkers van de ISD Bollenstreek mandateert. De
nieuwe afspraken sluiten aan bij de
GR ISD Bollenstreek 2020 en de Inkoop- en
aanbestedingsregels 2020. Het Directiestatuut staat op
de website van de ISD Bollenstreek isdbollenstreek.nl

Noordwijk
2020-013055 – 4 september 2020
Langevelderslag 44 | het tijdelijk plaatsen van een
draaimolen
2020-013068 – 4 september 2020
Beeklaan 26 | het verwijderen van een tussenmuur in
de woning
2020-013070 – 4 september 2020
Dennenweg 10 | het kappen van drie bomen
2020-013073 – 4 september 2020
Jozef Beugelsdijkstraat 19 | het uitbreiden van de
woning met een aanbouw
2020-013153 – 7 september 2020
Tulpstraat 13 | het plaatsen van een dakkapel aan de
voor -en achterzijde van de woning
2020-013154 – 7 september 2020
Quarles van Uffordstraat 100 | het verbouwen van
bijgebouw tot kantoor en gastenverblijf
2020-013220 – 7 september 2020
de Ruyterstraat 67 | het inkorten van een boom in de
achtertuin
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2020-013229 – 7 september 2020
Koningin Astrid Boulevard 36 | het tijdelijk plaatsen van
rijplaten voor mobiele hoogwerker
2020-013230 – 7 september 2020
Voorstraat 114 en 116 | het reinigen en voegwerk
vervangen van gevels Voorstraat 114 en 116
Noordwijkerhout
2020-013032 – 4 september 2020
Schippersvaartweg 34 | het plaatsen van tijdelijke
huisvesting voor arbeidsmigranten
2020-013152 – 4 september 2020
Bernadettelaan 10 | het kappen van 2 bomen
2020-013419 – 8 september 2020
Langevelderweg 27 (Anemoonweg) | het kappen van
een boom
2020-013548 – 9 september 2020
Hofzichtlaan 10 | het plaatsen van zonnepanelen op
een dakterras
2020-013569 - 10 september 2020
Leeuwerikstraat 12 | het plaatsen van een
erfafscheiding achterzijde hoekwoning

VERLENGINGSBESLUITEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.

Noordwijk
2020-007962
Golfweg 14 | het plaatsen van een serre op het balkon
aan de achterkant van de woning

Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage
De publicatie van ingekomen aanvragen is een
kennisgeving. Dit betekent niet dat de aanvragen ter
inzage liggen. De binnengekomen aanvragen

De eerstvolgende welstandsvergadering zal
plaatsvinden op 17 september 2020.

Noordwijkerhout
2020-008396
Groenewege 23 | het vervangen van de gevelbekleding
aan de voor- en achterzijde woning

VERZONDEN BESLUITEN
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Noordwijk
2020-005103 – 2 september 2020
Hekelhof 2 | het verlengen van de termijn van de al
geplaatste container tot 30 september 2020
2020-007732 – 9 september 2020
Herenweg 29 | het plaatsen van een verplaatsbare
zorgwoning
2020-006847 – 10 september 2020
Stevenstraat 15 | het aanleggen van een uitrit
2020-007821 – 10 september 2020
Van Limburg Stirumstraat 24 | het vervangen antennes
en antennehouders
Noordwijkerhout
2020-004615 – 9 september 2020
Dr Schaepmanlaan 2 | het verhogen van vergunde
ballenvangers
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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.

WELSTANDSVERGADERING

noordwijk.nl/gemeenteberichten
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. Wel kunt u een zienswijze
indienen. Op deze manier kunt u laten weten hoe u
denkt over een bepaalde aanvraag.
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 +31 (0)71 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.

