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Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties
van start
Veel overheidsorganisaties in Nederland gebruiken jouw
gegevens. Het is dus belangrijk dat al die gegevens
kloppen. Staat er toch een fout in een registratie? Dan
moet deze snel worden hersteld. Het nieuwe Meldpunt
Fouten in Overheidsregistraties kan hierbij helpen.
Aanpassing van een fout
Wie een fout wil laten corrigeren, meldt dit bij de
organisatie waar het om gaat. Soms lukt dat niet,
bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie
iemand moet zijn. Daarom is er vanaf nu het Meldpunt
Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Het MFO is
onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegegevens
(RvIG).

Campagne Statiegeld op
blikjes. Yes We Can!
Meer dan honderd bedrijven, gemeenten en organisaties zeggen ‘Statiegeld op blikjes,
Yes We Can!’. Met deze enthousiaste slogan starten 140 gemeenten, bedrijven en
organisaties de nieuwe campagne van de Statiegeldalliantie voor een snel besluit
voor statiegeld op blikjes. De gemeente Noordwijk heeft zich ook aangesloten bij deze

Online melding maken
Het MFO is te vinden via rvig.nl en rijksoverheid.nl Je
vindt daar meer uitleg over het meldpunt en
formulieren voor particulieren, overheidsorganisaties en
ondernemers om online een melding te doen.

Vergunningaanvragen,
meldingen en verzonden besluiten
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

alliantie.
Besluit invoering statiegeld op blikjes
Het kabinet neemt in het najaar van 2021 een besluit
over de invoering van statiegeld op blikjes. Bij voldoende
draagkracht krijgt Nederland in 2022 statiegeld op
blikjes.
Weg met plastic en zwerfafval
Zwerfafval, blikjes en plastic horen niet in het milieu.
Het kabinet en de gemeenten ondernemen daarom
actie. Minder blikjes op straat betekent minder
zwerfafval. Daarnaast is vanaf juli 2021 het gebruik
van plastic rietjes, bordjes en bestek verboden en komt

er ook statiegeld op kleine plastic flesjes. De volgende
stap is het aanpakken van blikjes. Dat scheelt zo’n 125
miljoen blikjes per jaar aan zwerfafval.
Deelnemen aan de campagne
Organisaties of bedrijven die achter deze campagne
staan, kunnen zich aansluiten. Kijk voor meer informatie
op de website statiegeldalliantie.org/yes-we-can/

Openingstijden Klantcontactcentrum
Locatie Noordwijk, gemeentehuis

Locatie Noordwijkerhout, Via Antiqua

Alleen op afspraak
Maak een afspraak online via noordwijk.nl/afspraak
of bel +31 (0)71 36 60 000.

Onze balie in het gezondheidscentrum is gesloten.

Er is geen vrije inloop en avondopenstelling.

Direct digitaal regelen
Kijk voor alle zaken die u direct digitaal kunt regelen
op noordwijk.nl

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout

Gemeente Noordwijk

Verzonden besluiten
Noordwijk
94417 - 11 januari 2021
Objectvergunning 15 februari 2021 De Mook
95642 - 13 januari 2021
Objectvergunning 17 februari 2021 Zonnekant
9377 - 15 januari 2021
Wijziging leidinggevenden Hotels van Oranje Koningin
Wilhelmina Boulevard 20-31
9377 - 15 januari 2021
Wijziging leidinggevenden Beach Club O. Koningin
Wilhelmina Boulevard 106
Noordwijkerhout
95641 - 13 januari 2021
Objectvergunning 17 februari Merelstraat
94906 - 15 januari 2021
RVV-ontheffing parkeerschijfzone Pilarenlaan

Overzicht collectes
In week 3 zijn er geen collectes gepland, dit geldt
zowel voor de landelijke als de plaatselijke collectes
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Omgevingsdienst West-Holland

Mobiele puinbreker – Langevelderweg 27
in Noordwijkerhout
De Omgevingsdienst West-Holland maakt met
toepassing van de Algemene wet bestuursrecht en
de Wet milieubeheer het volgende bekend. Op grond
van het gestelde in artikel 4.1 van het Besluit mobiel
breken bouw- en sloopafval heeft Kok Lexmond B.V. uit
Lexmond zich gemeld.
De melding gaat over het gebruik van een mobiele
breker voor de locatie Langevelderweg 27 in
Noordwijkerhout voor breekwerkzaamheden van puin
vrijgekomen bij sloop. De werkzaamheden vinden
plaats in de periode tussen 1 februari 2021 en 26
april 2021 gedurende 2 aaneengesloten dagen van
maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 en 19:00
uur. De melding is geaccepteerd en aan de aanvrager
bekendgemaakt.
Er zijn geen bezwaar- en of beroepsmogelijkheden op
deze melding.
Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op
met de Omgevingsdienst West-Holland via
+31 (0)71 40 83 100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij
het zaaknummer: 2021-000614.

Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunning
Noordwijk
2021-000461 - 7 januari 2021
Leidsevaart | het aanleggen van een tijdelijke
verkeersbrug en een tijdelijke in-en uitrit
2021-000827 - 13 januari 2021
Voorstraat 24B | het splitsen van een pand in twee
woningen
2021-000828 - 14 januari 2021
Willem-Alexanderpark 53 | het uitbreiden van het
dakterras

Noordwijkerhout
2021-000558 - 8 januari 2021
Sint Bavopark 7 | het plaatsen van een tuinoverkapping
2021-000562 - 8 januari 2021
Victoriberg 63 | het vervangen van kozijnen
2021-000561 - 11 januari 2021
Langevelderweg 59 | het uitbouwen van de woning
2021-000565 - 11 januari 2021
Pilarenlaan 80 | het plaatsen van een luifel in de
achtertuin

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2020-015700
Van Panhuysstraat 76 | het bouwen van een bijgebouw
met deels B&B-functie
2020-023243
Van Hardenbroekweg 13 | het legaliseren van een 14
jaar geleden geplaatste balustrade en een vlonder op
garagedak
2020-023538
Pauluslaan 11 (kavel 3) | het bouwen van een woning

Verzonden besluiten

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

Noordwijkerhout
2020-016121 - 12 januari 2021
Zeestraat 83 A | het verbouwen van een bollenschuur
naar woning
2020-026849 - 13 januari 2021
Absveen 39 | het plaatsen van een dakkapel aan de
achterzijde

Welstandsvergadering
Bouwplannen worden op afstand (digitaal) beoordeeld.
De eerstvolgende welstandsvergadering voor
afspraken zal plaatsvinden op 21 januari 2021.

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Noordwijk
2020-019486 - 8 januari 2021
Freesialaan 10 | het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde woning
2020-021580 - 8 januari 2021
Hogeweg 73 | het aanleggen van een tijdelijke in- en
uitrit met een instandhoudingstermijn van 3 jaar
2020-023109 - 11 januari 2021
Zandvoortsestraat 25 | het recht optrekken van het
schuine dak aan de achtergevel
2020-022916 - 11 januari 2021
Bernadettelaan 15 (kavel 904) | het kappen van 37
bomen
2020-026149 - 12 januari 2021
Willem-Alexanderpark 36 | het wijzigen van de
voorgevel van de woning
2020-022704 - 12 januari 2021
Duinwijck 37 | het wijzigen van een gevel en het intern
doorbreken van een muur

Word lid van het digipanel
Denk mee over actuele
onderwerpen die in de gemeente
Noordwijk spelen
Ga voor aanmelding naar
noordwijk.nl/digipanel

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.

2020-008426 - 12 januari 2021
Dreefkant 5 | het optrekken van de achtergevel van de
woning
2020-026449 - 13 januari 2021
Binnenkant 30 | het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak
2020-021756 - 13 januari 2021
locatie park – Fortterrein (ingediend als Zilvermeeuw
49) | het kappen van 32 bomen (herplantplicht)
2020-022238 - 13 januari 2021
Nieuwe Zeeweg 165 | het aanleggen van een nieuwe
regenwateruitlaat
2020-022580 - 13 januari 2021
Pauluslaan 27 (kavel 207) | het kappen van 4 bomen
2020-018670 - 13 januari 2021
Pauluslaan 202 | het afbouwen van casco woning

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 (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.

