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Beleid Gebruik Woningen vastgesteld
De gemeenteraad heeft dinsdag 16 februari 2021 de
beleidsnotitie ‘Gebruik Woningen’ vastgesteld.
Duidelijke regels over gebruik van woningen
Het beleid ‘Gebruik Woningen’ heeft als doel woningen
te behouden voor de woningvoorraad en geeft duidelijke
regels over het gebruik van woningen. De notitie gaat over
het gebruik van ‘gewone’ burgerwoningen in Noordwijk.
Het beleid geldt niet voor bedrijfswoningen, zomerhuisjes,
bijgebouwen bij woningen, pensions en hotels. Ook
woningen gelegen op de recreatieparken met de
bestemming ‘recreatie’ worden hierbij niet meegenomen.

Gezocht: energiecoaches
We zijn op zoek naar inwoners die het leuk vinden om andere inwoners van onze gemeente te
helpen met hun vragen over energie. We zorgen voor een gratis (digitale) training van 4 korte
dagen, zodat je als deskundig vrijwilliger op pad kunt. Interesse? Geef je dan snel op.
Meer leren over besparen op energie
Heb je enig idee hoeveel de gasprijs de afgelopen jaren
is gestegen? Of weet je of het slim is om de verwarming
’s nachts lager te zetten? De gemeente is op zoek
naar inwoners die het leuk vinden om deze en andere
energievragen straks te kunnen beantwoorden.
Ben jij dat misschien?
In maart 2021 leiden we 12 inwoners op tot energiecoach.
Tijdens een (video)belafspraak leg je op een simpele
manier uit hoe je energie kunt besparen. Bijvoorbeeld door
gedrag aan te passen of kleine maatregelen te treffen
waarmee je energie kunt besparen.
Vanwege corona zijn energiegesprekken op dit moment
digitaal. Wij hopen dat de gesprekken zo snel mogelijk
weer aan de keukentafel kunnen plaatsvinden.

Iedereen kan zich opgeven als energiecoach. Ook als je
nog niet zoveel weet over energie én energie besparen.
Dit voorjaar krijg je eerst een gratis opleiding van 4 korte
dagen. Zodat je als deskundige vrijwilliger op pad kunt.
Enthousiasme en inzet zijn het allerbelangrijkste.
De training zal bestaan uit 4 digitale sessies. De data en
tijden van de training zijn: 10, 17, 24, 31 maart 2021 van
15:00-17:00 uur.
Vragen en/of aanmelden
Is dit iets voor je en wil je energiecoach worden?
Geef je dan op bij: Lisa Kouwenberg van Stichting Milieu
Educatie (SME) via kouwenberg@sme.nl.
Heb je eerst nog wat vragen? Dan kun je haar e-mailen
of bellen op maandag t/m donderdag via
+31 (0)6 18 96 50 72.

Wonen waar gewoond moet worden
Recreatieve (toeristische) verhuur van woningen met
een woonbestemming is de laatste jaren erg in trek.
Vooral in toeristische gebieden zoals in grote steden
en in kustplaatsen is deze vorm van recreatieve
verhuur aanzienlijk toegenomen. Ook in Noordwijk
is deze ontwikkeling merkbaar en dit heeft effect op
de woningmarkt. Woningen zijn niet beschikbaar
voor woningzoekenden. Starters worden uit de markt
gedrukt en de doorstroming op de woningmarkt wordt
beperkt. Door toeristische verhuur in de woonwijken of
complexen komt de leefbaarheid onder druk te staan.
Daarom is er beleid opgesteld waarbij het uitgangspunt
is en blijft: woningen zijn bedoeld om in te wonen en
moeten behouden worden voor de woningvoorraad.
Toeristische verhuur en recreatief gebruik van woningen
is nu niet toegestaan en in het verleden ook nooit
toegestaan. Met het beleid wordt wel een aantal kleine
verruimingen mogelijk gemaakt zoals onder andere
vakantieverhuur van de eigen woning tot maximaal 30
dagen per kalenderjaar en eigen recreatief gebruik van
een eigen woning in een aangewezen zone in Noordwijk
aan Zee.
Bestemmingsplan en verordening
Het beleid wordt verder uitgewerkt in een
paraplubestemmingsplan en de verordening Beheer
Woningvoorraad.
Wat zijn de regels?
Hoofdverblijf: woning wordt permanent bewoond
en bewoner staat ingeschreven in Basisregistratie
Personen (BRP)
• Permanente bewoning van een woning door maximaal
1 huishouden.
• Bed & Breakfast tot 4 personen in alle kernen, mits
wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.
• Bed & Breakfast tot 8 personen en maximaal 4 kamers
in het agrarisch/landelijk gebied, mits wordt voldaan
aan de gestelde voorwaarden.

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

LEES VERDER >>
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Nieuws van de Raad

>> Beleid Gebruik Woningen vastgesteld

Agenda openbare commissievergaderingen gemeenteraad op 2, 3 en 4 maart 2021
Aanvang: 20:00 uur*
Locatie: Digitaal

Agenda Commissie Bestuur, Middelen en Economie dinsdag 2 maart 2021 20:00 uur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Vaststelling van de agenda
3a. Besluitenlijst van de commissie BME van 2 februari 2021
3b. Motie- en toezeggingenlijsten
Inventarisatie insprekers
Gemeenschappelijke Regelingen
Raadsvoorstel Nota Lokale Heffingen (meningsvormend)
Raadsvoorstel Verwerving politiebureau Duinwetering en aanvragen krediet verbouwing (meningsvormend)
Raadsvoorstel Verordening Corona noodfonds ondernemers gemeente Noordwijk 2020-2021
(meningsvormend)
10. Rondvraag
11. Sluiting

Agenda Commissie Welzijn woensdag 3 maart 2021 20:00 uur
1.
2.
3a.
3b.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Vaststelling van de agenda
Besluitenlijst van de commissie Welzijn van 3 februari 2921
Motie- en toezeggingenlijsten
Inventarisatie insprekers
Gemeenschappelijke Regelingen
Presentatie Plan van aanpak Op weg naar het maatschappelijk programma Noordwijk 2021 (beeldvormend)
Raadsvoorstel Gelukkig leven; welzijnsbeleid 2021-2024 (meningsvormend)
Rondvraag
Sluiting

Agenda Commissie Ruimte donderdag 4 maart 2021 19:30 uur* (afwijkende aanvangstijd)
1.
2.
3a.
3b.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening
Vaststelling van de agenda
Besluitenlijsten van de commissie Ruimte van 4 februari 2021
Motie- en toezeggingenlijsten
Inventarisatie insprekers
Gemeenschappelijke Regelingen
Raadsvoorstel Omgevingsvergunning Vomar Maarten Kruytstraat (beeldvormend)
Raadsvoorstel Zilkerbinnenweg 14 e.o. (meningsvormend)
Raadsvoorstel Beleids- en beheerplan Openbare Verlichting 2021-2024 (meningsvormend)
Raadsvoorstel Structuurontwerp en grondexploitatie Jan Kroonsplein (meningsvormend)
Rondvraag
Sluiting

Agenda openbare commissievergadering gemeenteraad dinsdag 9 maart 2021
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Digitaal

Agenda Commissie Uitloopavond (Themabijeenkomst) dinsdag 9 maart 2021 20:00 uur
1.
2.
3.
4.

Opening
Vaststelling van de agenda
Themabijeenkomst GOM/ISG/ODWH en gemeente (beeldvormend)
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
commissievergadering in te spreken. Indien u van het
spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich
de dag zelf voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere
informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de
griffie, telefoon 071 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

• Kamerverhuur (inwoning) aan maximaal 2 personen,
mits wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.
• Vakantieverhuur uitsluitend tot maximaal 30 dagen
per kalenderjaar, mits wordt voldaan aan de gestelde
voorwaarden.
Geen hoofdverblijf: woning wordt niet permanent
bewoond, er is geen inschrijving in BRP, dan wel de
ingeschrevene verblijft niet in de woning
• 2e woning voor eigen gebruik is toegestaan binnen
de ‘zone recreatiewoning voor eigen gebruik’ in
de kern Noordwijk aan Zee. Aanvullend geldt dat
de vakantieverhuur tot maximaal 30 dagen per
kalenderjaar, is toegestaan, mits wordt voldaan aan de
gestelde voorwaarden.
• Short Stay in een woning is strijdig met het
bestemmingsplan.
• Short Stay in de niet-schaarse woningvoorraad
en de voorwaarden worden verder uitgewerkt in
beleidsregels.
Meer weten?
Op noordwijk.nl/gebruikwoningen2020 is het beleid
‘Gebruik Woningen’ te vinden.

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

Gemeente Noordwijk
Uitwerkingsplan ‘Offem Zuid, derde fase’
gewijzigd vastgesteld
Het college van burgemeester en wethouders heeft
op 16 februari 2021 het uitwerkingsplan ‘Offem
Zuid, derde fase’ met plancode NL.IMRO.0575.
UPOffemZuid3-VA01 gewijzigd vastgesteld.
Op dit plan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.
Genoemde stukken liggen vanaf 3 maart t/m 14 april
2021 ter inzage op ruimtelijkeplannen.nl
Inzage op het gemeentehuis is ook mogelijk, maar
alleen op afspraak. U wordt echter dringend verzocht
het plan digitaal te bekijken en alleen een afspraak
te maken als dit niet anders kan. Belanghebbenden
kunnen vanaf 4 maart t/m 14 april 2021 beroep
instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Zie voor meer informatie de officiële
bekendmaking op officielebekendmakingen.nl
Het uitwerkingsplan treedt nog niet in werking.
Inhoud van het plan
Het toekomstige woongebied Offem Zuid ligt aan de
zuidoostzijde van Noordwijk Binnen tussen de N206,
Beeklaan en de Herenweg. Het uitwerkingsgebied,
derde fase, is het eerste gedeelte van Offem Zuid ,
gezien vanaf de Herenweg tot aan het gedeelte waar
al woningen zijn gebouwd (de straat Kostverloren).
Het uitwerkingsplan Offem Zuid, derde fase voorziet in
maximaal 60 woningen.

LEES VERDER >>
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Energiecoaches aan het woord:
Dorine Putman 2
In deze wekelijkse column komt een energiecoach aan het woord om te vertellen over zijn of haar
ervaringen op het gebied van energiebesparing. Deze week: Dorine Putman.
De verwarming in de hal staat bij veel mensen altijd
aan, want dat voelt ook zo lekker behaaglijk als je van
buiten komt. We hebben eens getest hoe behaaglijk
het nog voelt als die radiator uit staat. Wat blijkt? Als
je van buiten naar binnen gaat, heb je nog steeds dat
behaaglijke gevoel. Eigenlijk heel logisch want het is
in de winter buiten een stuk kouder dan binnen. En
niemand gaat toch in de hal een boekje zitten lezen?
Dus, we proberen het een tijdje met de radiator uit.
Nog geen idee hoeveel dat kan opleveren.

thermostaat ’s nachts altijd op 15 graden en het
duurde ’s ochtends best lang voor het een beetje
lekker warm werd. Na het energiegesprek ging ze
twee weken controleren wat het gasverbruik was
bij 15 graden en wat bij 17 graden. Wat bleek? Bij
vloerverwarming was er geen verschil tussen de
lage en de hogere nachttemperatuur. Het duurt
namelijk heel lang voor die hele vloer weer op
temperatuur is. En al die tijd staat de CV-ketel maar
aan. Dan kies je natuurlijk wel voor die 17 graden!

Bij het energiegesprek bespreken we altijd wanneer
je nu het beste ’s avonds de verwarming uit kan
doen en hoe laag je dan de thermostaat moet
zetten. Daar blijkt nog iets aardigs tevoorschijn
te komen. Mijn klant zette uit zuinigheid de

Wat wel een enorm verschil blijkt te zijn is het
moment waarop je de thermostaat laag zet. Stel je
woont in een rijtjeshuis van vóór 1945 en je doet
iedere avond een uurtje voor het naar bed gaan de
verwarming al uit. Daar voel je nauwelijks iets van.

Uitwerkingsplan ‘Offem Zuid 3e fase’
gewijzigd vastgesteld
Het uitwerkingsplan ‘Offem Zuid 3e fase’ ligt vanaf
woensdag 3 maart 2021 tot en met dinsdag 13 april
2021 ter inzage op ruimtelijkeplannen.nl met de
plancodering: NL.IMRO.0575.UPOffemZuid3-VA01.
Inzage op het gemeentehuis is ook mogelijk, maar
alleen op afspraak. U wordt echter dringend verzocht
het plan digitaal te bekijken en alleen een afspraak te
maken als dit niet anders kan.
Een belanghebbende kan binnen zes weken na de dag
waarop het besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift
indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. De officiële publicatie is na te lezen op
officielebekendmakingen.nl.
Korte samenvatting van het plan
Het uitwerkingsgebied, 3e fase, is het eerste gedeelte
van Offem Zuid , gezien vanaf de Herenweg tot aan
het gedeelte waar al woningen zijn gebouwd (de
straat Kostverloren). De exacte begrenzing is in het
uitwerkingsplan weergegeven.
In het uitwerkingsplan wordt aangegeven waar gebouwd
mag worden en waar wegen, groen en water komt. Het
gaat om maximaal 60 woningen. De grondgebonden
woningen mogen maximaal 10 hoog zijn, de
gestapelde woningen maximaal 13m. De regels in het
uitwerkingsplan sluiten aan bij de regels zoals die in het
geldende bestemmingsplan ‘Offem Zuid’ zijn gesteld.

Verzonden besluiten
Noordwijk
72514 - 25 februari 2021
Terrasvergunning Club M De Grent
Noordwijkerhout
109302 - 24 februari 2021
RVV-ontheffing parkeerschijfzone Zeestraat
108519-1 - 24 februari 2021
RVV-ontheffing parkeerschijfzone Zeestraat
109368 - 24 februari 2021
RVV-ontheffing parkeerschijfzone Zeestraat
98315 - 25 februari 2021
RVV-ontheffing parkeerschijfzone Landbouwplein

104720 - 25 februari 2021
RVV-ontheffing parkeerschijfzone Landbouwplein
104721 - 25 februari 2021
RVV-ontheffing parkeerschijfzone Landbouwplein
Overzicht collectes
In week 9 zijn geen collectes gepland, dit geldt zowel
voor de landelijke als de plaatselijke collectes.

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunning
Noordwijk
2021-004357 - 18 februari 2021
Duinweg 11 | het plaatsen van een mobile kantine op
de bootcamp
2021-004416 - 18 februari 2021
Quarles van Uffordstraat 18 | het maken van een oprit
voor parkeerplaats in voortuin
2021-004618 - 21 februari 2021
Peterhof 69 | het realiseren van een uitbouw
achterzijde woning
2021-004608 - 19 februari 2021
Bernadettelaan (kavel 802) | het bouwen van een
woning met bijgebouw
2021-004660 - 22 februari 2021
Spinozaweg 1 | het compleet slopen en erna nieuw
bouwen van een vrijstaande woning
2021-004669 - 22 februari 2021
Nico Steenvoordenstraat 38 | het realiseren van een
aanbouw en onderkelderen woning
2021-004857 - 23 februari 2021
Tamarijnslaantje 26 | het bouwen van een dakkapel
aan de voorzijde
2021-004896 - 23 februari 2021
Duinweg 84A (kavel 86) | het herbouwen van een
bungalow op het bungalowpark
2021-005025 - 24 februari 2021
Jeroenspark 1 | het plaatsen van een tuinkas
2021-005041 - 24 februari 2021
Van de Mortelstraat 218 | het plaatsen van een

Maar dan betaal je per jaar
wel € 25,00 minder aan
gas. Hij voelt er wel wat
voor om dat eens te gaan proberen. Zij denkt dat
ze het niet lekker vindt. Viel dat even mee met een
vestje aan! Toch weer een besparing gevonden,
zonder moeite.
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

hoogwerker, het maken van een scheiding, het
plaatsen van zonnepanelen en een kozijn
Noordwijkerhout
2021-004788 - 23 februari 2021
Dr Nolenslaan 18 | het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde van de woning
2021-004772 - 22 februari 2021
De Vlashoven 1a | het uitbreiden van de woning aan de
achterzijde
2021-004784 - 22 februari 2021
Ruigenhoekerweg 7 | het plaatsen van een verrijdbare
verkoopwagen op een parkeerplaats
2021-004864 - 23 februari 2021
Duinschooten 12-227 | het plaatsen van een veranda
met overkapping naast een tuinhuisje
De Zilk
2021-004898 - 23 februari 2021
P.J. de Kokstraat 27 | het plaatsen van een dakkapel
aan de voor- en achterzijde

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2020-026789
Pauluslaan (kavel 212) | het bouwen van een woning
2020-027229
Spinozaweg 20 | het uitbreiden van een woning met
kelder

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Noordwijk
2020-023243 - 22 februari 2021
Van Hardenbroekweg 13 | het legaliseren van een
geplaatste balustrade en een vlonder op het platte
garagedak
2021-001050 - 23 februari 2021
Dobbelmannduin 31 | het wijzigen van de voorgevel en
het intern wijzigen van de woning
LEES VERDER >>
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Over vaccineren
In deze rubriek brengen we elke week actuele
zaken rondom vaccinatie aan de orde. Dit kunnen
tips, weetjes of waarschuwingen zijn.
Aantal vaccinaties afgelopen week
In totaal zijn er 25.516 mensen uit Hollands
Midden gevaccineerd. Afgelopen week zijn er in
onze regio 9614 mensen gevaccineerd. Daarvan
kwamen 6.168 mensen voor een eerste en 2821
mensen voor een tweede vaccinatieprik.
Problemen vaccinatieafspraken Leiden opgelost
Afgelopen week konden sommige 80+’ers niet in
Leiden terecht voor hun vaccinatieafspraak. Dit
bleek te gaan om een administratieve fout. Heeft
u een vaccinatieafspraak staan in een andere
stad dan Leiden, maar wilt u toch graag in Leiden
gevaccineerd worden? Dan kunt u uw afspraak
‘omplannen’ via het telefoonnummer dat in uw
uitnodigingsbrief staat.

Vertraging landelijke levering
AstaZeneca-vaccin
AstraZeneca heeft het leveringsschema
aangepast. Zorgmedewerkers met een
uitnodigingsbrief kunnen wel gewoon bellen voor
een afspraak. Bestaande vaccinatieafspraken
gaan door, maar worden mogelijk anders
ingepland. De betrokken personen ontvangen
hierover persoonlijk bericht.
Inspectie op bezoek
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
heeft op 9 februari een bezoek gebracht aan
de vaccinatielocatie in Leiden. Conclusie na
deze inspectie is dat het gehele proces, van
binnenkomst tot vertrek van de cliënten, goed
is doordacht en er continue aandacht is voor de
vraag of het nog ergens beter kan.

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

2021-003548 - 23 februari 2021
Stevenstraat 30 | het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde van de woning
2020-027050 - 23 februari 2021
Duinweg 41 | het aanpassen van de voortuin
2020-020393 - 24 februari 2021
Schiewei 11 | het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak
2020-022480 - 24 februari 2021
Van de Mortelstraat 184 | het kappen van 6 bomen
2020-026850 - 24 februari 2021
Julianastraat 51 | het bouwen van een erker
2020-021539 - 24 februari 2021
Schiewei 9 | het plaatsen van een dakkapel op het
voor- als achterdakvlak
2020-022538 - 24 februari 2021
Van der Mortelstraat 184 | het verplanten van 3 bomen
2020-025425 - 25 februari 2021
Spinozaweg 20 | het uitbreiden van de woning een de
zijgevel
2021-002083 - 25 februari 2021
Duinkant 74 | het plaatsen van een dakkapel in het
voordakvlak van de woning
Noordwijkerhout
2021-002341 - 23 februari 2021
Mgr Westerwoudtlaan 16 | het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de woning
2020-025340 - 25 februari 2021
Maandagsewetering 60 | het wijzigen van een
bedrijfswoning naar burgerwoning

Welstandsvergadering
Bouwplannen worden op afstand (digitaal) beoordeeld.
De eerstvolgende welstandsvergadering voor
afspraken zal plaatsvinden op 4 maart 2021.

Digitale versie

Toelichting

noordwijk.nl/gemeenteberichten

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
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. 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.

Word lid van het digipanel
Denk mee over actuele onderwerpen die in de gemeente Noordwijk spelen
Ga voor aanmelding naar noordwijk.nl/digipanel
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Tweede Kamerverkiezing 2021
Op woensdag 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Ook in
deze coronatijd zorgt de gemeente ervoor, dat u kunt stemmen. Want elke stem telt!
U vindt in de weken voor de verkiezingen op deze
gemeentepagina en op de website van de gemeente
veel informatie over de Tweede Kamerverkiezing.
Deze week leest u meer over wat u nodig heeft om
te stemmen, het stemmen zelf en veel informatie
over de stemlokalen. Ook leggen wij het stemmen
door inwoners die 70 jaar of ouder zijn uit.

Wat heeft u nodig om te stemmen?
Om te mogen stemmen heeft een stempas of
kiezerspas nodig. U ontvangt de stempas uiterlijk 3
maart 2021. U moet ook een ID-bewijs meenemen.
Deze mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.
Stempas kwijt of beschadigd?
U kunt een vervangende stempas aanvragen bij
de gemeente. Dit kan mondeling of schriftelijk tot
uiterlijk vrijdag 12 maart 2021, 17.00 uur.
Is uw identiteitsbewijs meer dan 5 jaar verlopen of
heeft u geen identiteitsbewijs meer?
Vraag dan tijdig een nieuw identiteitsbewijs aan.
Dat duurt minimaal 5 werkdagen, dus doe het op
tijd. U vraagt een nieuw identiteitsbewijs aan bij de
gemeente waar u ingeschreven bent.
Wilt u in een andere gemeente stemmen?
Dan kunt u een kiezerspas aanvragen bij de gemeente
waarvan u de stempas heeft ontvangen. Met deze
kiezerspas kunt u in elke gemeente in Nederland
stemmen. De aanvraag kan mondeling of schriftelijk
tot uiterlijk vrijdag 12 maart 2021, 17.00 uur.

U wilt in een stemlokaal stemmen
De stembureaus zijn op woensdag 17 maart 2021
van 7.30 - 21.00 uur open. In de stemlokalen gelden
voor uw veiligheid en die van de stembureauleden
diverse coronamaatregelen. U moet onder andere:
• 1,5 meter afstand houden
• uw handen desinfecteren
• een mondkapje dragen.
Gezondheidscheck voordat u naar het stemlokaal
gaat!
Doe voordat u naar het stemlokaal gaat de
gezondheidscheck. Deze is meegestuurd met uw
stempas. Als u op de dag dat u gaat stemmen één
van de vragen met ‘ja’ beantwoordt, ga dan niet naar
het stemlokaal. U kunt dan via de achterkant van uw
stempas iemand machtigen.
Eerder stemmen
U kunt ook eerder stemmen. Op maandag 15
maart en dinsdag 16 maart 2021 zijn er in de
gemeente Noordwijk stembureaus open van 7.30 21.00 uur. Eerder stemmen is vooral bedoeld voor
risicogroepen.

U wilt niet in een stemlokaal stemmen
Iemand machtigen om uw stem uit te brengen
U kunt tot op de dag van de verkiezing iemand
machtigen door de achterkant van de stempas in
te vullen. U kunt op de achterkant van uw stempas
nalezen hoe dat moet. U moet ook een kopie van
uw ID-bewijs meegeven aan de persoon die voor u
stemt. Dat mag ook een goed leesbare afbeelding

hiervan zijn op een smartphone.
U kunt ook iemand schriftelijk machtigen. U en
degene die u wilt machtigen vullen hiervoor een
formulier in. Het formulier moet u vóór 12 maart
2021, 17.00 uur inleveren bij de gemeente.

Locaties stembureaus
U kunt in de gemeente Noordwijk stemmen in
een stembureau naar keuze. U hoeft dus niet te
stemmen in het stemlokaal dat op uw stempas
staat. Uitzondering hierop zijn de stembureaus in
een zorgcentrum. Deze zijn alleen toegankelijk voor
bewoners van het zorgcentrum.
Doe voordat u naar het stembureau gaat altijd de
gezondheidscheck!
Het kan gebeuren dat een stembureau toch gesloten
is tijdens de verkiezingsdag. Bijvoorbeeld wanneer
er door ziekte niet voldoende stembureauleden
aanwezig kunnen zijn. Dit wordt bekend gemaakt via
de website van de gemeente Noordwijk.
Is het druk bij een stembureau?
Door de coronamaatregelen mogen er maar een
beperkt aantal personen aanwezig zijn in een
stemlokaal. Als u bij het stembureau aankomt en
er een rij staat, kunt u bij een ander stembureau
in de buurt langsgaan. U mag overal in Noordwijk,
Noordwijkerhout en De Zilk stemmen.
Stembureaus die meerdere dagen open zijn
Maandag 15 maart 2021 en dinsdag 16 maart 2021
zijn de volgende stembureaus geopend van 7.30 21.00 uur:
• De Wieken, Wassenaarsestraat 5, Noordwijk
• Het Trefpunt, Schoolstraat 2, Noordwijk
• De Duinpan, Sportlaan 34, De Zilk
• Gemeentehuis Noordwijkerhout, Herenweg 2-4,
Noordwijkerhout
Reguliere stembureaus
Woensdag 17 maart 2021 zijn de volgende
stembureaus geopend van 7.30 - 21.00 uur:
• Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44, Noordwijk
• De Vinkenhof, Achterzeeweg 1, Noordwijk
• Gymzaal Binnenhof, Binnenhof 26, Noordwijk
• De Wieken, Wassenaarsestraat 5, Noordwijk
• Noordwijkse Hockey Club, Nieuwe Zeeweg 40,
Noordwijk
• Sporthal Duinwetering, Duinwetering 105, Noordwijk
• Buurtkerk, Hoofdstraat 10, Noordwijk
• Het Trefpunt, Schoolstraat 2, Noordwijk
• De Muze, Wantveld 2, Noordwijk
• Gymzaal Stijntjesduinstraat, Stijntjesduinstraat 36
A, Noordwijk
• Gymzaal Hoogwakersbosstraat,
Hoogwakersbosstraat 14, Noordwijk
• Fletcher Hotel De Witte Raaf, Duinweg 117,
Noordwijk
• Gymzaal Vinkeveld, Strandplevier 2, Noordwijk
• Uitvaltij (voormalige basisschool), Uitvaltij 2,
Noordwijk

• Gemeentelijk sportpark S.J.C., Lageweg 6,
Noordwijk
• Drive-in stembureau, terrein Beuk touringcars, Van
Berckelweg 32, Noordwijk
• Gemeentehuis Noordwijkerhout, Herenweg 2-4,
Noordwijkerhout
• Sint Jozefkerk, Herenweg 13, Noordwijkerhout
• De Regenboogschool, Ambachtsweg 1,
Noordwijkerhout
• Puyckendam, Pilarenlaan 4, Noordwijkerhout
• ‘t Victorhuis, Sporkenhout 12, Noordwijkerhout
• De Duinpan, Sportlaan 34, De Zilk
• Gezondheidscentrum Via Antiqua, Via Antiqua 25,
Noordwijkerhout
• De Parade, Van der Weijdenlaan 2 A,
Noordwijkerhout
Stembureau alleen toegankelijk voor bewoners
zorgcentrum
Woensdag 17 maart 2021 zijn er 2 stembureaus
geopend die alleen toegankelijk zijn voor bewoners
en personeel van een zorgcentrum:
• Groot Hoogwaak, Groot Hoogwaak 1, Noordwijk,
geopend van 8.30 - 12.30 uur
• Noordwijkerduin, Rechthoeklaan 6, Noordwijk,
geopend van 14.00 - 18.00 uur
Toegankelijkheid stembureaus
Alle stembureaus hebben voorzieningen om de
toegankelijkheid voor
• mindervaliden te vergroten. De stembureaus
voldoen aan de landelijke eisen voor
toegankelijkheid voor mindervaliden.
• Maatregelen in het stemlokaal
• Er staat een stembureaulid bij de ingang. Die
kijkt of er voldoende ruimte is voor kiezers in
het stemlokaal, om 1,5 meter afstand te kunnen
houden.
• Dit stembureaulid wijst kiezers er ook op dat zij
hun handen desinfecteren.
• In het stemlokaal is aangegeven hoe kiezers
moeten lopen om 1,5 meter afstand te houden.
• Kiezers dragen een mondkapje.
• Stembureauleden dragen mondkapjes en indien
nodig wegwerphandschoenen.
• Stembureauleden waaraan de kiezer de stempas
afgeeft, het ID-bewijs toont en waarvan de kiezer
een stembiljet en potlood krijgt, zitten achter een
kuchscherm.
• Kiezers tonen het ID-bewijs voor het kuchscherm.
• Stempotloden worden gereinigd na elk gebruik of
de kiezer ontvangt een nieuw potlood.
• Stemhokjes en andere contactpunten
(deurklinken, deurposten, etc.) worden elk half uur
schoongemaakt.
• Kiezers kunnen ook bij de uitgang hun handen
desinfecteren.

Vragen over de verkiezingen?
Voor meer informatie kunt u kijken op
elkestemtelt.nl of noordwijk.nl/verkiezingen
U kunt ook contact opnemen met het team
Klantcontactcentrum.
Via e-mail: kcc@noordwijk.nl of telefonisch:
+31 (0)71 36 60 000.
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Uitleg briefstemmen
Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u bij de Tweede Kamerverkiezing 2021 ook per brief stemmen.
Hier leest u hoe u dat kunt doen.
U ontvangt een stempluspas
Uiterlijk woensdag 3 maart 2021 ontvangt u uw
stempluspas. Met deze stempluspas kunt u naar
het stemlokaal, iemand machtigen, of uw stem per
brief uitbrengen. Bewaar uw stempluspas goed.

U maakt uw keuze
Maak op het briefstembiljet uw keuze. Dit mag
met elke kleur. Doe alléén het briefstembiljet in de
envelop met de tekst ‘briefstembiljet’.
Plak de envelop dicht.

Let op: heeft u uw stempluspas op woensdag 3
maart 2021 nog niet ontvangen? Neem dan contact
op met de gemeente.

Pak uw stempluspas erbij
Eerder ontving u uw stempluspas. Pak deze pas
erbij. Zet uw handtekening op de stempluspas.

U ontvangt de documenten voor het briefstemmen
apart
Tussen vrijdag 26 februari 2021 en donderdag 11
maart 2021 ontvangt u de documenten waarmee u
uw stem per brief kunt uitbrengen:
• het briefstembiljet
• een envelop met de tekst ‘briefstembiljet’
• de retourenvelop
• ook deze uitleg.

Vul de retourenvelop
Stop in de retourenvelop:
• de dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet
• én de stempluspas waarop u uw handtekening
heeft gezet.
Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet
nodig.

Let op: heeft u op donderdag 11 maart 2021 nog
niet alles ontvangen? Neem dan contact op met de
gemeente.

Doe de envelop in de PostNL brievenbus bij u in
de buurt
Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart
2021 21.00 uur aankomt. Doe hem daarom uiterlijk
vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur op de post.

Afgiftepunt briefstem
Als u de briefstem niet per post terug kunt sturen, is
het mogelijk de envelop af te geven. Dit kan alleen
bij het afgiftepunt:
Gemeentehuis Noordwijk, Voorstraat 42, Noordwijk
Geopend op de volgende dagen:
• Woensdag 10 maart 2021 van 8.30 - 17.00 uur
• Donderdag 11 maart 2021 van 8.30 - 17.00 uur
• Vrijdag 12 maart 2021 van 8.30 - 17.00 uur
• Maandag 15 maart 2021 van 8.30 - 17.00 uur
• Dinsdag 16 maart 2021 van 8.30 - 17.00 uur
• Woensdag 17 maart 2021 van 7.30 - 21.00 uur
Meer informatie?
Bent u 70 jaar of ouder en heeft u nog vragen over
het stemmen per brief? Dan kunt u ook bellen met
de telefonische informatielijn +31 (0)800 13 51.
De telefonische hulplijn is 7 dagen per week
geopend van 08.00 tot 20.00 uur.
U kunt ook kijken op elkestemtelt.nl of
noordwijk.nl/verkiezingen
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Winkelen en boodschappen doen
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, blijven we
in lockdown. Bekijk hieronder de geldende regels.

Per 3 maart 2021 is winkelen op afspraak bij niet-essentiële winkels toegestaan:
• Winkels mogen maximaal 2 klanten tegelijk in de winkel hebben. Die moeten zich 4
uur van tevoren hebben aangemeld.
• Een winkel met meerdere verdiepingen mag maximaal 2 klanten per verdieping toelaten.
• De afspraken zijn voor minimaal tien minuten. Dit is om te voorkomen dat er toch
contacten zijn tussen klanten die elkaar snel afwisselen.
• Daarbij blijven natuurlijk de basisregels gelden zoals de 1,5 meter afstand,
hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten.

