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Breakout Events Summer Edition
NEDERLANDSE
IDENTITEITSKAART

Wijzigingen Nederlandse
identiteitskaart in 2021

per 1 januari 2021
per 2 augustus 2021
ongewijzigd
toegevoegd op identiteitskaart
verwijderd van identiteitskaart

voelbaar geboortejaar
verbeterd
NEDERLANDSE
IDENTITEITSKAART

Jongeren in Noordwijk kunnen deze
zomer gratis meedoen aan leuke zomeractiviteiten
tijdens de Breakout Events Summer Edition. Een goed
gevuld programma voor jongeren van 12 t/m 25 jaar.

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

BSN numeriek

chip

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

twee vingerafdrukken
van de kaarthouder
DigiD inlogfunctie
BSN

machineleesbare strook
nieuw kinegram
(echtheidskenmerk)

Card Access
Number (CAN)

BSN in QR-code

BSN

EU vlag
met de letters NL

Meer weten? www.rvig.nl

Nieuw model Nederlandse
identiteitskaart
Op maandag 2 augustus 2021 wordt een nieuw model van de Nederlandse
identiteitskaart ingevoerd. Hierdoor kunt u donderdag 29 juli 2021 vanaf 11:00 uur en
op vrijdag 30 juli 2021 geen paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Houd
hier rekening mee en plan op tijd een afspraak in voor een andere datum.
Wijzigingen Nederlandse identiteitskaart
Afgelopen januari is al een inlogfunctie voor DigiD
toegevoegd aan de Nederlandse identiteitskaart.
Vanaf 2 augustus 2021 wordt een nieuw model
geïntroduceerd met:
•
een aantal nieuwe uiterlijke kenmerken
•
vingerafdrukken van de kaarthouder op de chip
•	en het BSN in een QR-code op de achterzijde
van de kaart.
Prijs gewijzigd
In verband met de invoering van het nieuwe model stijgt
het tarief voor een Nederlandse identiteitskaart met

€ 3,55. De verhoging geldt niet voor een vervangende
Nederlandse identiteitskaart voor personen met een
uitreisverbod. De nieuwe prijzen per 2 augustus 2021
zijn:
•
•

Identiteitskaart tot 18 jaar
Identiteitskaart 18 jaar en ouder

€ 36,45
€ 67,55

Afspraak maken?
U kunt digitaal een afspraak maken of bellen voor
een afspraak. Neem dan contact op met ons
Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Openingstijden Klantcontactcentrum
Locatie Noordwijk, gemeentehuis
Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

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

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

Iedere week diverse activiteiten
Alle jongeren uit Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk
kunnen deze zomervakantie gratis meedoen aan veel
verschillende activiteiten (23 activiteiten in totaal). Van
sportieve buitenactiviteiten tot cultureel en creatief. Dit
is een greep uit het programma: lasergamen, golfsruven,
zeilen, voetbalclinics op diverse speelveldjes,
freerunnen, skeeleren, mountainbiken,
bubbelvoetbal, bootcampen, suppen, stuntsteppen
en skaten. Ook is er een speciale middag voor de
meiden, een tienermiddag, en een fotografie- en een
grimeworkshop.
  
Informatie & aanmelden
De activiteiten vinden plaats vanaf maandag 20 juli
2021 en lopen door t/m begin september 2021. Bij
alle activiteiten worden de coronarichtlijnen van
het RIVM aangehouden. Meer informatie en
aanmelden: noordwijkactief.nl en klik vervolgens op
Break Out Events. Wees er wel snel bij want vol = vol.  
  

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
Verzonden besluiten
Noordwijk
155856 - 12 juli 2021
Evenementenvergunning Zomermarkt 21 en 28 juli, 4
en 11 augustus 2021 Hoofdstraat
155975 - 14 juli 2021
Objectvergunning 19 augustus 2021 Binnenkant
145134 - 15 juli 2021
Evenementenvergunning Kunstklank diverse data juli/
augustus Landgoed Calorama

Overzicht collectes
In week 29 en 30 zijn geen collectes gepland, dit geldt
zowel voor de landelijke als de plaatselijke collectes

LEES VERDER >>
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Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen melding Activiteitenbesluit
milieubeheer - Walserij 11 Noordwijkerhout
Wij hebben de volgende melding ontvangen:
De Meerlanden Holding NV, Walserij 11
Noordwijkerhout. De melding gaat over het veranderen
van een milieustraat (zaaknummer 2021-013483). De
verandering betreft het plaatsen van een KCA-wagen.
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: 2021-013483.

Mobiele puinbreker - Rechthoeklaan 10 te
Noordwijk
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 Van der Heijden
Nistelrode B.V. te Nistelrode zich gemeld.
De melding gaat over het gebruik van een mobiele
breker op de locatie Rechthoeklaan 10 te Noordwijk
voor breekwerkzaamheden van puin vrijgekomen
bij sloop. De werkzaamheden vinden plaats in de
periode vanaf 30 juli 2021 tot en met 29 oktober 2021
gedurende vier breekdagen aaneengesloten dagen van
maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00
uur. De melding is op 14 juli 2021 geaccepteerd en aan
de aanvrager bekendgemaakt.
Er zijn geen bezwaar- en of beroepsmogelijkheden op
deze melding.

Over vaccineren
In deze rubriek brengen we elke week actuele zaken rondom vaccinatie aan
de orde. Dit kunnen tips, weetjes of waarschuwingen zijn.
Vaccinatiecijfers
Tot en met zondag 11 juli 2021 zijn in Nederland
ruim 17,9 miljoen vaccinaties toegediend.
Daarvan zijn er bijna 11,6 miljoen eerste
vaccinaties en 6,2 miljoen tweede vaccinaties.
‘Hulp bij prikafspraak’ door Taalhuis
De afgelopen maanden heeft het Taalhuis van
de Bibliotheek Bollenstreek haar spreekuren
verruimd om inwoners te helpen bij het maken
van een vaccinatieafspraak. Nu de bibliotheek
en het Taalhuis weer volledig open zijn, gaan
de spreekuren per 1 augustus 2021 terug naar
de gebruikelijke spreekuren. Het blijft gewoon
mogelijk om langs te komen voor ‘hulp bij
prikafspraak’.
Taalspreekuren in de Noordwijkse bibliotheken:
Noordwijk: donderdag 11:00 - 12:30 uur en
Noordwijkerhout: woensdag 18:00 - 20:30 uur.
Proefproject corona prikbus in Katwijk
Op dinsdag 20 juli 2021 kan iedereen van 18 jaar
of ouder zich zonder afspraak laten vaccineren
in de prikbus van de GGD Hollands Midden in
Katwijk. De prikbus staat van 10.00 tot 18.00
uur op het Andreasplein, naast de kerk. Als u
langskomt ontvangt u het Janssen vaccin. Van
dat vaccin heeft u maar één prik nodig voor
complete bescherming. Twee weken na de prik
heeft u genoeg antistoffen tegen het virus. De
GGD vraagt ter plekke om uw toestemming.
Vergeet niet uw identiteitsbewijs en mondkapje

mee te nemen. Mensen met een medische
indicatie moeten eerst contact opnemen met hun
huisarts.
AstraZeneca
Op advies van de Gezondheidsraad heeft minister
De Jonge op 6 juli jl besloten dat mensen
die één vaccinatie met AstraZeneca hebben
gekregen voor hun tweede prik kunnen kiezen
voor BioNTech/Pfizer. Vanaf vrijdag 16 juli 2021
kunnen mensen die in 1956 of daarvoor zijn
geboren vanaf 10 uur een afspraak maken bij de
GGD door te bellen met nummer +31 (0)800 –
7070. In de dagen daarna worden de opvolgende
geboortejaren in de gelegenheid gesteld een
afspraak te maken.
QR-code bij doorgemaakte COVID en één
vaccinatie
Mensen die al corona hebben gehad, hoeven
maar één vaccinatieprik te krijgen voor volledige
bescherming tegen het virus. Zij krijgen ook een
QR-code in de CoronaCheck-app. Tot afgelopen
week kwam niet bij iedereen een QR-code in de
CoronaCheck-app te staan. Dat had te maken met
een technisch probleem dat nu is opgelost.
Hoort u ook bij deze groep? Probeer dan nog een
keer een QR-code op te halen in uw app. Lukt
het nog steeds niet? Bel dan met de landelijke
helpdesk via +31 (0)800 50 90. Zij moeten dan
een vinkje aanzetten in uw account waardoor u de
code wel kunt ontvangen.

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

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: 2021-015150.

Ingekomen aanvragen
Noordwijk
2021-014952 - 7 juli 2021
Marijkestraat 28 | het pleisteren van zijgevel van een
eindwoning in een steenrode kleur
2021-014953 - 7 juli 2021
Florahof 13 | het plaatsen van een dakraam
2021-014993 - 8 juli 2021
Keplerlaan 1E-a | het kappen van de bomen op het
terrein van ESA
2021-015130 - 12 juli 2021
Atjehweg 11 | het bouwen van een woning
2021-015236 - 13 juli 2021
Oude Zeeweg 63 | het plaatsen van een trafo t.b.v.
Alexander Hotel
2021-015287 - 14 juli 2021
Prins Hendrikweg 10 |het isoleren van de buitengevel
Noordwijkerhout
2021-014995 - 8 juli 2021
Parallelweg 1A | het maken van een parkeerplaats op
eigen terrein
2021-015067 - 9 juli 2021
Schulpweg 59 (D 2618) | het bouwen van een
nieuwbouw woning
2021-015070 - 9 juli 2021
Langevelderweg 27 | het verbouwen van het oude
‘Pesthuis’ naar een gebouw met 3 woningen
2021-015158 - 12 juli 2021
Dr Schaepmanlaan 2 | aanvraag omgevingsvergunning
brandveilig gebruik BSO
2021-015215 - 13 juli 2021
Langevelderweg 37 | het verwijderen en vernieuwen
van een erfafscheiding/schutting
2021-015216 - 13 juli 2021
Leidsevaart (Sixenburg) | het aanpassen en verbreiden
van de toegangsbrug Sixenburg
2021-015284 - 14 juli 2021
Sint Bavopark (E 7454) | het ontwikkelen van het
Welzijnplein in de Houte
2021-015311 - 15 juli 2021
Ruigenhoekerweg 5 | het gebruiken van een
vakantiewoning met het oog op brandveiligheid
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.
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Energiecoaches aan het woord:
Dorine Putman (9)

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.
Zakgeld
Het is lekker warm weer en een van de
tienerdochters is net wezen joggen. Bezweet drinkt
ze in de keuken een flink glas water en verdwijnt
dan naar boven: lekker douchen. Ondertussen zijn
de ouders met mij net begonnen aan de puzzel
hoe het energieverbruik naar beneden kan. Het
is een typisch gemiddeld huis uit de 80-er jaren.
Best al aardig geïsoleerd, een tussenwoning
van gemiddelde afmeting. Sportieve ouders en
sportieve kinderen en ze kunnen tegen een stootje.
In de winter staat de verwarming echt niet boven
de 20 graden, dus het wordt interessant te
verklaren waarom in dit rijtjeshuis de gasrekening
hoger is dan bij anderen. Gemiddeld zou een
rijtjeshuis 1350 kubieke meter gas verbruiken.
Maar de rekening hier zegt iets anders: ruim 1000
kubieke meter meer. Ik begin een vermoeden te
krijgen als ik na echt een lange tijd de tienerdochter
naar beneden hoor komen. Ze gaat lekker even
onderuit op de bank met haar mobieltje. Ik krijg een
ingeving: heb jij vakantiewerk? Ja dat blijkt ze te
hebben. Bij de supermarkt. Hoeveel hou je daar per

VERZONDEN BESLUITEN
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Noordwijk
2021-008082 - 9 juli 2021
Prins Bernhardstraat 24 | het plaatsen van een erker
aan de voorgevel
2020-026903 - 9 juli 2021
Keplerlaan 1 | het bouwen van een testfaciliteit (Estec)
2021-014767 - 13 juli 2021
Koningin Wilhelmina Boulevard 101 | het plaatsen van
3 gevelreclames
2021-002466 - 13 juli 2021
Kostverloren (tegenover nr. 19) | het bouwen van 2
woongebouwen
2020-008974 - 13 juli 2021

uur aan over? Het blijkt netto € 3,50 per uur te zijn.
Zou ze willen weten hoeveel zakgeld ze zou kunnen
verdienen als ze korter zou douchen? Ze kijkt me
een beetje argwanend aan. Ja, dat kan echt hoor.
Geen contract met de buurtsuper maar met je
ouders. We gaan gezamenlijk eens kijken hoeveel
geld nou een ‘beetje’ langer douchen kost. Als de
ouders nog geen spaardouchekop hebben, dan is
dagelijks 1 minuut korter douchen € 24,- waard.
Deze jongedame vindt douchen zo lekker relaxt
en ze staat er inderdaad iedere dag wel een beetje
langer onder. We lachen om die uitdrukking en
dan zegt ze eerlijk dat het altijd wel langer dan een
kwartier is. Echt kort douchen duurt 3 minuten. Dat
kost met een niet-zuinige douchekop € 72,- per jaar.
Deze jongedame doucht per jaar voor minstens 15
keer € 24,- dus voor € 360,- per jaar, of nog meer.
En haar broer en zus doen dat ook. Hier hebben
we de verklaring voor de veel hogere gasrekening.
Ieder kind zou, als het maar 3 minuten per dag zou
douchen, dus € 360,- min € 72,- is € 288,- kunnen
verdienen. Dat is 80 uur in de supermarkt werken.
Verdiend zonder er voor te hoeven werken. Maar,

Wantveld 25 | het bouwen van een nieuwe woning
met bijgebouw (verleende omgevingsvergunning en
besluit hogere waarden). De ten hoogste toelaatbare
geluidbelasting op de zuidgevel bedraagt 56 dB ten
gevolge van het wegverkeer op het Wantveld. Dit
hogere grenswaarde besluit maakt deel uit van de
aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen
van een nieuwe woning met bijgebouw, Wantveld 25
in Noordwijk (reguliere procedure)
2021-012698 - 14 juli 2021
Zoutmanstraat 15 | het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak
2021-003400 - 15 juli 2021
Zonneweelde 37 | het vervangen van een
recreatiewoning, 15-07-2021
2020-005783 - 15 juli 2021
Hoofdstraat 12 | het gedeeltelijk verbouwen van een
winkelpand tot wooneenheden

dan wel echt kort gaan
douchen. Daar gaat ze wel over nadenken.
Dan bespreek ik met de ouders ook het
aanschaffen van een waterbesparende douchekop.
Met zo’n kleine investering van nog geen € 20,kost een minuut douchen geen € 24,- maar € 12,-.
Dat is een enorme besparing op de rekening.
O, jee, dan wordt de besparing op de rekening als
de kinderen korter gaan douchen dus wel een
beetje anders. Dan kunnen ze dus voor de helft
minder kosten maken en dus ook besparen. Ik laat
de discussie hierover graag aan de ouders.
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

Noordwijkerhout
2021-014813 - 13 juli 2021
Fazantlaan 44 | het realiseren van een dakkapel op het
voordakvlak van de woning

WELSTANDSVERGADERING
Bouwplannen worden op afstand (digitaal)
beoordeeld. De eerstvolgende welstandsvergadering
voor afspraken zal plaatsvinden op donderdag
22 juli 2021. In verband met de vakantie, zal de
volgende welstandsvergadering op 26 augustus 2021
plaatsvinden.

Ontwerpbesluiten ter inzage
VERLENGINGSBESLUITEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
2021-012570, Buurweg 26 te Noordwijk, het
noodkappen van een elzen boom
2021-010519, Castellum 84 te Noordwijkerhout, het
plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
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 (071) 408 32 00, op werkdagen
tussen 9:00 en 14:00 uur. U kunt uw vraag ook stellen
via infobouwen@odwh.nl
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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.
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

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.

