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Rectificatie
In de verwerking van een tekst van de PvdA over de
begroting 2022 is helaas iets misgegaan. Daardoor
stond in de krant van 9 november 2021 een verkeerde
tekst. Hieronder leest u de juiste tekst.

Voor onze inwoners
Betaalbaar wonen, daar willen wij fors op inzetten.
Verder investeren wij liever in groene en aantrekkelijke
wijken en in zorg, jongeren- en welzijnswerk voor
onze eigen inwoners, dan in een kuuroord, toerisme,
parkeren en marketing.

Geheimhouding van uw persoonsgegevens
In de Basisregistratie personen (BRP) zijn
persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in
Nederland woont. Dit zijn gegevens zoals uw naam,
adres, burgerlijke staat en nationaliteit. Verschillende
organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP
ontvangen. Uw woongemeente houdt deze gegevens bij.

Verdwenen erfgoed Noordwijkerhout
en De Zilk komt tot leven
In Noordwijkerhout en De Zilk kun je nu een mooie historische zoektocht volgen
waarin het verborgen verleden van de dorpen tot leven komt.
Een mooie historische zoektocht
De route leidt langs historische punten zoals oude
kastelen, landgoederen, boerderijen, huizen, kerken
en scholen. Sommige zaken zijn er nog en kun je
daadwerkelijk zien. Andere punten zijn niet meer
zichtbaar; het zogenaamde verdwenen erfgoed.
Weer tot leven
Dankzij de route met 20 informatiepanelen komt
dit erfgoed weer tot leven. De route is gemaakt
in samenwerking met de historische experts van
Noordwijkerhout van Toen (NoVaTo) en het Genootschap
Oud de Zilck. Dankzij speurwerk, archieven en foto’s
konden de informatiepanelen gevuld worden.

Kunstwerk Hester van Dapperen
De meest interessante verhalen zijn door kunstenares
Hester van Dapperen bij elkaar gebracht in een
bijzonder kunstwerk waarop silhouetten van de
mensen van toen op hun locatie zijn uitgebeeld.
10.000 stappen
De route is ook te volgen in 3 kleinere etappes van
10.000 stappen. De routekaart is op te halen in de VVV
Noordwijkerhout en bij NoVaTo. Ook is er een digitale
fiets- en wandelroute te vinden op routemaps.nl Meer
informatie: noordwijk.nl/nieuws

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.

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

U kunt niet zonder afspraak terecht bij de
publieksbalies.

Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout

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

Wie kunnen uw gegevens krijgen?
De gemeente is verplicht uw gegevens door te geven
aan instellingen die wettelijke taken uitvoeren.
Bijvoorbeeld het UWV, de Belastingdienst en
pensioenfondsen. Deze instellingen krijgen alleen de
gegevens die zij nodig hebben. Omdat dit wettelijk
verplicht is kan dit niet worden veranderd.
De gemeente kan persoonsgegevens soms aan
derden verstrekken. Bekijk welke organisaties
uw persoonsgegevens kunnen krijgen op
wiekrijgtmijngegevens.nl
Wilt u niet dat wij uw gegevens verstrekken?
Als u niet wilt dat de gemeente uw persoonsgegevens
verstrekt aan derden, dan moet u hiervoor
geheimhouding aanvragen. U hebt altijd recht op
deze geheimhouding en hoeft geen reden op te geven
waarom u dit wilt.
Bij geheimhouding geeft de gemeente uw gegevens
alleen nog aan verplichte instanties. U kunt
hier direct digitaal een verzoek voor indienen:
noordwijk.nl/geheimhouding
Twijfelt u of uw gegevens nog juist zijn?
Via mijn.overheid.nl heeft u toegang tot uw
persoonlijke gegevens. Hier kunt u zien hoe
uw gegevens staan geregistreerd in de BRP.
Mochten uw gegevens niet juist zijn neem dan
contact op met het team Klantcontactcentrum:
noordwijk.nl/openingstijden

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

AV-GemeenteTop

Agenda openbare vergadering gemeenteraad dinsdag 30 november 2021
Agenda Gemeenteraadsvergadering 20:00 uur - 23:00 uur*

6g.
6h.
7.
7a.
7b.
8.
9.

Opening
Vaststelling agenda
Vaststelling besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 oktober, 2 en 10 november 2021
Vaststelling lijst van ingekomen stukken
Installatie en benoeming
Vaststelling hamerstukken
Raadsvoorstel Beleidsnotitie nieuwe Wet inburgering
Raadsvoorstel Herziening bouwgrenzen omgevingsplan Bavoterrein
Raadsvoorstel Definitieve verklaring van geen bedenkingen Pauluslaan 27
Raadsvoorstel Bestemmingsplan Middengebied Landschapspark
Raadsvoorstel Oosterduinse Meer
Raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding bijlage bij raadsvoorstel Onderwijshuisvesting,
schoolgebouw Wakersduin
Raadsvoorstel BIZ (bedrijveninvesteringszone) bedrijventerrein Gravendam
Raadsvoorstel Ontwerp Exploitatieplan Bronsgeest 2021
Bespreekstukken
Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2021-I Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
Raadsvoorstel Herontwikkeling locatie Viaductweg
Actuele moties
Sluiting

De agenda wordt definitief vastgesteld ter
vergadering. De actuele agenda en stukken zijn te
raadplegen via noordwijk.nl/gemeenteraad
Ter inzage
De openbare stukken liggen ter inzage bij de
receptie van het gemeentehuis in Noordwijk en de
bibliotheken in Noordwijk en Noordwijkerhout.

ISD Bollenstreek

Eigen risico basisverzekering
Het wettelijk verplicht eigen risico is € 385,- per jaar
in 2022. Dat is gelijk aan het bedrag van 2021.
U kunt dit eigen risico gespreid betalen. Dit betekent
dat u in 2022 vanaf februari in 10 termijnen dit
bedrag betaalt. Als u in 2022 minder kosten hebt
gemaakt dan € 385,-, dan betaalt Zorg en Zekerheid u
in april 2023 de teveel betaalde premie terug.
Gespreid betalen is niet verplicht. U kunt daar zelf
voor kiezen. Als u vooraf weet dat u uw eigen risico
van € 385,- zeker moet betalen, dan kan gespreid
betalen van uw eigen risico een goede keus zijn.

Gemeenteraad op Twitter
Volg de gemeenteraad op Twitter via
@raadnoordwijk

Voorwaarden collectieve aanvullende
zorgverzekering?
• U woont in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk
of Teylingen.
• Uw (gezamenlijke) inkomen is niet hoger is dan
120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
• Uw vermogen is niet hoger dan de in de
Participatiewet genoemde vermogensgrenzen.
• U bent vanaf 1 januari 2022 ook voor de
basisverzekering bij Zorg en Zekerheid verzekerd.

Uitkering via de ISD Bollenstreek
Hebt u een uitkering van de ISD Bollenstreek?
Dan krijgt u uiterlijk 2 december 2021 persoonlijk
een brief met meer informatie. Hebt u geen brief
ontvangen, neemt u dan contact op met de ISD
Bollenstreek.

Inkomen 120% van de bijstandsnorm (peildatum
november 2021)
Eigen verNetto inkomsten per mogen
maand excl.
vakantietoeslag

Collectieve aanvullende zorgverzekering
2022
Ook in 2022 kunt u als inwoner van de gemeenten
Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen
gebruik maken van de collectieve aanvullende
zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid. De collectieve
aanvullende zorgverzekering kent een aantal
voordelen. Naast de korting die Zorg en Zekerheid
u geeft betaalt uw gemeente ook een bijdrage aan
de aanvullende zorgverzekering. Om deel te kunnen
nemen moet u wel voldoen aan de voorwaarden.
Deze staan hieronder vermeld.

Maakt u in 2021 al gebruik en is uw inkomen/
vermogen te hoog?
Mogelijk is uw inkomen/vermogen hoger dan
vorig jaar en voldoet u daardoor niet meer aan de
voorwaarden. Als dat voor u van toepassing is, dan
stuurt de ISD Bollenstreek u hierover een brief.

Raadsvergadering rechtstreeks volgen
Via de website van de gemeente Noordwijk
wordt de raadsavond rechtstreeks uitgezonden:
noordwijk.nl

Leefsituatie

Echtpaar, beiden tussen €
21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

1.756,74 €

12.590, -

Eénoudergezin tussen
21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€

1.229,71 €

12.590, -

Alleenstaande tussen
21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€

1.229,71 €

6.295,-

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€

1.854,88 €

12.590, -

Alleenstaande ouder
(pensioengerechtigd)

€

1.367,98 €

12.590, -

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€

1.367,98 €

6.295,-

Bedragen Zorg en Zekerheid 2022
Zonder
korting en
bijdrage
van de
gemeente

Met
korting en
de bijdrage
van uw
gemeente
betaalt u

Basisverzekering € 129,85 €
AV-GemeenteStandaard

€

37,25 €

31,89 € 33,36

U betaalt voor de AV-Gemeente-Top meer premie dan
voor de AV-Gemeente-Standaard. Reden daarvan
is dat de AV-Gemeente-Standaard een minder
uitgebreide verzekering is. Als u niet vaak gebruik
maakt van de gezondheidszorg, dan kan voor u de
AV-Gemeente-Standaard het beste zijn.

* De eindtijd van de gemeenteraadsvergadering is indicatief. Wijzigingen in de agenda zijn voorbehouden.

Meer informatie

65,25 €

Verschil AV-Gemeente-Standaard en
AV-Gemeente-Top
De AV-Gemeente-Top is een uitgebreider
verzekeringspakket dan de AV-Gemeente-Standaard.
De AV-Gemeente-Top is uitgebreid met een aantal
extra dekkingen, speciaal voor mensen die hoge
zorgkosten hebben. De kosten van deze extra
dekkingen betaalt uw gemeente.

Locatie Gemeenteraadsvergadering: digitaal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
6a.
6b.
6c.
6d.
6e.
6f.

€

Uw
voordeel
per
maand

123,36 €

6,49

Aanmelden voor 1 januari 2022
Maakt u nog geen gebruik van de collectieve
aanvullende zorgverzekering? Dan is het advies om u
voor 1 januari 2022 aan te melden.
Hoe aanmelden?
U kunt zich digitaal aanmelden via de website van
de ISD Bollenstreek isdbollenstreek.nl (via Digitaal
loket). U krijgt na uw aanmelding meteen een
toekenningsbrief.
Hebt u geen computer en is er in uw omgeving ook
niet iemand die u kan helpen? Dan kunt u contact
opnemen met de ISD Bollenstreek.
Meer informatie
Meer informatie over de polisvoorwaarden en het
vergoedingenoverzicht vindt u op de website van
de ISD Bollenstreek onder Bijzondere bijstand/
collectieve aanvullende zorgverzekering.
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:

7,25 € 30,00
LEES VERDER >>
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Energiecoaches aan het woord:
Wim Smit (2)

In deze column komt steeds een andere energiecoach aan het woord om te vertellen over zijn of haar
ervaringen op het gebied van energiebesparing. Deze week: Wim Smit.
Op mijn vrije dag ging ik bij een ouder echtpaar
langs die sinds 2 jaar in een nieuw gebouwd
vrijstaand huis wonen. Ik werd gastvrij onthaald
met koffie en het gesprek kon beginnen. Na wat
te hebben gepraat over hoe leuk het huis is en
hoe leuk het wonen hier is, kwam het gesprek op
waar ik eigenlijk voor kwam.
De bewoners willen graag zonnepanelen. De heer
des huizes zag de zonnepanelen aanvankelijk
niet zitten want gezien hun leeftijd van midden
zeventig zouden zij deze niet meer terug
verdienen. Mevrouw is eigenlijk vanaf het begin
wel voorstander geweest van zonnepanelen en
doet het ook vooral voor de volgende generaties.
Nu ze er recent achter zijn gekomen dat de
zonnepanelen hun huis van B naar A label kan
brengen, is meneer ook over de streep. Met een
A label kunnen ze € 300,- per jaar besparen op
de hypotheekrente. Alleen dat al is een goede
investering want 10 zonnepanelen kosten rond de
€ 5.000,- en na teruggave van de B.T.W. kosten ze
nog maar rond de € 4.200,- inclusief montage en
omvormer.
Om het beste aantal zonnepanelen te bepalen
vroeg ik hoeveel kilowattuur stroom ze eigenlijk

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

verbruiken. Meneer had dit in een schriftje
opgeschreven en las voor dat het om 200 KWH
hoog tarief gaat en 150 KWH laag tarief. Het was
het verbruik van 1,5 jaar sinds ze hier wonen. Ik
was verbaasd over het lage verbruik en vroeg
of hij zich niet vergist had. Nog even gecheckt
op de slimme meter en het aantal KWH klopte
inderdaad. Ongelofelijk als je bedenkt dat er
ook gewoon op elektrisch wordt gekookt en
gewassen. Hier zie je dat je met zuinig gedrag
heel veel kan bereiken. In huis staan nooit
onnodig lampen of andere stroomverbruikers aan.
Op de vraag hoeveel zonnepanelen je hiervoor
nodig hebt was het antwoord eenvoudig, namelijk
één.
Als energiecoach moet je toch altijd even verder
kijken. De bewoners waren als een van de laatste
nieuwbouwhuizen nog op gas aangesloten
en hadden geen warmtepomp maar wel
vloerverwarming en een perfect geïsoleerd huis
met driedubbel glas. Ik adviseerde de bewoners
om toch ook wellicht na te denken over een
hybride warmtepomp. Deze kost rond de € 4.000,maar met aftrek van 30% subsidie blijft daar nog
maar € 2.800,- van over. Omdat de bewoners bijna
geen elektriciteit gebruiken zouden ze bij plaatsen

Noordwijkerhout
174181 - 19 november 2021
Marktstandplaatsvergunning wijziging Mbarki
172650 - 17 november 2021
Standplaatsvergunning november-december 2021
kerstbomenverkoop
De Zilk
175764
Melding klein evenement 21 november 2021
Rondgang door de Zilk Altesa

Overzicht collectes
• In week 47 is een collecte gepland van Kerk in Actie
• In week 48 is een collecte gepland van Leger des
Heils Fondsenwerving

Verzonden besluiten
Noordwijk
175835 - 17 november 2021
Objectvergunning tot en met 3 december 2021
Rederijkersplein
74124 - 17 november 2021
Evenementenvergunning 27 november 2021 Bij
Sinterklaas op bezoek Rederijkersplein
163464 - 17 november 2021
Standplaatsvergunning november-december 2021
kerstbomenverkoop Offemweg
175860 - 17 november 2021
Objectvergunning 23 november 2021 Beeklaan
176114 - 19 november 2021
Objectvergunning 24 november 2021
Wilhelminastraat

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunning
Noordwijk
2021-020380 - 12 november 2021
Bremkant 18 | het plaatsen van dakkapel op het
voordakvlak
2021-020401 - 12 november 2021
Vincentlaan 4 (kavel 37) | het bouwen van een
woning met garage

van de zonnepanelen in combinatie met de
warmtepomp toch nog de opgewekte stroom zelf
kunnen gebruiken.
Hierna zijn we nog even naar buiten gelopen
om te kijken waar de zonnepanelen het beste
zouden kunnen liggen. Omdat er nogal wat
bomen in de buurt staan is er geen enkele plek
altijd vrij van schaduw. Samen hebben we drie
mogelijke plekken bepaald die het verst van de
bomen vandaan liggen. Ik heb ze wel geadviseerd
om optimizers te nemen; dat zijn een soort
individuele omvormers per zonnepaneel. Hierdoor
valt niet de hele opbrengst weg als er 1 paneel
in de schaduw komt. Na afloop vraagt meneer
nog of ik hiervoor betaald word. Nee hoor, zeg ik,
wij doen dit helemaal vrijwillig en gratis voor de
toekomst van uw kleinkinderen.
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

2021-020403 - 12 november 2021
Nieuwe Zeeweg 27 | het toevoegen van
brandscheidingen
2021-020406 - 12 november 2021
Nieuwe Zeeweg 27 | brandveilig gebruik
2021-020407 - 15 november 2021
Bernadettelaan 27 | het plaatsen van een vrijstaande
veranda aan de linkerzijde van de woning
2021-020419 - 15 november 2021
Lageweg 6 | het plaatsen van vlaggenmasten,
scorebord, en een digitaal reclame bord
2021-020545 - 15 november 2021
Pauluslaan 43 | het kappen van een boom
2021-020548 - 16 november 2021
Pauluslaan (kavel 41) | het bouwen van een woning
2021-020258 - 10 november 2021
Gerleeweg 5b | het realiseren van een bed & breakfast
Noordwijkerhout
2021-020353 - 11 november 2021
Zeestraat 54B | het plaatsen van een
brandmeldinstallatie voor brandveilig gebruik t.b.v.
logeeropvang

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijkerhout
2021-012745
Leeweg 23 | het uitbreiden van een bestaande hal

LEES VERDER >>

Gemeenteberichten • pagina 4/5

Corona &
vaccinatie informatie
In deze rubriek brengen we actuele zaken en
informatie rondom corona en vaccinatie aan de
orde.
Testen alleen op afspraak
GGD Hollands Midden is voorlopig gestopt met
testen zonder afspraak. Ondanks de drukte
in de teststraten worden mensen nog steeds
gevraagd zich wel officieel te laten testen bij
coronaklachten, om het virus er zo snel en goed
mogelijk onder te krijgen. Dit geldt ook voor
volledig gevaccineerde mensen. Een afspraak
maken kan via het telefoonnummer
+31 (0)800 1202 of online via coronatest.nl
Onderwijspersoneel blijft welkom zonder
testafspraak
Medewerkers binnen het onderwijs en de
kinderopvang kunnen nog wel testen zonder
afspraak. De GGD Hollands Midden heeft
dagelijks een speciaal inloop uur voor het testen
van deze doelgroep.
GGD Hollands Midden gestart met de boosterprik
Sinds vrijdag 19 november 2021 krijgen de
eerste 80-plussers een boosterprik. Hierna volgt
de leeftijdsgroep van 60 tot en met 79 jaar.
Een boostervaccinatie is een extra vaccinatie
boven op de eerdere basisvaccinatie(s). Ook
zorgpersoneel met direct patiëntcontact krijgt
een boostervaccinatie aangeboden. Het RIVM
verstuurt de uitnodigingen, te beginnen bij
mensen geboren in 1931 of eerder.
Voorwaarden boostervaccinatie
Er zijn drie belangrijke voorwaarden voor het halen

van de extra vaccinatie bij één van de GGD’en:
• U kunt deze extra prik pas halen vanaf
6 maanden na uw laatste coronavaccinatie en
het moment waarop u dus volledig gevaccineerd
was óf 6 maanden na uw laatste besmetting met
covid-19.
• U bent thuiswonend. Als u in een zorginstelling
woont, hoeft u geen contact op te nemen met de
GGD’en. U krijgt een uitnodiging via uw instelling
en wordt daar gevaccineerd.
• U krijgt uw extra prik twee weken voor of twee
weken na een eventuele griepprik.
Boosterprik met mRNA-vaccin
Iedereen die in aanmerking komt voor een
boostervaccinatie krijgt een mRNA-vaccin van
BioNTech/Pfizer of Moderna. Ook als je eerst
een ander soort vaccin hebt ontvangen. Een
mRNA-vaccin kan namelijk veilig gecombineerd
worden met andere typen vaccins zoals Janssen
of AstraZeneca. Je kunt niet zelf kiezen welk
mRNA-vaccin je krijgt. Dit is afhankelijk van de
beschikbaarheid op de locaties.
Geen gevolgen voor coronabewijs
De boosterprik heeft geen invloed op de
CoronaCheck-app. Zowel het coronabewijs
voor reizen binnen Europa (DCC) als het
coronatoegangsbewijs voor toegang tot activiteiten
in Nederland blijven geldig na één prik Janssen of
twee prikken Pfizer/Moderna/AstraZeneca.
Vaccinatiegraad
Op dit moment heeft 84% van de 12-plussers uit
de regio een eerste prik gehad. En 83% van de
12-plussers is volledig gevaccineerd.

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

>>

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Noordwijk
2021-016706 - 12 november 2021
Prins Bernhardstraat 63 | het verbouwen van een
appartement naar twee appartementen
2021-018210 - 12 november 2021
Duinweg 76 | het maken van een uitrit
2021-016813 - 12 november 2021
Sneeuwgors 16 | het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde
2021-013276 - 17 november 2021
Lindenhofstraat 6 | het realiseren van een dakterras
2021-019647 - 17 november 2021
Peterhof 41 | het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak

2021-018557 - 18 november 2021*
Wilhelminastraat 29 te Noordwijk, het kappen van
een boom
Noordwijkerhout
2021-016759 - 17 november 2021
Merelstraat 3 | het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak
2021-017520 - 17 november 2021
Leidsevaart 76 | het bouwen van een nieuwe
schuurkas
2021-016574 - 17 november 2021
Schippersvaartweg 35 | het verhogen van de goot en
nok en het plaatsen van dakkapellen
2021-018833 - 17 november 2021*
Liduinalaan 10 | het kappen van een boom
(herplantplicht)

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 schriftelijk
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. U kunt een bezwaar ook per e-mail indienen
via bezwaarschrift@odwh.nl
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.
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

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.

Welstandsvergadering
Bouwplannen worden op afstand (digitaal)
beoordeeld. De eerstvolgende welstandsvergadering
voor afspraken zal plaatsvinden op donderdag 2
december 2021.

*voor deze besluiten geldt een uitgestelde
inwerkingtreding tot na afloop van de bezwaarperiode
LEES VERDER >>
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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
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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.

