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ISD rubriek

Agenda voor de openbare vergadering van
de Cliëntenraad ISD Bollenstreek
Datum: maandag 15 april 2019
Aanvang: 12:15 uur
Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse
(vergaderzaal 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Mededelingen
Ingekomen en verzonden stukken
Vaststelling van de agenda
Notulen van de vergadering van 18 maart 2019
Werving van nieuwe leden voor de Cliëntenraad;
stand van zaken
7. Actualiseren van het Plan van Aanpak van de
Cliëntenraad
8. Aanpassen van het vergaderrooster 2019
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. Afsluiting

Informatieavond Stimuleringsregeling
17 april 2019
De gemeente Noordwijk en de Omgevingsdienst
West-Holland organiseren op woensdag 17 april
2019 een informatieavond over stimuleringsleningen.
Deze bijeenkomst is bestemd voor Verenigingen van
Eigenaren, stichtingen en verenigingen.
Locatie en aanmelden
De avond vindt plaats in het Northgo College,
Duinwetering 107 in Noordwijk. De bijeenkomst begint
om 19:30 uur. Inloop vanaf 19:00 uur.
Aanmelden voor deze avond kan voor 15 april via
s.vanderzalm@noordwijk.nl.
Meer informatie
De gemeente stelt stimuleringsleningen beschikbaar
voor duurzaamheidsmaatregelen zoals het plaatsen van
zonnepanelen of het aanleggen van een groen dak. Meer
informatie over deze stimuleringsregeling vind je op
duurzaambouwloket.nl.

De gemeente haalt het snoeihout op
De lente begint: een goed moment om struiken en
bomen te snoeien. Het snoeihout kan je aan de weg
leggen. Dat halen we voor je op. Groftuinafval breng je
naar de milieustraten in Noordwijkerhout of Katwijk.
Snoeihout ophalen in Noordwijkerhout en De Zilk
In Noordwijkerhout en De Zilk zijn er jaarlijks twee
snoeihoutrondes. De eerstvolgende is in april:
• Dinsdag 16 april: De Zilk, Guldemond, Robijnslaan,
Parallelweg, Leidsevaart, Herenweg
• Woensdag 17 april: Victorwijken, De Vlashoven, het
centrum, Mossenest

• Donderdag 18 april: Zeeburg, Zeestraat, Victoriberg,
Boekhorst, Langevelderweg, Westeinde, Gooweg en
andere buitenwegen.
Je kan het snoeihout om 7:00 uur neerleggen op de
verzamelplaats van de rolcontainers.
Snoeihout ophalen in Noordwijk
In Noordwijk kan je snoeihout tweewekelijks laten
ophalen. Op maandag in de oneven weken van week
5 tot en met week 25 en van week 33 tot en met week
49. Je moet dit uiterlijk de werkdag voor de ophaaldag
aanmelden bij het Klantcontactcentrum via
(071) 36 60 000.
Het snoeihout moet voor 7:30 uur aangeboden worden.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over bijvoorbeeld regels voor
het aanbieden van snoeihout op noordwijk.nl/snoeihout.

Inloopbijeenkomst sportpark De Boekhorst
Op woensdag 17 april wordt tussen 17:00 en 20:00 uur
een inloopbijeenkomst georganiseerd in de kantine
van VVSB. De plannen voor het sportpark worden
gepresenteerd en je kan de ontwerpen van de nieuwe
clubgebouwen bekijken.
Meer informatie een aanmelden nieuwsbrief
Meer informatie over de herinrichting van sportpark
De Boekhorst kan je vinden op noordwijk.nl/
sportparkdeboekhorst. Hier kan je je ook aanmelden
voor de nieuwsbrief over het sportpark.

De Cliëntenraad behartigt op het gebied van de
Participatiewet (PW) de belangen van alle cliënten die
via de ISD Bollenstreek een uitkering PW krijgen. De
vergaderingen zijn openbaar. Wilt u aanwezig zijn bij
deze vergadering, dan kunt u zich tot 15 april 2019
aanmelden bij de Cliëntenraad. Aanmelden kan via
clientenraad.isd@hotmail.nl.

Vergunningsaanvragen,
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 in het Gemeenteblad op overheid.nl.

Gemeente Noordwijk
Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Offem Zuid,
deel 2, vrijgegeven voor inspraak
Op donderdag 28 maart 2019 heeft de Gemeenteraad
besloten om het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Offem
Zuid (BKP), deel 2, vrij te geven voor inspraak.
Inhoud van het plan
Deel 2 Offem Zuid is het gedeelte tussen de
Achterweg, Hogeweg, N206 en Verlengde Beeklaan.
Het Beelvdkwaliteitsplan geeft de ontwikkelaar
richtlijnen voor de ontwerpen van de woningen en de
inrichting van het openbaar gebied.
Meer informatie over waar het plan is terug te vinden
op noordwijk.nl/offemzuid. Hier kunt u ook de officiële
publicatie na lezen.
Lees verder
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Gezocht eigenaar caravan zonder kenteken
aan de Gooweg 1
Aan de Gooweg in Noordwijk stond op dinsdag
2 april 2019 een caravan zonder kentekenplaat
geparkeerd. Deze is rijtechnisch in onvoldoende
staat van onderhoud en verkeert ook in een kennelijk
verwaarloosde toestand. In artikel 5:5 van de
Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente
Noordwijk (APV) is bepaald, dat het verboden is een
voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van
onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde
toestand verkeert op de weg te parkeren.
De eigenaar van het betreffende voertuig wordt
daarom verzocht om voor woensdag 24 april 2019
contact op te nemen met de gemeente Noordwijk,
Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving.
Bestuursdwang
Indien de eigenaar van deze caravan vóór 24 april
2019 geen contact met de gemeente Noordwijk
heeft opgenomen, is de gemeente voornemens
bestuursdwang toe te passen. Dit betekent dat dit
voertuig wordt gesloopt. De kosten voor verwijdering
en sloop komen voor rekening van de eigenaar van de
caravan. De caravan kan tot en met 23 april 2019 door
de eigenaar worden teruggevorderd.
Zienswijze indienen
Binnen vijf dagen na dagtekening van deze
aankondiging kan schriftelijk een zienswijze ingediend
worden. Deze zienswijze kan worden verzonden
t.a.v. Gemeente Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG
Noordwijk.
Meer weten?
Voor informatie kunt u contact opnemen met het
Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving, via het
Klantcontactcentrum.

Zienswijze indienen
Binnen vijf dagen na dagtekening van deze
aankondiging kan schriftelijk een zienswijze ingediend
worden. Deze zienswijze kan verzonden worden
t.a.v. Gemeente Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG
Noordwijk.
Meer weten?
Voor informatie kunt u contact opnemen met het
Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via het
Klantcontactcentrum.

De eigenaar van deze aanhangwagen wordt dit
voertuig voor woensdag van deze plaats te verwijderen
en verwijderd te houden.
Bestuursdwang
Als na de genoemde datum het voertuig niet
is verwijderd, is de gemeente voornemens
bestuursdwang toe te passen. Dit betekent dat dit
voertuig wordt verwijderd en opgeslagen. De kosten
voor verwijderen en opslaan komen voor rekening
van de eigenaar van het voertuig. Het voertuig kan tot
twee weken na verwijdering door de eigenaar worden
teruggevorderd. Afhankelijk van de staat waarin het
aanhanger zich bevindt, kan de opslagtermijn worden
verlengd.

Noordwijkerhout
2018021859
Westeinde 82: het bouwen van een berging
2018121847
Kornoeljelaan 2: het verbouwen en uitbreiden van een
winkelcentrum

De ter visie legging van bovengenoemde
ontwerpbesluiten vangt aan vanaf woensdag 10 april
2019 voor een periode van zes weken. Gedurende
deze periode kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) of
mondeling zijn of haar zienswijze met betrekking tot
het voorgenomen besluit indienen.

Toekenning straatnamen/openbare ruimte
Het Zilt in De Zilk
Op 26 maart 2019 heeft het college van burgemeester
en wethouders van Noordwijk voor Het Zilt in De
Zilk de volgende namen van de Openbare Ruimte
toegekend: Vogelenveld, Haasveld en Sasbergen.
Het besluit ligt ter inzage van 10 april t/m 21 mei
2019. Belanghebbenden kunnen in deze periode
bezwaar maken.

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen

Omgevingsvergunningen

Op de openbare weg`t Joostje te Noordwijk staat een
aanhangwagen zonder kenteken. In artikel 5:5 van de
Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente
Noordwijk (APV) is bepaald dat het verboden is een
voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van
onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde
toestand verkeert op de weg te parkeren. In artikel
5:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening
van de gemeente Noordwijk (APV) is bepaald, dat
het verboden is een voertuig dat voor andere dan
verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan zeven
achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op
een binnen de bebouwde kom gelegen weg.

Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend, dat zij het voornemen heeft vergunning te
verlenen voor:

Ter visie legging

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:

Verzoek verwijderen aanhanger in
`t Joostje

Ontwerpbesluit

Noordwijk
2019060626 – 28 maart 2019
Grasveld thv La Bassecour Caanstraat 13 to
Pompstation sectie F 5939: het plaatsen van
speeltoestellen
2019064857 – 3 april 2019
BAVO bouwrijp maken Fase 1 te Noordwijkerhout, het
bouwrijp maken fase 1
2019065726 – 4 april 2019
Bonnikeplein 2: het plaatsen van ledschermen
2019062489 – 29 maart 2019
Duineveld G 3477 39 tm 41a: Herverkaveling fase 3
Duineveld
2019061315 – 28 maart 2019
Gruenepad M 3350: het plaatsen van units voor de
inrichting van een jeugdhonk
2019064156 – 1 april 2019
Koningin Astrid Boulevard 101: het aanleggen van de
inrit voor minder validen
2019063282 – 1 april 2019
Leeweg 14: verbouwen van een woonhuis en maken
van een dakkapel
2019063148 – 1 april 2019
Zwarteweg: het kappen van bomen
2019063564 – 1 april 2019, diverse locaties
Noordwijk, het kappen van 21 bomen verspreid over de
gemeente, 01-04-2019
Noordwijkerhout
2019061400 – 29 maart 2019
Abeelenpark 18: het bouwen van een woonhuis
2019063544 – 1 april 2019
Duindoornstraat 21: het vervangen van de kozijnen
2019065389 – 2 april 2019
Herenweg 80: de nieuwbouw van wooneenheden
2019061150 – 28 maart 2019
Langelaan 1: het verplaatsen van ballenvangers
2019061028 – 28 maart 2019
Slijperij 12 te Noordwijkerhout, melding Brandveilig
gebruik voor een feesttent

De aanvraag met de daarbij behorende relevante
stukken ligt maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot
17:00 uur en op donderdag tot 20:00 uur ter visie in de
Gemeentewinkel in het gemeentehuis, Voorstraat 42.
Een schriftelijke zienswijze (geen e-mail) dient te
worden gericht aan het college van burgemeester
en wethouders van Noordwijk, per adres:
Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300
AD Leiden, onder vermelding van het trefwoord
“zienswijze” en het registratienummer van de
aanvraag.

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2019029962 – (verlengd tot 14 mei 2019)
Golfbaan 36A: het bouwen van een dakkapel en het
maken van een uitrit
2019026486 – (verlengd tot 19 mei 2019)
Hoofdstraat 100: het plaatsen van een reclamebord
Noordwijkerhout
2019023213 – (verlengd tot 9 mei 2019)
Abeelenpark 12 (kavel 18): het bouwen van een woning
2019012631 – (verlengd tot 14 mei 2019)
Walserij 71: het wijzigen van gebruik pand
Het gaat om een verlengingsbesluit op de grond van
artikel 3.9 van de Wabo. Tegen een verlengingsbesluit
kan géén beroep worden ingesteld en derhalve geen
bezwaar worden gemaakt.

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Omgevingsvergunningen
(mogelijkheid tot bezwaar en beroep)
Noordwijk
2019030752 – 29 maart 2019
Ambachtsgeest 14: het plaatsen van zonnepanelen op
een tuinhuisje
2018179524 – 28 maart 2019
Beeklaan 5: het aanpassen van de luifel en gevel
2018202781 – 2 april 2019
Johanna van Hoornstraat: het tijdelijk plaatsen van een
tiny house
2019044693 – 28 maart 2019
Rozenburg (M 1029): het kappen van tien bomen
2018186236 – 29 maart 2019
Vincentlaan 2, kavel 36: het bouwen van een woning
2019008372 – 4 april 2019
van de Mortelstraat: het opslaan van roerende zaken

Lees verder
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Noordwijkerhout
2019052574 – 28 maart 2019
Liduinalaan 4: het kappen van drie bomen
2018156451 – 29 maart 2019
Mgr Westerwoudtlaan 9: het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde
2018162793 – 28 maart 2019
Pilarenlaan 58: het bouwen van een woning
De Zilk
2019020446 – 2 april 2019
Zilkerbinnenweg 78B: het tijdelijk plaatsen van drie
opslagunits

Welstandsvergadering
De welstandscommissie Dorp, Stad en Land houdt iedere
week op donderdag een openbare welstandsvergadering.
De vergadering is in de even weken op de locatie
Schipholweg 128 te Leiden en in de oneven weken op de
locatie Goohorstlaan 10 te Noordwijk en begint om 9:00
uur. De agenda van die vergadering is de dag voor de
vergadering op te vragen via infobouwen@odwh.nl

Openingstijden Klantcontactcentrum
Locatie Noordwijk, gemeentehuis
Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
zonder afspraak (publieksbalie)
maandag tot en met vrijdag
van 8:30 – 12:30 uur
donderdag van 17:00 – 20:00 uur
Zonder afspraak afhalen van paspoort, identiteitskaart
en rijbewijs of doorgeven verhuizing:
maandag tot en met vrijdag van 8:30 – 17:00 uur
donderdag van 17:00 – 20:00 uur
Op afspraak (publieksbalie):
maandag tot en met vrijdag van 13:30 – 16:00 uur

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 of een boom wilt
kappen. Deze vergunning kunt u aanvragen via
omgevingsloket.nl. Deze aanvragen worden
behandeld door Omgevingsdienst West-Holland
(071) 40 83 100.

Alleen op afspraak voor aanvragen van: ID-kaart,
paspoort, rijbewijs, gezondheidsverklaring, uittreksel
basisregistratie personen, Verklaring Omtrent
Gedrag.
maandag tot en met vrijdag van 9:00 – 12:00 uur
woensdag van 14:00 – 19:00 uur
U kunt telefonisch een afspraak maken
(071) 36 60 000 of noordwijk.nl/afspraak.

Digitale versie

Toelichting
Aankondigingen zijn geen officiële publicaties
In deze gemeenteberichten staan geen officiële
publicaties. De officiële publicaties zijn te vinden op
overheid.nl. Wel vindt de gemeente het belangrijk dat
u op een eenvoudige manier kennis kunt nemen of er
bij u in de buurt iets speelt. Daarom vindt u hier een
aankondiging. Als er een aankondiging is waar u meer
over wilt weten, kijk dan op de officiële publicatie op
overheid.nl. Mocht u dan nog vragen hebben kunt u
uiteraard altijd mailen of bellen met de gemeente of
de omgevingsdienst.

Locatie Noordwijkerhout, Via Antiqua
Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout
alleen op afspraak

Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage
Ingekomen aanvragen worden gepubliceerd om
belanghebbenden te laten weten dat er iets is
aangevraagd, zodat ze niet verrast wordt door een
vergunning. Ingekomen aanvragen liggen niet ter
inzage. Deze 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.

noordwijk.nl/gemeenteberichten

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.

Nieuws van de Raad

Agenda openbare vergadering gemeenteraad dinsdag 16 april 2019
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: De Duinpan, Sportlaan 34 De Zilk
Agenda Debatraad 20:00 - 22:00 uur*
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling besluitenlijst vorige debatraad

4. Bespreekstukken
4a. Raadsvoorstel draagvlakmeting Ondernemersfonds (ter bespreking)
4b. Ontwerpbestemmingsplan De Nes (ter bespreking)
4c. Raadsvoorstel Vervanging brug over de Schie (ter bespreking)
4d. Brief college: Uitkomsten 100 dagen
5. Actuele motie
6. Rondvraag
7. Sluiting
Lees verder
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Agenda Besluitenraad 22:15 - 23:00 uur*
1. Heropening
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling besluitenlijst vorige besluitvormende raad (inclusief motie- en
toezeggingenlijst).
4. Vaststelling lijst van ingekomen stukken
5. Vaststelling hamerstukken
5a. Raadsvoorstel 1e herziening bestemmingsplan Landgoed Sancta Maria
5b. Raadsvoorstel afvaardiging VAB
5c. Ontwerpbestemmingsplan Zeestraat 85

Meer informatie

De raadsvergaderingen vinden plaats in De Duinpan
in De Zilk en beginnen om 20:00 uur. De agenda’s
worden definitief vastgesteld ter vergadering. De
actuele agenda en de stukken zijn te raadplegen op
noordwijk.nl/Gemeenteraad. U kunt vanaf 1 januari
uitsluitend inspreken in de Rondetafelgesprekken.
Op de website vindt u meer informatie. Op maandag
15 april a.s. is er in het gemeentehuis van Noordwijk
een inloopspreekuur voor inwoners, van 18:45 tot
19:30 uur. U kunt zich aanmelden tot maandag 15

5d. Ontwerpbestemmingsplan Zeestraat 50
5e. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden
6a. Raadsvoorstel Gedragscode College (ter vaststelling)
6b. Raadsvoorstel draagvlakmeting Ondernemersfonds (onder voorbehoud
uitkomst debatraad)
6c. Brief college: Uitkomsten 100 dagen (onder voorbehoud)
7. Actuele motie
8. Sluiting
* De eindtijd van de debatraad en tijden van de besluitenraad zijn indicatief.

april a.s. 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl.
Bij voldoende belangstelling zal de gemeente
voor aanvang en direct na afloop (niet eerder)
van de vergadering voor inwoners een busje laten
rijden tussen het gemeentehuis in Noordwijk, het
gemeentehuis in Noordwijkerhout en De Duinpan.
Uw aanmelding ontvangen we graag voor maandag
15 april a.s 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl.
Ter inzage
De openbare stukken liggen ter inzage bij de

receptie van het gemeentehuis in Noordwijk, de
bibliotheek in Noordwijkerhout en de bibliotheek in
Noordwijk.
Raadsavond beluisteren
Via de website van de gemeente Noordwijk wordt de
raadsavond rechtstreeks uitgezonden.
Gemeenteraad op Twitter
Volg de gemeenteraad op Twitter via
 @raadnoordwijk.

Bloemencorso Bollenstreek doet
Noordwijkerhout en Noordwijk aan
Vrijdag 12 en zaterdag 13 april
Het bloemencorso doet onze
gemeente dit jaar 2x aan: op 12 april
in Noordwijkerhout en 13 april in

parkeerplaats De Schelft
- Deel Bavo-terrein (van 12.00 – 24.00 uur, m.n. bussen),
ingang Anemoonweg
Op 12 april kan er niet geparkeerd worden op De Brink.

World’.

In verband met het aanrijden en opstellen van
de praalwagens op de Herenweg is het van de
parkeerplaats wegrijden bij de St. Jozefkerk ’s middags
en ’s avonds niet mogelijk.

Bloemencorso Noordwijkerhout

Bloemencorso Noordwijk

Noordwijk. Het thema is ‘Changing

Op 12 april staan de praalwagens en luxe wagens van
16.00 uur tot 21.00 uur opgesteld op de Dorpsstraat,
Herenweg en op De Brink. Vanaf 21.15 uur rijdt het
verlichte corso door het centrum van Noordwijkerhout.
Straten tijdelijk afgesloten
Op vrijdag 12 april is het centrum van Noordwijkerhout
vanaf 10.00 uur afgesloten voor autoverkeer.
De Herenweg is vanaf ca. 15.00 uur afgesloten tussen
de kruising Herenweg/Brink en de kruising Herenweg/
Dorpsstraat/Victoriberg/Langevelderweg tot na het
wegrijden van het bloemencorso (vanaf 21.15 uur). Ook
worden de straten op de route vanaf 20.00 uur tijdelijk
afgesloten voor autoverkeer. Tot 20.00 uur zijn de
parkeergarages Victoriberg en Coremolen bereikbaar.
Fietsen stallen
Wij verzoeken u vriendelijk om uw fiets zoveel mogelijk
buiten het centrum te stallen. Op het Landbouwplein
is er op vrijdag van 10.00 – 23.00 uur een (gratis)
bewaakte fietsenstalling.
Parkeren
- Parkeergarages Victoriberg en Coremolen,

Op zaterdag 13 april vertrekt het bloemencorso om 9.15
uur vanaf het Vuurtorenplein naar Haarlem. Aansluitend
rijdt de mooiste file een route door Noordwijk aan
Zee. Na afloop wordt de mooiste file met enkele
corsowagens opgesteld op de Koningin Wilhelmina
Boulevard.
Verkeer
Tijdens het bloemencorso moet u rekening houden met
verkeersstremmingen.
De Koningin Wilhelmina Boulevard is het gehele
weekend afgesloten.

Arriva

De bussen rijden op de corsodagen een aangepaste
route. Voor meer informatie zie www.arriva.nl.

Informatie

Voor meer informatie over het bloemencorso en de
activiteiten eromheen zie
bloemencorso-bollenstreek.nl
vvvnoordwijkerhout.nl
bloemenzee.eu

Volg het corso op sociale media

Via twitter en facebook geeft de Stichting
Bloemencorso Bollenstreek informatie over het verloop
van het bloemencorso:
 twitter.com/HETbloemencorso
 facebook.com/BloemencorsoBollenstreek

