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via (071) 711 43 34. Of ga voor meer informatie naar
Bollenstreekmetelkaar.nl.
In de kernen Noordwijkerhout en De Zilk kun je met al
je vragen terecht bij het Wmo Adviescentrum, telefoon
(0252) 343 800 en e-mail wmo@noordwijkerhout.nl. Of
ga voor meer informatie naar Bollenstreekmetelkaar.nl.

Gemeentelijke locaties gesloten op 15 mei
Op woensdag 15 mei zijn alle gemeentelijke locaties
gesloten in verband met verschillende activiteiten voor
onze medewerkers. De locaties zijn op deze dag ook
telefonisch en via sociale media niet bereikbaar. We

staan donderdag 16 mei vanaf 08:30 uur weer voor u
klaar.

Omleidingsroute Beeklaan

Aanvullende maatregelen
De gemeente neemt daarom de volgende maatregelen:
• Het verkeerslicht op de kruising Gooweg/Van de
Mortelstraat (ter hoogte van de begraafplaats) staat
voor doorgaand verkeer langer op groen. Om het
verkeer in en uit het dorp sneller doorgang te bieden.
• Er worden extra borden (18) geplaatst in de omgeving
van het Vinkeveld.

Aan de Beeklaan vinden werkzaamheden plaats.
Daarom heeft de gemeente borden geplaatst met een
omleidingsroute. Gebleken is, dat het Vinkeveld overlast
ondervindt van veel sluipverkeer.

Meer informatie: noordwijk.nl/gesloten.

ISD rubriek

Verzoek om de omleidingsroute te volgen
Inwoners wordt verzocht de omleidingsroute te volgen,
tenzij zij het Vinkeveld als bestemming hebben.
Meer info over het project: noordwijk.nl/beeklaan.

Ben je jong en zorg je voor familie?
Zorg je voor één van je ouders? Of misschien voor een
broer of zus? Dan is het fijn als je ook kunt ontspannen
en tijd hebt voor je hobby’s.
Vind je het lastig om tijd voor jezelf te vinden? Weet dan
dat er mensen zijn die je goed op weg kunnen helpen.
Zij kennen allerlei regelingen en kunnen ook zorgen
voor extra hulp als het nodig is. Uiteraard is hun advies
kosteloos. Zo helpen we je om de zorg goed vol te
houden.
In de kernen Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen
kun je met al je vragen terecht bij Welzijn Noordwijk

Budgetinformatiepunt voor vragen over
geldzaken
Vraag
Ik kom maandelijks moeilijk uit met mijn geld. Kan de
ISD mij hierbij helpen/een advies geven?
Antwoord
Ja, dat kan. U kunt hiervoor terecht bij het
Budgetinformatiepunt.
Het Budgetinformatiepunt
Bij het Budgetinformatiepunt kunt u terecht met
vragen over geldzaken. Medewerkers van de ISD
en vrijwilligers van Humanitas kunnen uw vragen
beantwoorden en u informatie en advies geven. Dat
kunnen eenvoudige, maar ook complexe vragen zijn.
Medewerkers van de ISD
Zij hebben ervaring met mensen met (problematische)
schulden, schuldsanering en budgetbeheer.
Vanuit hun ervaring kunnen ze u adviseren bij
(problematische) schulden.
Medewerkers van Humanitas
Dat zijn vrijwilligers met ervaring die u kunnen helpen
om meer grip te krijgen op uw financiële administratie
en u meer inzicht te geven. Zij kunnen u helpen met
Lees verder
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budgetteren. Als uw schulden nog beperkt zijn, dan
helpen zij u om weer op de goede weg te komen.
Voor wie
Voor alle inwoners van de gemeenten Hillegom, Lisse,
Noordwijk en Teylingen.
Wanneer kunt u terecht bij het
Budgetinformatiepunt?
Iedere maandag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Een
afspraak maken is niet nodig.
Locatie
Begane grond ISD Bollenstreek, Hohabostraat 92 te
Lisse.
Waarvoor kunt u bij het Budgetinformatiepunt terecht?
U kunt voor alle vragen bij het Budgetinformatiepunt
terecht. Door tijdig een advies te vragen, kunt u
problematische schulden voorkomen. Voorbeelden
van vragen zijn:
• Hoe zorg ik dat ik maandelijks uitkom met mijn geld?
• Ik heb geen overzicht meer over mijn uitgaven en
financiële administratie. Hoe krijg ik dat wel onder
controle?
• Ik kan mijn rekeningen niet meer allemaal betalen.
Welke rekeningen kan ik het beste wel betalen?
• Ik kan mijn zorgpremie niet meer betalen. Wat kan ik
het beste doen?
• Ik kan mijn huur niet meer betalen. Wat kan ik het
beste doen?
• Ik kan mijn energierekening niet meer betalen. Wat
kan ik het beste doen?
• Hoe maak ik een kasboek van mijn inkomsten en
uitgaven?
Wat kunt u verwachten?
De bedoeling is in een kort gesprek uw vragen te
bespreken. Afhankelijk van uw vragen/situatie kan
een vervolgafspraak plaatsvinden. Dat kan zijn met
de consulent van de ISD of met een vrijwilliger van
Humanitas.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de ISD
Bollenstreek of Humanitas.
Bereikbaarheid ISD
Telefoon:
0800 95 67 000 (gratis)
Website:
www.isdbollenstreek.nl
Per mail:
info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk:
bezoek aan het lokaal loket/het
sociaal team/Wmo Adviescentrum
van uw woonplaats.
Bereikbaarheid Humanitas
Telefoon:
06 12 73 80 98
Website:
www.humanitas-rijnland.nl
Per mail:
rijnland@humanitas.nl

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 in het Gemeenteblad op overheid.nl.
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Verzonden besluiten
Noordwijk
539 – 3 mei 2019
Ontheffing strandgebruik SPEV voor heel 2019
1103 – 9 mei 2019
Evenementenvergunning HSV Sportvisser voor 25 mei
2019 op het strand

0354 – 9 mei 2019
Ontheffing strandgebruik Puur Events voor 2019
3012 – 9 mei 2019
Objectvergunning Koningin Astrid Boulevard voor
oefening hulpdiensten op 15 mei 2019
Noordwijkerhout
6329– 9 mei 2019
Objectvergunning hijswerkzaamheden Victoriberg tbv
AH (koelunit)
4567 – 9 mei 2019
Evenementenvergunning Open Dag bedrijventerrein
Gravendam op 18 mei 2019
Nog geen bezwaar mogelijk
Zolang er geen besluit is genomen kunt u géén
bezwaar indienen. Wel kunt u een zienswijze indienen,
waarmee u kunt laten weten hoe u denkt over een
bepaalde aanvraag.

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:

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
2019026232
De Witte Raaflaan 153: het uitbreiden van een
vakantiewoning,
2019052624
Dobbelmannduin 38: het uitbreiden van de woning
2019028124
Duinweg 84: het repareren en vervangen van een
schuur
2019046869
Pauluslaan 24: het kappen van een boom
Noordwijkerhout
2019052617
Smederij 3: het uitbreiden van een bedrijfsgebouw

Omgevingsvergunningen
Noordwijk
2019086999 – 3 mei 2019
‘t Joostje, Egmonderstraat, Jacob Juchstraat, Jan
Kloosterstraat en Boerenburgerweg: het renoveren van
de daken van 53 woningen, 03-05-2019
2019089024 – 6 mei 2019
Abraham van Royenstraat 95: het realiseren van een
werkterrein
2019089364 – 3 mei 2019
Boekerslootlaan 17: het realiseren van een werkterrein
en het plaatsen van een reclame
2019087036 – 3 mei 2019
De Regenwulp 10: het plaatsen van een berging
2019088258 – 3 mei 2019
Lageweg 6: Het (her)inrichten van het sportcomplex,
kappen van bomen en aanleg HWA-leiding
2019089984 – 8 mei 2019
Wilhelminastraat 34 B: het realiseren van een uitbouw,
08-05-2019
2019087135 – 3 mei 2019
van de Mortelstraat 196: het inrichten van een
werkterrein
Noordwijkerhout
2019086768 – 2 mei 2019
Bulb Trade Park B 1613: het bouwen van een
bedrijfsgebouw met grote loods en kantoor
2019089859 – 6 mei 2019
Langelaan 1: Melding brandveilig gebruik
2019089238 – 6 mei 2019
Leeweg 23: het uitbreiden van een bestaande hal

Ontwerpbesluit
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend, dat zij het voornemen heeft vergunning te
verlenen voor:
Noordwijk
2018180279
Kapelleboslaan 2: het bouwen van bedrijfsruimte met kas
2018151770
Lageweg 6: het bouwen van een sportcomplex
Ter visie legging
De ter visie legging van bovengenoemde
ontwerpbesluiten vangt aan vanaf woensdag 15 mei
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.
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

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
2019048848 – 3 mei 2019
Boerenburgerweg 35: het realiseren van een
werkterrein
2019026486 – 3 mei 2019
Hoofdstraat 100: het plaatsen van een reclamebord
2019047159 – 7 mei 2019
Langevelderlaan 9B kavel 44:het kappen van een boom
2019011456 – 3 mei 2019
Vincentlaan 2 (kavel 36, Sancta Maria): het kappen van
een boom
2019053908 – 8 mei 2019
Zandvoortsestraat 38: het plaatsen van een dakkapel
2019008904 – 2 mei 2019
van Berckelweg 54A: het vervangen van de luifel van
het tankstation
2019009167 – 3 mei 2019
van de Mortelstraat 254: het vervangen van de luifel
van het tankstation
Noordwijkerhout
2019018447 – 3 mei 2019
Liduinalaan 15 (tuinkavel 106, Sancta Maria): het
bouwen van een woning
2019072144 – 7 mei 2019
Westerhout 44: het plaatsen van een dakkapel
2018131553 – 7 mei 2019
Langevelderweg 37c: het verbouwen van de
bollenschuur ten behoeve van het huisvesten van
arbeidsmigranten

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 herenweg 4 te
Noordwijkerhout en begint om 9:00 uur. De agenda
van die vergadering is de dag voor de vergadering op
te vragen via infobouwen@odwh.nl.
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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.
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
+31 (0)71 40 83 100 .

Digitale versie
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 +31 (0)71 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.

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

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
+31 (0)71 36 60 000 of noordwijk.nl/afspraak.

Nieuws van de Raad

Agenda openbare vergadering
gemeenteraad dinsdag 21 mei 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. Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio
Hollands Midden
4b. Verordening kwaliteit Vergunningverlening,
Toezicht en Handhaving omgevingsrecht
4c. Ontwerpbegroting 2020 Holland Rijnland

4d. Programmaverantwoording 2018,
Programmabegroting 2020 ISD Bollenstreek
en project Meedoen!
5. Actuele moties
6. Rondvraag
7. Sluiting
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. Ontwerpbestemmingsplan Herenweg 74
5b. Jaarstukken 2018 en ontwerp

programmabegroting 2020 VRHM
5c. begroting 2020 en meerjarenbegroting ODWH
5d. Jaarrekening VAB 2018 en begroting 2020
6a. Zienswijze begroting 2020 GR Holland Rijnland
6b. Programmaverantwoording 2018,
Programmabegroting 2020 ISD Bollenstreek en
project Meedoen!
7. Actuele motie
8. Sluiting
* De eindtijd van de debatraad en tijden van de
besluitenraad zijn indicatief.

Lees verder
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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
donderdag 16 mei a.s. is er in het gemeentehuis van
Noordwijk een inloopspreekuur voor inwoners, van
18:45 uur tot 19:30 uur. U kunt zich aanmelden tot

donderdag 16 mei 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
20 mei 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

Verkiezing Europees Parlement,
donderdag 23 mei 2019
Donderdag 23 mei 2019 zijn de
verkiezingen voor de Nederlandse
leden van het Europees Parlement.
Om te kunnen stemmen, moet u uw
stempas(en) en een identiteitsbewijs
(paspoort, rijbewijs, identiteitskaart)
meenemen.
Is uw indentiteitsbewijs verlopen?
U mag ook stemmen met een identiteitsbewijs
dat maximaal vijf jaar is verlopen. Dat betekent
dat achter de tekst ‘geldig tot’ de datum 24 mei
2014 mag staan, of een latere datum. Ook als u uw
identiteitsbewijs niet tijdig heeft verlengd, kunt u
dus uw stem uitbrengen.
Is uw identiteitsbewijs meer dan vijf jaar verlopen
of heeft u geen indentiteitsbewijs meer?
Vraag dan tijdig een nieuw identiteitsbewijs aan. Dat
duurt minimaal 5 werkdagen, dus vraag het op tijd
aan. U vraagt een nieuw indentiteitsbewijs aan bij
de gemeente waar u ingeschreven bent.
Wilt u iemand anders voor u laten stemmen?
Vul de achterkant van uw stempas volledig in.
Geef de ingevulde stempas en een kopie van uw
identiteitsbewijs mee aan de persoon die voor u
gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn
die in de gemeente Noordwijk woont en ook een
stempas heeft ontvangen. De gemachtigde kan
alleen tegelijk met het uitbrengen van de eigen stem
uw volmachtstem uitbrengen.
Een gemachtigde mag maximaal twee
volmachtstemmen uitbrengen.

Wilt u iemand uit een andere gemeente voor u
laten stemmen?
Dat kan alleen via een schriftelijke volmacht. Het
aanvraagformulier kunt u ophalen bij de gemeente
of downloaden van onze website.
Uw aanvraag moet uiterlijk 20 mei 2019 ontvangen
zijn door het team Klantcontactcentrum.
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 binnen
de provincie Zuid-Holland stemmen.
Bij de gemeente Noordwijk kunt u een kiezerspas
aanvragen bij het team Klantcontactcentrum. Dit
kan tot uiterlijk woensdag 22 mei 2019, 12:00 uur.
Is uw stempas kwijt, beschadigd of heeft u geen
stempas ontvangen?
Als u de stempas kwijtraakt, deze is beschadigd of
als u geen stempas heeft ontvangen, kunt u een
nieuwe stempas aanvragen in de gemeente waar
u op 9 april 2019 stond ingeschreven. Dit kan tot
uiterlijk woensdag 22 mei 2019, 12:00 uur.
Bent u uw stempas na dit moment kwijt, dan kunt u
niet stemmen!
Waar kunt u stemmen?
U mag in elk stembureau naar keuze in Noordwijk,
Noordwijkerhout en de Zilk stemmen. De
stembureaus zijn geopend van 7.30 – 21.00 uur.
Overzicht Stembureaus
Noordwijk
• Gemeentehuis, Voorstraat 42
• De Vinkenhof, Achterzeeweg 1
• Woonzorgcentrum Jeroen, Jeroenspark 1
• De Wieken, Wassenaarsestraat 5
• Bibliotheek Noordwijk, Akkerwinde 1A

• Basisschool De Schapendel, Stakman
Bossestraat 73
• De Muze, Wantveld 2
• Het Trefpunt, Schoolstraat 2
• Buurtkerk, Hoofdstraat 10
• Chr. Basisschool Wakersduin,
Hoogwakersbosstraat 22
• Woonzorgcentrum Groot Hoogwaak, Groot
Hoogwaak 1
• Fletcher Hotel De Witte Raaf, Duinweg 117-119
• Openbare Basisschool, De Jutter Alk 82
• Uitvaltij (voormalig basisschool), Uitvaltij 2
• Brede School Boechorst, Jan de Ridderstraat 6
• Noordwijkerduin, Rechthoeklaan 10
Noordwijkerhout
• Puyckendam, Pilarenlaan 4 P1
• De Speelakker, Zeereep 1
• Munnekeweij, Via Antiqua 25
• De Regenboogschool, Ambachtsweg 1
• Witte Kerk, Dorpstraat 7
• De Schelft, Maandagsewetering 202
• Bibliotheek Noordwijkerhout, Herenweg 4
De Zilk
• De Duinpan, Sportlaan 34
Toegankelijkheid stembureaus
Alle stembureaus hebben voorzieningen om de
toegankelijkheid voor mindervaliden te vergroten.
De stembureaus voldoen aan de landelijke
eisen met betrekking tot toegankelijkheid voor
mindervaliden. Stembureau Uitvaltij voldoet niet
aan al deze eisen.
Vragen over de verkiezingen?
U kunt kijken op noordwijk.nl/verkiezingen of een
e-mail sturen naar kcc@noordwijk.nl.
Wilt u telefonisch contact opnemen? Bel dan
+31 (0)71 36 60 000 (KCC Noordwijk)

