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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
83876 - 5 juni 2021
Algemene ontheffing sluitingstijd Lunchroom Calis
Palaceplein
149273 - 3 juni 2021
Vergunning strandterras Beach Club O. Koningin
Wilhelmina Boulevard

Aanpak De Schelft na
de brand

Noordwijkerhout
149366 - 31 mei 2021
RVV-ontheffing Ambachtsweg
148737 - 1 juni 2021
RVV-ontheffing Zeestraat

Overzicht collectes
In week 23 is een collecte gepland van EpilepsieNL
In week 24 is een collecte gepland van het Rode Kruis

De brand in De Schelft heeft velen geraakt. De gemeente heeft de taak om een goede
oplossing te vinden voor deze belangrijke locatie voor de gemeenschap. Hoe kunnen
we het tijdelijk goed invullen en wat moet er uiteindelijk voor terugkomen?
Mogelijkheden onderzoeken
Dat doen we in een proces waarin we in samenwerking
met betrokkenen de mogelijkheden onderzoeken.
College, gemeenteraad, de gebruikers en verenigingen
van De Schelft en alle mensen die het aangaat worden
betrokken.

Voor de zomer willen we de besluiten nemen die nodig
zijn om door te gaan.
Meer informatie
Bekijk de infographic verderop in de gemeenteberichten
of kijk voor meer informatie op 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.

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

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunning
Noordwijk
2021-012885 - 28 mei 2021
Oranje Nassaustraat 22 | het plaatsen van een
dakkapel aan het voordakvlak
2021-012917 - 31 mei 2021
Oranje Nassaustraat 69 | het bouwen van een erker
aan de voorzijde van het huis
2021-012933 - 31 mei 2021
Stakman Bossestraat 4 | het plaatsen van een
dakkapel op de voorgevel
2021-012905 - 31 mei 2021
Prins Bernhardstraat 6 | het plaatsen van een scherm
aan de achterzijde van een balkon
2021-012922 - 31 mei 2021
Gooweg | het kappen van 24 bomen
2021-013030 - 1 juni 2021
Beatrixstraat 20 | het plaatsen van een dakkapel op
het achterdakvlak van de woning
2021-013084 - 2 juni 2021
Nieuwe Offemweg 20 | het aanleggen van een inrit/
uitrit
LEES VERDER >>
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Nieuws van de Raad

Agenda openbare commissievergadering gemeenteraad woensdag 9 juni 2021
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Digitaal

Agenda van de extra commissievergadering Commissie Welzijn De Schelft woensdag 9
juni 2021, 20:00 uur
1.
2.
3.
4.
4a.
4b.

Opening
Vaststelling van de agenda
Inventarisatie insprekers
Tijdelijke voorziening De Schelft
Raadsvoorstel Tijdelijke multifunctionele hal ter vervanging van De Schelft (meningsvormend)
Raadsvoorstel Het afboeken van de boekwaarde en de kosten van de sloop ten gevolge van het niet
heropenen van het zwembad niet heropenen bestaande zwembad De Schelft (meningsvormend)
5. Brief B&W Toekomstvisie De Schelft Noordwijkerhout en marktverkenning en haalbaarheidsonderzoek
(beeldvormend)
6. Sluiting

Noordwijkerhout
2021-013026 - 1 juni 2021
Meeuwenlaan 44 | het bouwen van een dak op een berging
2021-013086 - 2 juni 2021
Watermolen 7A | het vervangen van 6,5 normale
trottoirtegels door 6,5 EV kabelgoottegels t.b.v.
oplaadpunt elektrische auto
De Zilk
2021-012884 - 28 mei 2021
Zilkerduinweg | het plaatsen van 5 objecten kasteel
openbare ruimte van de middenberm van de Zilkerduinweg
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.

Verlengingsbesluiten

Agenda openbare commissievergadering gemeenteraad op dinsdag 15 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.

Agenda van de thema avond Jaarrekening en Perspectiefnota dinsdag 15 juni 2021,
20:00 uur

Noordwijk
2021-010324
Offemweg 97 | het plaatsen van twee dakkapellen

Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Digitaal

1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vaststelling van de agenda
Presentatie Jaarrekening 2020 Noordwijk (beeldvormend)
Presentatie Perspectiefnota 2022-2025 Noordwijk (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.

Verzonden besluiten
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.
Eenieder heeft het recht tijdens de commissie
vergadering 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 +31 (0)71 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.
De stukken zijn digitaal te raadplegen
via het Raadsinformatiesysteem
(noordwijk.nl/gemeenteraad).
Gemeenteraad op Twitter
Wilt u op de hoogte blijven van de gemeenteraad?
Volg ons op Twitter via
@raadnoordwijk

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

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Noordwijk
2021-011031 - 3 juni 2021
Overbeek 54 | het uitbreiden van de tweede verdieping
Noordwijkerhout
2021-003502 - 28 mei 2021
Leidsevaart 168 | het tijdelijk wijzigen van de
bestemming bedrijfswoning naar burgerwoning
2021-011017 - 1 juni 2021
Castellum 65 | het plaatsen van een dakkapel in het
voorgeveldakvlak van de woning

Welstandsvergadering
Bouwplannen worden op afstand (digitaal) beoordeeld.
De eerstvolgende welstandsvergadering voor
afspraken zal plaatsvinden op woensdag 10 juni 2021.

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.

De Zilk
2021-010510
Zilkerduinweg 158 | het plaatsen van een dakkapel op
het voor en achterdakvlak van de woning

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.
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Energiecoaches aan het woord:
Paul Hekking

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: Paul Hekking.
Deze week heb ik als energiecoach mijn eerste
klant gehad. Hij woont momenteel met zijn vrouw
in zijn vakantievilla op Sollasi, maar normaliter
wonen zij in Italië. Door de corona zijn zij echter
sinds vorig jaar maart aan hun vakantiehuis
gekluisterd. De energierekeningen over de
afgelopen twee jaren waren nogal tegengevallen
en vergeleken met de jaren daarvoor aan de hoge
kant. Op zich wel logisch wegens de permanente
bewoning en afgezet tegen het gemiddelde gebruik
voor vrijstaande huizen was het gebruik eigenlijk
nog geen eens zo erg veel hoger.
Aan de voordelige besparingen wordt in de
meeste gevallen dan ook al voldaan. Toch is er

veel te winnen, maar daar zit wel een behoorlijk
prijskaartje aan. De vakantiewoning dateert uit
1973: de muren zijn enkel steens, in de meeste
ramen, behalve in een aanbouw uit 2008, zit enkel
glas. Dat zit ook in de tochtige schuifpui. De trap
naar de slaapverdieping is open, dus veel warmte
stroomt naar boven.

energiehuishouding in hun woning daar is gesteld,
is niet bekend.

Kortom: werk aan de winkel, tenminste bij
permanent gebruik van de woning. Bij gebruik
als recreatiewoning in de zomermaanden, zoals
in de jaren hiervoor, is aanpassing eigenlijk
niet echt nodig. Aangezien beiden alle twee de
coronaprikken hebben gehad, vliegt het echtpaar
binnenkort weer naar Italië. Hoe het met de

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

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

Over vaccineren
In deze rubriek brengen we elke week actuele zaken rondom vaccinatie aan de orde. Dit kunnen tips, weetjes of
waarschuwingen zijn.
Online afspraak
Vorige week waren de geboortejaren 1979, 1980,1981
of 1982 aan de beurt. Wilt u zien of u al aan de beurt
bent? Kijk op coronavaccinatie-afspraak.nl en maak
direct een afspraak. Hiervoor heeft u een DigiDaccount nodig. Het heeft geen zin om een afspraak
in te plannen als u nog niet aan de beurt bent. Deze
afspraken worden afgezegd.
Vaccinatie leeftijdsgroepen 1956 tot 1960 met
Pfizer of Moderna
Sinds afgelopen zaterdag krijgen mensen geboren
in of tussen 1956 en 1960, die nog niet zijn
gevaccineerd, opnieuw een uitnodigingsbrief voor
coronavaccinatie op de mat. Personen uit deze
doelgroep die nog niet gevaccineerd zijn kunnen
bij de GGD worden gevaccineerd met Pfizer of
Moderna. Zij kunnen vanaf zaterdag 5 juni 2021
online een afspraak maken.

AstraZeneca
Mensen geboren in of tussen 1956 en 1960
konden tot nu toe alleen worden gevaccineerd bij
de huisarts met AstraZeneca. Dat is een veilig en
effectief vaccin voor deze doelgroep. Maar omdat
de ouderen en kwetsbare mensen allemaal een
kans hebben gehad om zich te laten vaccineren,
is er nu ruimte gekomen om de mensen die nog
niet zijn gevaccineerd ook een ander vaccin aan te
bieden. Mensen die al een eerste vaccinatie met
AstraZeneca hebben gekregen, wordt aangeraden
om ook de tweede vaccinatie met AstraZeneca
te halen. Uit onderzoek blijkt dat dat het meest
effectief en veilig is.
Vaccinatieafspraak in de buurt
De GGD Hollands Midden krijgt veel vragen
over hoe het kan dat als je een afspraak via
coronavaccinatie-afspraak.nl wil maken, je niet

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

altijd een afspraakmogelijkheid krijgt voor de
dichtstbijzijnde locatie.
Een toelichting: wie online een afspraak maakt
krijgt drie opties te zien voor een afspraak. Daarbij
kijkt het systeem naar de dichtstbijzijnde locaties.
Als iemand online een afspraak maakt, worden alle
drie de opties bezet gehouden totdat de afspraak is
gemaakt. Als het heel erg druk is kan het daardoor
voorkomen dat er geen locatie in de buurt zichtbaar
is, omdat alle opties in de buurt op ‘bezet’ staan.
Het advies is om even te wachten en het later
nogmaals te proberen of om telefonisch een
afspraak te maken. De GGD GHOR Nederland
werkt eraan om het afsprakensysteem verder te
verbeteren.

Aanpak De Schelft na de brand
De brand in De Schelft heeft velen geraakt. De gemeente heeft de taak om een goede oplossing
te vinden voor deze belangrijke locatie voor de gemeenschap. Hoe kunnen we het tijdelijk goed
invullen en wat moet er uiteindelijk voor terugkomen? Dat doen we in een proces waarin we in
samenwerking met betrokkenen de mogelijkheden onderzoeken. College, gemeenteraad, de
gebruikers en verenigingen van De Schelft en alle mensen die het aangaat worden betrokken.
Voor de zomer willen we de besluiten nemen die nodig zijn om door te gaan.

Onderzoek
Welke mogelijkheden zijn er?
De mogelijkheden voor de nieuwe voorziening hebben we goed in beeld.
Omdat het gebouw voor de brand al toe was aan vervanging, werd daar al
goed over nagedacht. De brand heeft ervoor gezorgd dat we dit onderzoek
sneller hebben afgerond. Ook hebben we onderzocht of we de gebruikers
van de sporthal kunnen helpen door een tijdelijke hal neer te zetten. Dit is
inmiddels afgerond.

Gesprekken
Bekijken wat iedereen belangrijk vindt
Voor de brand was er al overleg geweest met de verenigingen over een
nieuwe locatie. Ook binnen de gemeenteraad en het college is er veel
aandacht geweest voor de belangen rondom De Schelft. Inmiddels hebben
we ook over de tijdelijke hal gesprekken gevoerd
met de gebruikers. Daarmee hebben we goed in
beeld wat iedereen belangrijk vindt, zowel voor

Aanpak

de nieuwe als de tijdelijke voorziening.

Bepalen wat we gaan doen
Het oude zwembad heeft de brand overleefd, maar was al aan vervanging toe.
Herstellen is kostbaar. Het geld dat de gemeente jaarlijks moest bijleggen voor de
oude De Schelft, kunnen we beter gebruiken voor een mooie tijdelijke voorziening.
Daarom stelt het college voor het oude zwembad te slopen en een tijdelijke hal te
ontwikkelen.

Stappen

Varianten voor de nieuwe De Schelft zijn
dus in beeld gebracht. Het is aan de
gemeenteraad om de knoop door te hakken
vóór de zomervakantie. Dat doen we aan
de hand van de volgende stappen:

9
juni

Discussie gemeenteraad
Hele avond over De Schelft in de gemeenteraad, zowel over de
tijdelijke hal, het zwembad en de nieuwe De Schelft.

22
juni

Voorstel tijdelijke hal
Gaat de gemeenteraad akkoord met het voorstel van het college:
het slopen van het zwembad en de begroting voor de tijdelijke hal?

29
juni

Toekomst De Schelft
De gemeenteraad geeft de richting aan voor de nieuwe De Schelft.
Dit zal daarna verder worden uitgewerkt.

