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Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk

Week 28 | 2020

Denkt u mee over welzijn en geluk?
De gemeente Noordwijk maakt een nieuw
welzijnsbeleid voor de komende jaren.
Dit doen we graag samen met onze inwoners.
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Ter inzage
Digitaal zijn de agenda en het verslag te raadplegen op
www.noordwijk.nl/nieuws De voorlopige agenda en
het verslag liggen ook ter inzage in het gemeentehuis
Noordwijk (Voorstraat 42).
Spreekrecht
Het is helaas op dit moment niet mogelijk om gebruik te
maken van het spreekrecht voor de vergadering. Indien
fysieke vergaderingen weer plaats kunnen vinden, dan
zal dit weer gangbaar worden.

Denk mee over gft scheiden in
appartementen
Op samen.noordwijk.nl is het mogelijk voor inwoners
om mee te denken over verschillende onderwerpen,
zoals afval. Er zijn al veel ideeën voorbij gekomen. In
de afgelopen weken zijn er 3 nieuwe onderwerpen
gepubliceerd waarop je kunt reageren.
1. Een ideeënwedstrijd over hergebruik.
2. Het inzamelen van verpakkingen bij jou aan huis in
plaats van via buurtcontainers.
3. Het scheiden van gft door bewoners van
appartementen.
Denk mee en reageer vandaag nog!
Heb jij hier ideeën over? Wil je ervaringen delen? Ga naar
samen.noordwijk.nl en laat het ons weten.

Wat
jouw
ideeën?
Watzijn
zijn jouw
ideeën?

Laat het ons weten via het online platform:
Laat hetsamen.noordwijk.nl
ons weten via het online platform: samen.noordwijk.nl
Vergadering Erfgoedcommissie Noordwijk
Op donderdag 16 juli 2020 vergadert de
Erfgoedcommissie Noordwijk vanwege de
coronamaatregelen op digitale wijze.

Nieuwe bedragen 1 juli 2020

Het meest volledige overzicht van onderwerpen staat in
de agenda.

Vraag
Welke bedragen wijzigen per 1 juli 2020?

Openingstijden Klantcontactcentrum
Let op: ook gemeente Noordwijk handelt naar de
aanvullende maatregelen in de aanpak van het
coronavirus. U kunt niet meer zonder afspraak
terecht bij de gemeente Noordwijk. Bel voor een
afspraak naar het klantcontactcentrum. U kunt geen
afspraken meer online maken.

Locatie Noordwijk, gemeentehuis

ISD Bollenstreek

Onderstaande onderwerpen zullen in ieder geval worden
besproken:
1. Vaststellen verslag vorige vergadering
2. Voorstraat 14

naar ons klantcontactcentrum: +31 (0)71 36 60 000
Er is geen vrije inloop en avondopenstelling.

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

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Onze balie in het gezondheidscentrum is gesloten.

Alleen op afspraak
Als het niet kan wachten. Bel dan voor een afspraak

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

Antwoord
Per 1 juli 2020 is een aantal bedragen van de
Participatiewet (PW), de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW), de Wet Inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004 (Bbz) gewijzigd.
De belangrijkste wijziging is dat de hoogte van de
maandelijkse uitkering voor levensonderhoud wijzigt.
Hebt u een uitkering?
Als u een uitkering via de PW, IOAW, IOAZ of Bbz hebt,
dan is uw uitkering over de maand juli 2020 iets hoger.
De ISD betaalt begin augustus 2020 uw uitkering
LEES VERDER >>
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Nieuws van de Raad

Toekenning straatnamen/openbare ruimte
BAVO fase 2 Noordwijkerhout

Agenda openbare vergadering gemeenteraad woensdag 14 juli 2020

Op 23 juni 2020 heeft het college van burgemeester
en wethouders besloten de volgende namen ‘Sint
Bavolaan’, ‘Duinhuislaan’, ‘Sint Marielaan’, ‘Sint
Tarcisiuslaan’, ‘Sint Aloysiuslaan’, ‘Sint Bavopark’,
‘Franse Tuin’, ‘Sint Antoniusstraat’, ‘Sint Pieterstraat’,
‘Sint Vincentiusplantsoen’, ‘Sint Paulusplantsoen’, ’ ’t
Hoogt’, ‘Sint Jozephpad’, ‘Kastanjelaantje’ en ‘Stuifduin’
toe te kennen aan de toekomstige straten in de nieuwe
woningbouwontwikkeling op het BAVO-terrein in
Noordwijkerhout. Het college heeft ook besloten de
‘Anemoonweg’ te hernoemen tot ‘Stuifduin’. Dit besluit
is genomen op basis van artikel 6 Wet BAG en de
Verordening Naamgeving en nummering (adressen)
Noordwijk 2019.

Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Digitaal (zie website)

Agenda Debatraad 20.00u-22:00 uur*
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Opening
Vaststelling agenda
Vaststelling besluitenlijst van de debatraad van 23 juni, 30 juni en 8 juli 2020
Bespreekagenda
4a. Raadsvoorstel Niet vaststellen bestemmingsplan Zilkerbinnenweg 14 e.o.
4b. Raadsvoorstel Vaststellen 2e herziening exploitatieplan Offem Zuid
4c. Raadsvoorstel Programma Dienstverlening 2020-2022
Actuele moties
Rondvraag
Sluiting

Het besluit ligt gedurende 6 weken vanaf 8 juli 2020
t/m 18 augustus 2020 ter inzage in het gemeentehuis.

Agenda Besluitenraad 22:15u-23:00 uur*
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vaststelling agenda
Vaststelling besluitenlijst van de besluitenraad van 23 juni, 30 juni en 8 juli 2020
Vaststelling lijst van ingekomen stukken
Besluitvorming
5a. Raadsvoorstel Verzoek opheffen geheimhouding documenten inzake nieuwbouwlocatie Offem Zuid
van 2014 tot heden
5b. Raadsvoorstel Landgoed Sancta Maria Noordwijk 1 herziening
5c. Raadsvoorstel Lokaal vervoer met hulp van vrijwilligers
5d. Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen; bouw twee appartementen gebouw en De Zilk,
plandeel Het Zilt
5e. Raadsvoorstel Gemeentevlag Noordwijk
5f. Raadsvoorstel ‘Wijzigingsverordening Beheer Woningvoorraad Noordwijk 2015’
5g. Raadsvoorstel Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet IOAW, IOAZ 2020
5h. Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen Langevelderlaan 4
5i. Raadsvoorstel Aankoop percelen Verloop aan de Schoolstraat en Nieuwe Zeeweg
5j. Raadsvoorstel Vaststellen Algemene Subsidieverordening gemeente Noordwijk 2020
6. Benoemingen
6a. Raadsvoorstel Instelling vertrouwenscommissie en benoeming leden
6b. Raadsvoorstel Benoeming voorzitter en leden Rekenkamer Noordwijk (onder voorbehoud)
6c. Raadsvoorstel Bestuurlijke afvaardiging ODWH
6d. Raadsvoorstel Benoeming burgemeester AB-lid RDOG Hollands Midden (HM)
6e. Raadsvoorstel Bestuurlijke afvaardiging Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland
6f. Raadsvoorstel Benoeming lid werkgeverscommissie
7. Besluitvorming
7a. Raadsvoorstel Niet vaststellen bestemmingsplan Zilkerbinnenweg 14 e.o.
7b. Raadsvoorstel Programma Dienstverlening 2020-2022
7c. Raadsvoorstel Vaststellen 2e herziening exploitatieplan Offem Zuid (onder voorbehoud)
8. Actuele moties
9. Sluiting
* De eindtijd van de debatraad en tijden van de besluitenraad zijn indicatief.

Meer informatie

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding
van het Coronavirus vergadert de gemeenteraad
digitaal. De agenda’s worden definitief vastgesteld ter
vergadering. De actuele agenda’s en de stukken zijn
te raadplegen via noordwijk.nl/gemeenteraad.
Ter inzage
De openbare stukken liggen ter inzage bij de receptie
van het gemeentehuis in Noordwijk.

>> Vervolg ISD Bollenstreek
over de maand juli 2020 en verwerkt automatisch de
nieuwe bedragen. Als u inkomen hebt, dan betalen
wij als u uw inkomstenformulier van de maand juli
2020 met bewijsstukken hebt ingeleverd. U krijgt een
specificatie van uw uitkering over de maand juli 2020.
Folders en nieuwe bedragen
De actuele folders en nieuwe bedragen staan vanaf
1 juli 2020 op de website van de ISD Bollenstreek.

Raadsavond beluisteren
Via de website van de gemeente Noordwijk wordt
de raadsavond rechtstreeks uitgezonden via
noordwijk.nl.
Gemeenteraad op Twitter
Volg de gemeenteraad op Twitter via
@raadnoordwijk.

Vragen/meer informatie
Voor meer informatie over de nieuwe bedragen en de
folders kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek.
Bereikbaarheid ISD
Telefoon:
+31 (0)800 95 67 000 (gratis)
Website:
isdbollenstreek.nl
E-mail: 		
info@isdbollenstreek.nl

Volg de ISD Bollenstreek ook op:



Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken. Dat moet
in de genoemde periode. Voor meer informatie zie de
officiële bekendmaking.

Toekenning straatnaam/openbare ruimte
‘Everett Eugene Geigerpad’ De Zilk
Op 16 juni 2020 heeft het college van burgemeester
en wethouders besloten de naam ‘Everett Eugene
Geigerpad’ toe te kennen aan het pad dat parallel loopt
aan/langs de N207 in De ZilkDit besluit is genomen
op basis van artikel 6 Wet BAG en de Verordening
Naamgeving en nummering (adressen) Noordwijk
2019.
Het besluit ligt gedurende 6 weken vanaf 8 juli 2020
t/m 18 augustus 2020 ter inzage in het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken. Zie voor
meer informatie de officiële bekendmaking.

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
39144 - 26 juni 2020
Terrasvergunning Hoofdstraat 2, De Punt
36703 - 30 juni 2020
Uitstallingsvergunning Sint Jeroensweg 2, Loulia
Markt
41784 - 30 juni 2020
Ligplaatsenvergunning op de Dinsdagse Wetering
(De Schie)
38319 - 30 juni 2020
Ligplaatsenvergunning op de Dinsdagse Wetering
(De Schie)
35916 - 30 juni 2020
Ligplaatsenvergunning op de Dinsdagse Wetering
(De Schie)
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35913 - 30 juni 2020
Ligplaatsenvergunning op de Dinsdagse Wetering
(De Schie)
48517 - 30 juni 2020
Objectvergunning 24 augustus 2020 Oranje
Nassaustraat
38566 - 1 juli 2020
Tijdelijke uitbreiding terras Hoofdstraat 121-127 Petito
45977 - 1 juli 2020
Tijdelijke terrasvergunning Koningin Wilhelmina
Boulevard 16 Mimmo B.V.
38564 - 1 juli 2020
Tijdelijke terrasvergunning Koningin Wilhelmina
Boulevard 13 Restaurant Malegijs
43071 - 1 juli 2020
Objectvergunning 6 juli 2020 Vuurtorenplein 12-156
27926 - 2 juli 2020
Collectemelding 9 november 2020 t/m 16 november
2020 Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte
Kind
39078 - 2 juli 2020
Tijdelijke terrasvergunning Voorstraat 79 Hof van
Holland
23501 - 3 juli 2020
Collectemelding 27 september t/m 3 oktober 2020
Dierenbescherming
Noordwijkerhout
48945 - 29 juni 2020
RVV Ontheffing Zeestraat
48318 - 29 juni 2020
RVV Ontheffing Pilarenlaan
47857 - 29 juni 2020
RVV Ontheffing Pilarenlaan

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunning
Noordwijk
2020-007593 - 25 juni 2020
Prins Hendrikweg 19 | het wijzigen in de kleuren en de
materialen van de gevels
2020-007595 - 25 juni 2020
Kweeklust 33 | het betrekken van een garage bij de
woning
2020-007739 - 29 juni 2020

Willem-Alexanderpark 55 | het plaatsen van een
berlinerwand en een trap
2020-007768 - 30 juni 2020
Douzastraat 11 | het verbouwen van een woning en
het plaatsen van een terras hek
2020-007778 - 30 juni 2020
Voorstraat 13 | het vergroten van een woning
2020-007821 - 1 juli 2020
Van Limburg Stirumstraat 24 | het vervangen
antennes en antennehouders tbv dekking en capaciteit
omgeving Noordwijk
Noordwijkerhout
2020-007732 - 30 juni 2020
Herenweg 29 | het plaatsen van een verplaatsbare
zorgwoning
2020-007769 - 30 juni 2020
Schippersvaartweg 12 |, het plaatsen van een dakkapel
voorzijde
2020-007834 - 1 juli 2020
Langevelderweg 8-10 | het verbouwen van de
woningen tot een kinderdagverblijf
2020-007835 - 1 juli 2020
Westeinde 60B | het maken van logies voor
arbeidsmigranten in een bestaand pand
De Zilk
2020-007777 - 30 juni 2020
Ruigenhoek 24 | het bouwen van een kleine car/
motorport in het verlengde van de bestaande garage
en gelijklopend met de voorgevel van de woning

Ontwerpbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om een
omgevingsvergunning te verlenen voor:
Het brandveilig gebruik van de zorginstelling
Stichting Het Raamwerk (gezondheidszorgfunctie
met bedgebied) voor locatie Duinrand 24-30h in
Noordwijkerhout. (zaaknummer 2020-002154)
Ter inzage legging
De ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken ligt ter
inzage van 8 juli 2020 voor een periode van zes weken.
U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden van
het gemeentehuis. Gedurende de inzageperiode kan
iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze op de
voorgenomen besluiten indienen. (Artikel 3.10 Wabo
en afdeling 3.4 Awb).
U kunt een zienswijze indienen via
infobouwen@odwh.nl Of u stuurt een brief aan:
Omgevingsdienst West-Holland, t.a.v. het college van

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

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2020-005716
Langevelderlaan 27 | het realiseren van een
appartementengebouw
2020-004984
Duinweg 78-8 | het uitbreiden van de recreatiewoning
aan de achterzijde

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Noordwijk
2020-005372 - 26 juni 2020
Jan van Kanhof 13 | het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning
2020-005639 - 29 juni 2020
Hyacinthstraat 4 | het plaatsen van een erker met luifel
aan de voorzijde van de woning
2020-005924 - 29 juni 2020
Pauluslaan 49 | het kappen van 3 bomen
2020-002587 - 30 juni 2020
Langevelderlaan 11 A | het bouwen van een woning
2020-003743 - 30 juni 2020
Voorstraat 71 | het aanleggen van een terras en
zwemvijver
2020-003670 - 2 juli 2020
Bernadettelaan 35 (kavel 144 Sancta Maria) te
Noordwijk, het bouwen van een woning
Noordwijkerhout
2020-006358 - 29 juni 2020
Kerkstraat 62 | het kappen van een abeel in achtertuin
2020-002484 - 30 juni 2020
Liduinalaan 16 (kavel 111 Sancta Maria) | het bouwen
van een woning

Welstandsvergadering
De eerstvolgende welstandsvergadering zal
plaatsvinden op 9 juli 2020.

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.

Burgemeester en Wethouders, Postbus 159, 2300 AD
Leiden. Vermeld bij uw zienswijze het adres van de
aanvraag en tegen welk ontwerpbesluit u een zienswijze
indient. Voor een mondelinge zienswijze neemt u
contact op met het Bouwloket van de Omgevingsdienst
op telefoonnummer +31 (0)71 40 83 200.

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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Concept Woonvisie vrij
voor inspraak
De gemeenteraad heeft dinsdag 30 juni 2020 besloten de concept
Woonvisie ‘Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen’ vrij te
geven voor inspraak.
Doel en inhoud van de Woonvisie
In de concept Woonvisie ‘Alle zeilen bij voor
voldoende en juiste woningen’ worden de
belangrijkste dilemma’s en opgaven tot 2030

de duinen en bollenvelden een prettige
omgeving. De dorpen zijn groot genoeg
voor een behoorlijk volwaardig

Reageren tot en met 11 augustus 2020
De inspraakperiode loopt van woensdag 1 juli

voorzieningenpakket, en klein genoeg

2020 tot en met dinsdag 11 augustus 2020.
Iedereen kan op de concept Woonvisie een

geschetst. Op basis van de thema’s wordt

om de rust te ervaren. De druk op de

inspraakreactie indienen.

een aantal maatregelen voorgesteld die nodig

woningmarkt is dan ook hoog. Dit vraagt om
een actief woonbeleid voor onze gemeente.

•

zijn om de ambities uit deze concept
Woonvisie waar te kunnen maken.
Deze thema’s zijn:
•
‘volle inzet voor meer nieuwbouw’
•

‘ juiste woningen toevoegen’

prioriteiten voorop:
•
zorg voor het toevoegen van voldoende

•
•

‘mogelijkheden voor prettig thuis wonen’
‘naar een klimaatneutraal Noordwijk’

•

De maatregelen, prioriteitsstelling en
acties komen in een apart
uitvoeringsprogramma bij de definitieve
woonvisie. Samenwerking met onze partners
is belangrijk om inhoud te geven aan deze
concept Woonvisie. Het college van
burgemeester en wethouders en de
gemeenteraad hebben de
concept Woonvisie vastgesteld.

Aanleiding
Het is goed wonen in de gemeente Noordwijk:
centraal gelegen ten opzichte van
economische centra als Leiden, Den Haag
en Schiphol. Bovendien bieden het strand,

naar het College van B&W van Noordwijk,
t.a.v. team Wonen, Postbus 298, 2202 AK

Wat willen we bereiken?
In de concept Woonvisie staan twee

woningen in de gemeente Noordwijk
én zorg voor de juiste woningen in het
bijzonder voor mensen die zonder onze
aandacht geen huis kunnen krijgen.
Daarnaast zetten we in de concept Woonvisie
actief in op prettig zelfstandig thuis wonen
en verduurzaming.

Vrij voor inspraak
In verband met de coronarichtlijnen kun je
de concept Woonvisie op het gemeentehuis
alleen komen inzien ná het maken van een
afspraak. Hiervoor neem je contact op met
het KCC via +31 (0)71 36 60 000 op
werkdagen van 8:30 uur tot 17:00 uur.
De concept Woonvisie is ook digitaal te
raadplegen via noordwijk.nl/woonvisie2020

De inspraakreactie kan gestuurd worden

Noordwijk.
•

De inspraakreactie kan ook gemaild
worden naar gemeente@noordwijk.nl
onder vermelding van ‘Inspraakreactie
Woonvisie 2020’.

Doorkijkje
Na de inspraakronde gaat de concept
Woonvisie ter besluitvorming opnieuw naar
het college van burgemeester en wethouders
en vervolgens naar de gemeenteraad, samen
met de inspraakreacties en de beantwoording
daarvan. De definitieve Woonvisie zal naar
verwachting eind 2020 worden vastgesteld
door de gemeenteraad.

Meer weten?
Op noordwijk.nl/woononderzoek is meer
informatie te vinden over de totstandkoming
van de concept Woonvisie.

