Informatie
Bekendmakingen gemeente Katwijk
Openingstijden
Gemeentehuis Katwijk
Tijden op afspraak
Maandag van 8.00-17.00 uur
Dinsdag van 8.00-17.00 uur
Woensdag van 8.00-17.00 uur
Donderdag van 8.00-20.00 uur
Vrijdag van 8.00-17.00 uur
Tijden vrije inloop
Maandag van 8.00-12.00 uur
Dinsdag van 8.00-12.00 uur
Woensdag van 8.00-12.00 uur
Donderdag van 8.00-12.00 uur &
17.00 -20.00 uur
Vrijdag van 8.00-12.00 uur
U kunt heel makkelijk via
www.katwijk.nl/afspraak-maken
een afspraak maken via het
digitaal loket. U kunt ook bellen
naar 071-4065000.
Milieustraat Taanderstraat
Maandag tot en met vrijdag:
10.00-16.30 uur
Zaterdag: 9.00-15.00 uur
Het gemeentehuis is op werkdagen
telefonisch bereikbaar van
8.00-17.00 uur

Spreekuur college
De burgemeester heeft
elke dinsdag om 17.00 uur
inloopspreekuur.
Als u één van de wethouders wilt
spreken, kunt u een afspraak
maken bij het bestuurssecretariaat,
tel. 071- 4065000.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst in de meeste gevallen niet de
werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van onverwijlde
spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht van rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH
Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Bij een verzoek om voorlopige voorziening graag een kopie van het bezwaar- of
beroepschrift meesturen.
Zowel beroep als een voorlopige voorziening kunt u digitaal indienen via:
http://rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD).
Voor zowel het indienen van een beroepschrift als van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht.
Zienswijze
In uw schriftelijke zienswijze vermeldt u de gegevens zoals hierboven
.omschreven en geeft u aan wat uw zienswijze is over het ontwerpbesluit dat
ter inzage is gelegd. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u
contact opnemen met de vakafdeling.
E-mail
Bezwaarschriften en zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend,
maar wel via een daarvoor bestemd web-formulier.
Rechtstreeks beroep
Voor direct beroep bij de rechter, kunt u informeren bij de bezwaarschriftencommissie (tel. 071-4065000).

Als iemand persoonlijk wil
overleggen over een probleem of
idee? Dan kan dat op het wekelijks
spreekuur van de wijkregisseur,
waarbij ook de wijkagent
aanschuift. Ook is een afspraak
op maat met de wijkregisseur
mogelijk.
Ter info: De wijkregisseur bemoeit
zich niet meer rechtstreeks met het
onderhoud van de buitenruimte.
Katwijk aan Zee
Wijkregisseur: André Veenstra
Spreekuur: donderdag
11.30-12.30 uur,
Marktplein/Piet Heinlaan
(gebouw marktmeester)
Katwijk Noord (Hoornes-Rijnsoever)
Wijkregisseur: Richard Onstenk
Spreekuur: donderdag
13.30-14.30 uur,
Schimmelpenninckstraat 10
(Kwadrant)
Katwijk aan den Rijn
Wijkregisseur: Ton den Butter
Spreekuur: donderdag
10.00-11.00 uur,
Overrijn 8 (Heerenhuys)
Valkenburg
Wijkregisseur: Richard Onstenk
Spreekuur: donderdag
15.00-16.00 uur,
Torenvlietslaan 12
(Brandweerkazerne van Valkenburg)
Rijnsburg
Wijkregisseur: Ton den Butter
Spreekuur: donderdag
08.30-09.30 uur,
De Burgt - Burg. Koomansplein 1

Ondernemersloket
Het aanspreekpunt voor alle
ondernemers:
Bedrijfscontactfunctionaris
Erik Don
tel. 071-406 5425/06-109 22 090
ondernemersinfo@katwijk.nl

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen onderstaande besluiten.
Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend de volgende omgevingsvergunningen,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn verleend of geweigerd:

Locatie

Omschrijving

Bekendmaking
besluit

Voorstraat 58,
Katwijk

Het plaatsen van gevelreclame

09-04-13

Locatie

Omschrijving

Ingekomen

Boulevard, Katwijk

Het organiseren van de Royal Smilde
Olympia’s Tour op 13 mei 2013

08-04-13

Strandplein +
Schaakspelplein,
Katwijk

Het organiseren van Gospelbeach op 1
juni 2013

13-04-13

Princestraat,
Voorstraat,
Badstraat, Katwijk

Het organiseren van een XL Koopavond op 11-04-13
14 juni 2013

Princestraat,
Voorstraat,
Badstraat, Katwijk

Het organiseren van Kunst aan Zee op 25
mei 2013

09-04-13

Graaf Florislaan,
Smidstraat,
Abdijlaan,
Oude Vlietweg,
Rijnsburg

Het organiseren van Alpe d’Hukids op 5
juni 2013

08-04-13

Jan van
Brakelstraat 33 A,
Katwijk

09-04-13
Het wijzigen van de kozijnen en de
kozijnindeling aan de voor- en zijkant van
de woning

Heggerank 28,
Katwijk

Het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning

11-04-13

Tijmstraat 28,
Katwijk

Het vergroten van de woning d.m.v. het
verhogen van de nok

11-04-13

Overrijn 7, Katwijk

Omschrijving
Het organiseren van een Fancy Fair op 31
augustus 2013

Locatie

Omschrijving

Bekendmaking
besluit

Zeeweg 144,
Katwijk

Het plaatsen van een reclamezuil

10-04-13

Locatie

Omschrijving

Bekendmaking
besluit

Schimmelpenninckstraat

Opheffen van een gehandicaptenparkeer- 18-04-13
plaats naast de hoofdingang van het
pand huisnummer 10, ook “Het Kwadrant’
genoemd, en deze in plaats daarvan
aanwijzen als laad- en losplaats

Locatie

Omschrijving

Bekendmaking
besluit

Duinrustplein 10,
Katwijk

Het organiseren van een fancy fair op 17
april 2013

04-04-13

KENNISGEVING BESCHIKKING COMMERCIEEL HORECABEDRIJF
Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij een Drank- en horecavergunning hebben verleend voor:
Verleende drank- en horecavergunning
Locatie

Omschrijving

Bekendmaking
besluit

Taatedam 2,
Katwijk

Vergunning op grond van de Dranken Horecawet is verleend voor de
uitoefening van het commerciële
horecabedrijf

12-04-13

Ingekomen

Jaap
Bergmanstraat 1,
Katwijk

Het organiseren van een Fancy Fair op 14
mei 2013

10-04-13

Melkweg 96,
Katwijk

Het organiseren van een Fancy Fair op 1
juni 2013

09-04-13

Sluisweg 29A,
Katwijk

Het organiseren van een Verkoping op 29
juni 2013

09-04-13

Spreekuur Stadsbouwmeester
De vergadering van de Stadsbouwmeester is openbaar. De eerstvolgende vergadering vindt plaats in het Heerenhuys op 23 april om 14.00 uur. Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken door contact op te nemen met Team Vergunningen (tel.
071-4065000).

De hieronder genoemde ontwerpbesluiten liggen gedurende een bepaalde termijn
ter inzage (zie betreffende kolom) op het gemeentehuis. Gedurende deze termijn
kunnen belanghebbenden dan wel kunt u (zie achter de datum onder ‘inzage termijn’) schriftelijk, mondeling of digitaal via het daarvoor bestemde webformulier
gemotiveerde zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders.

Locatie

Omschrijving

Ter inzage
termijn

Op het vrije strand
ten zuiden van
het uitwateringskanaal

Het aanleggen van een tijdelijk
zanddepot

18-04-13 t/m/
23-05-13

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Onderstaande besluiten kunt u vanaf de hieronder genoemde datum gedurende zes
weken inzien op het gemeentehuis (hoofdlocatie) in Katwijk. Binnen deze termijn
kan beroep worden ingesteld door:
- degenen die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking binnen de daarvoor gestelde termijn.
KENNISGEVING DEFINITIEVE BESCHIKKING UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE
Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij omgevingsvergunning hebben
verleend dan wel geweigerd voor:
Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Bekendmaking
besluit

Strandvak 19
(Deining), Katwijk

Het wijzigen van een strandpaviljoen

08-04-13

Ingekomen omgevingsvergunning

Het spreekuur van de wijkregisseur van Rijnsburg, Ton den Butter, vindt vanaf
donderdag 18 april plaats in de Burgt, Burg. Koomansplein 1 in Rijnsburg.

www.katwijk.nl

Online afspraak maken?
www.katwijk.nl/afspraak-maken

Volg ons op Social Media!

Kennisgeving
Kennisgeving bewerken bouw- en sloopafval (mobiele puinbreker)
Wie

Waar

Wanneer

Sandtlaan 59, Rijnsburg
Loonbedrijf Theo de
Wit BV, Kerkebuurt 191
B, Berkhout

Vanaf 11 april tot
en met 11 juli 2013
gedurende 3 dagen

Voor meer informatie over deze kennisgeving kunt u contact opnemen met de
afdeling Veiligheid.

Milieu
Het college heeft onderstaande melding(en) ontvangen (Artikel 8.40 Wet milieubeheer):
Locatie

Omschrijving

Scheepmakerstraat 21, Katwijk

Het oprichten van de inrichting

Omschrijving

Datum indiening

Waterboslaan 44,
Rijnsburg

Het bouwen van een garage naast de
woning

06-04-13

Molentuinweg 19,
Katwijk

Het plaatsen van een tuinhuis op het
achtererf

08-04-13

Groen van
Prinstererweg 2
t/m 168, Katwijk

Het vervangen van balkonhekwerken en
privacyschermen

10-04-13

Abeelplein 28,
Katwijk

Het plaatsen van een dakkapel aan de
achterzijde van de woning

10-04-13

Abeelplein 29,
Katwijk

Het plaatsen van een dakkapel aan de
achterzijde van de woning

10-04-13

‘T Boonrak 39,
Valkenburg (zh)

Plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning

10-04-13

Vergadering raadscommissie van 22 april 2013

Taanderstraat 1,
Katwijk

Het realiseren van een kantine
en wasruimte in de bestaande
stallingsruimte ter vervanging van het
bestaande semipermanente gebouw

10-04-13

Oordeelsvormend

Van Der
Windtstraat 5,
Rijnsburg

Het plaatsen van een aanbouw aan de
achterzijde van de woning

11-04-13

Zeeweg 144,
Katwijk

Het plaatsen van een reclamezuil

12-04-13

1e Mientlaan 13,
Katwijk

Het bouwen van een schaduwkasje

12-04-13

Boulevard 107,
Katwijk

Het maken van een balkon op de 1e
verdieping aan de voorzijde van de
woning

12-04-13

Vragen over bouwplannen?
Maak een afspraak! Zonder afspraak moet u rekening houden met wachttijden. U
kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplannen,
vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Een bouwdossier uit het
archief inzien? U kunt dit telefonisch opvragen! Belt u tussen 08.00 - 17.00 uur met
het algemene nummer (071) 406 5000 en meldt dat u een bouwdossier wilt opvragen. Tevens kunt u dit via de website opvragen: http://www.katwijk.nl/wonen-verkeer-en-leefomgeving/wonen-en-verbouwen/bouwenverbouwen/#c2050

Wekelijkse nieuwsbrief

Website

Spreekuur wijkregisseur Rijnsburg

Locatie

De eventuele omgevingsvergunning zal te zijner tijd worden gepubliceerd. Daarna
bestaat de mogelijkheid het plan in te zien en zienswijzen c.q. bezwaren in te dienen.

Op de hoogte blijven van
de laatste berichten?
www.katwijk.nl/storage/
nieuwsbrief

KENNISGEVING ONTWERPBESCHIKKING
Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure
van toepassing is, te verlenen of te weigeren voor:

Verkeersbesluiten (het college)

Beroep
11-04-13

Ter inzage

Geweigerde omgevingsvergunning

Kleinschalige evenementen
Locatie

Van 19.30 tot 20.00 uur: Besloten zitting
Van 20.00 tot 20.30 uur: Bezwaarschrift tegen besluit van 30 januari 2013 van
het college van burgemeester en wethouders tot het afwijzen van een verzoek
om tegemoetkoming in planschade Drieplassenweg 50.

Ontwerpbeschikking (verlenen)

Melding kleinschalig evenement
Evenementen

	
	Van de vergadering van de kamer Overige Zaken
	d.d. woensdag 24 april 2013 vanaf 19.30 uur op het gemeentehuis van Katwijk, Koningin Julianalaan 3.

Verleende omgevingsvergunning

Ingekomen evenementen

Wijkregisseurs

Koningin Julianalaan 3 - Postbus 589 - 2220 AN Katwijk ZH
Telefoon: 071 - 4065000 - Telefax: 071 - 4065065
Website: www.katwijk.nl

18 april 2013

Algemene informatie bekendmakingen

Bezwaar, beroep en voorlopige voorziening
Een bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat: uw naam en adres,
de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar of
beroep. Een bezwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders,
de burgemeester of de raad, binnen zes weken na de dag van de bekendmaking
van het besluit (zie de betreffende kolom). Een beroepschrift kunt u indienen
bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500
EH Den Haag. Bij het indienen van een beroepschrift voegt u een kopie van het
besluit waartegen u beroep instelt.

van de gemeente

Bovenstaande melding(en) hebben een informatief karakter, er is geen bezwaar
mogelijk.
Indien gewenst kan op het gemeentehuis een toelichting worden gegeven op deze
stukken

De gemeenteraad
Voor algemene informatie neemt u contact op met de griffie via het
e-mail adres griffie@katwijk.nl Contact met de gemeenteraad:

19.35-20.35

Bestuursovereenkomsten RijnGouwelijn en HOV Net

Meer informatie
De agenda en de stukken zijn te raadplegen op de website vergaderstukken.katwijk.
nl. Op de agenda staat aangegeven hoe de raad de onderwerpen behandelt: informatief, oordeelsvormend of besluitvormend. De informatieve en oordeelsvormende
sessies worden gelijktijdig gehouden. De agenda vermeldt waar en wanneer deze
plaatsvinden. Op de webpagina www.katwijk.nl/gemeenteraad staat welke mogelijkheden er zijn om mee te praten en in te spreken bij de vergadering
Partij

Raadslid

Tel.

e-mail

CDA

De heer
J.W. Ravensbergen

071-4034724

j.w.ravensbergen@planet.nl

Christen
Unie

Mevrouw A. Kuijt van den Oever

071-4022709

Atiekuijt@ziggo.nl

Fractie
Van Ginkel

Mevrouw
06-40259657 anita.van.ginkel@xs4all.nl
A. H. van Ginkel - Lanting

Gemeente
Belangen

De heer G.H.A. Bol

071-4032443

PvdA

Mevrouw P.S. Smits

06-30416894 nellysmits58@gmail.com

SGP

De heer W.J. van Duijn

071-4015803

wjvanduijn@hetnet.nl

VVD

De heer E.C. de Mol

06-54633471

edwin.de.mol@gmail.com

Gerardbol@live.nl

Vervolg zie elders in de krant

www.twitter.com/
gemeentekatwijk

www.facebook.com/
gemeentekatwijk

Vervolg
bekendmakingen gemeente Katwijk
Bestemmingsplannen
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Kustwerk Katwijk
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Kustwerk Katwijk van de
gemeente Katwijk, met identificatiecode NL.IMRO.0537. bpKATkustwerkVA01 ligt met ingang van 19 april 2013 tot en met 31 mei 2013 ter inzage.
Plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan betreft de kuststrook van de gemeente Katwijk. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de Noordzee
(gemeentegrens) en aan de oostzijde loopt de grens van het bestemmingsplan langs
het rijwielpad Zuidduinen, de eigendomsgrens van de woningen aan de Boulevard
en het rijwielpad Noordduinen.
Het bestemmingsplan is een (gedeeltelijke) herziening van de bestemmingsplannen: landelijk gebied 1977, Katwijk aan Zee 2004, Katwijk Centrum 1999, Katwijk
aan zee 1982 en tot slot “archeologie gemeente Katwijk”.
De aanleiding van het bestemmingsplan “Kustwerk Katwijk” is drieledig:
• De bestaande waterkering van Katwijk aan Zee voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen. De waterkering moet daarom versterkt worden.
• Door het aanleggen van de versterkte waterkering verdwijnen er parkeerplaatsen
aan de Boulevard. Er is nu sprake van een parkeertekort. In de toekomst wordt
extra parkeerbehoefte verwacht. Ter vervanging van de bestaande parkeerplaatsen, het oplossen van een parkeertekort en om in parkeerbehoefte te blijven voorzien, wil de gemeente een ondergrondse parkeergarage bouwen.
• Er komt een nieuwe ruimtelijke inrichting voor de kuststrook.
Het onderhavige bestemmingsplan maakt zowel de waterkering als de parkeergarage en de ruimtelijke inrichting juridisch planologisch mogelijk.
Gewijzigde vaststelling
Naast diverse ambtelijke wijzigingen is een aantal wijzigingen naar aanleiding van
de zienswijzen doorgevoerd. Bijvoorbeeld:
• De regeling t.a.v. watersportverenigingen is aangescherpt (de maximale hoogtes
en oppervlaktes van zowel containers als uitkijkposten zijn geregeld);
• Geregeld is dat maximaal 16 paviljoens aanwezig mogen zijn op het strand (dit is
het huidige aantal);
• Het maximale aantal vlaggenmasten per paviljoens is geregeld (5);
• De regel dat maximaal 75% van een strandvak mag worden bebouwd is verwijderd (er is immers al geregeld dat maximaal 25% van de breedte van een strandvak uit aaneengesloten open ruimte dient te bestaan);
• In de bestemming Verkeer - Verblijfsgebied is geregeld dat kiosken aanwezig
mogen zijn ter plaatse van de aanduiding. Er is ook een maatvoering voor de kiosken opgenomen (maximale oppervlakte, hoogte, etc.) en bijbehorend terras;
• Geregeld is dat indien de paviljoens die zijn gelegen voor de Natura-2000 gebieden jaarrond gaan, de andere bebouwing (strandhuisjes) ook op minimaal 8 m uit
de afrastering moeten staan, dit is gunstig om de natuurlijke verstuivingsprocessen mogelijk te maken;

• Bij de afwijkingsregel 6.3 is opgenomen dat:
- de gemeente binnen het kader van een omgevingsvergunning aan de provincie
van Zuid-Holland om een verklaring van geen bedenkingen vraagt op grond van
de Natuurbeschermingswet;
- de ruimte tussen jaarrondbebouwing en de afrastering ter hoogte of ter plaatse
van Natura 2000-gebieden vrij moet zijn van obstakels die verstuiving tegen kunnen gaan;
• Aan de gronden met de bestemming Natuur-Duinen en Recreatie-Strand (alleen
noordelijk en zuidelijk deel), Waterstaat- Waterkering en de parkeergarage is op
verbeelding en regels alsnog een archeologisch regime toegekend. Het betreffen
archeologische verwachtingsgebieden. In totaal gaat het om 4 soorten verwachtingsgebieden /regimes. De bijbehorende regeling verschilt van regime tot regime
en is gebaseerd op het niveau vanaf waar archeologische vondsten verwacht kunnen worden (blijft men daarbinnen, dan geldt er dus geen onderzoekplicht). In de
toelichting zijn de nieuwe regimes toegelicht.
• De periode waarna de uitsterfconstructie (artikel 5.1.3) in werking treedt is verkort van 12 naar 6 maanden
• Gelet op het tijdelijk toestaan van een jaarrondpaviljoen (zonder strandhuisjes)
op het plein ten zuiden van De Zwaan is artikel 5.1.3 aangepast
Bovenstaande wijzigingen leiden niet tot een verslechtering ten opzichte van het
ontwerp bestemmingsplan. Ze vallen ook binnen de beoordelingsruimte van de Passende beoordeling en het planMER.
Ter inzage
Het bestemmingsplan kan worden geraadpleegd op:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0537.bpKATkustwerkva01
De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan kunt u langs elektronische
weg verkrijgen op:
http://ruimtelijkeplannen.katwijk.nl/roktw/NL.IMRO.0537.bpKATkustwerk-va01
Het bestemmingsplan ligt ook ter inzage op het gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk.
Beroep
Tegen het besluit van de raad kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag, door:
• Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan
bij de raad kenbaar hebben gemaakt.
• Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt.
• Tegen de aangebrachte wijzigingen kunnen belanghebbenden beroep instellen.
Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit
waartegen het is gericht. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag). Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Digitaal indienen is ook mogelijk.

