Omgevingsvisie Noordwijk 2030
Leeswijzer
De Omgevingsvisie Noordwijk 2030 is vastgelegd in een veelomvattend document van
559 pagina’s. U hoeft echter alleen de 50 pagina’s in deel A ‘Visie en realisatie” te lezen
om een goed beeld te krijgen hoe Noordwijk eruit kan gaan zien tot 2030. In deel B en C
wordt dieper ingegaan op deel A en deel D bevat een verdieping van hoofdstuk 11 van
deel A.
Deel A: ‘Visie en realisatie’
In deel A staat de visie voor Noordwijk richting 2030 zoals wij die met elkaar hebben
vastgesteld. Die visie rust op de zeven sterren waarmee Noordwijk zich wil profileren.
Deze sterren, waaronder een energieke, zelfdredzame en betrokken samenleving
worden in deel A toegelicht. In dit centrale deel kunt u ook lezen hoe alle onderdelen
van de visie kunnen worden gerealiseerd.
Deel B: ‘Thematische analyses, beleidsinzet en verbindingen’
Deel B is een verdieping van deel A. In deel B worden 21 relevante thema’s rond de
visie, waaronder milieu, wonen, toerisme en recreatie, uitgewerkt. Deze thema’s zijn
ieder op zich en in samenhang met elkaar de basis van de visie. In deel B wordt, kijkend
naar Noordwijk toen, nu en straks ingegaan op de sterke en zwakke punten van de 21
thema’s. Beleid wordt toegelicht om van zwakke punten sterke te maken. De verbinding
wordt zichtbaar gemaakt tussen thema’s en één of meer sterren.
Deel C: ‘Analyses gebouwde leefomgeving, beleidsinzet en verbindingen’
Deel C is ook een verdieping van deel A. In dit deel staat de gebouwde leefomgeving
centraal. Naast Noordwijk als geheel wordt de situatie in het verleden, heden en
toekomst van Noordwijk Binnen, Noordwijk aan Zee, het Middengebied, Nieuw Oost en
het Buitengebied in beeld gebracht. Sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen
worden toegelicht. Het beleid over waar en hoe verbeteringen gerealiseerd kunnen
worden wordt in deel C beschreven. Ook wordt de verbinding duidelijk gemaakt tussen
de gebouwde leefomgeving en elk van de 21 thema’s.
Deel D: ‘Dynamisch uitvoeringsprogramma’
Deel D is een verdieping van hoofdstuk 11 van deel A. In het hoofdstuk wordt het
uitvoeringsprogramma met 17 onderdelen, waaronder het streven naar een duurzame
gemeente, weergegeven. In deel D wordt uitgelegd dat het programma dynamisch is.
Dit houdt in dat bijsturen mogelijk is en noodzakelijk kan zijn. Daarvoor is het nodig dat
alle betrokkenen bij de uitvoering betrokken blijven en hun inbreng blijven leveren. Dat
maakt duidelijk dat de Omgevingsvisie Noordwijk 2030 een levend document is.
Lees dus deel A om voldoende te weten te komen over de Omgevingsvisie Noordwijk
2030. Kijk, desgewenst, in de delen B, C en D voor nadere toelichting en verdieping.

