NOORDWIJK ENERGIEKE
7 STERREN KUSTPLAATS

Noordwijk

RIJKE NATUUR & MOOI LANDSCHAP

UITSTEKENDE BEREIKBAARHEID

VEELZIJDIGE ECONOMIE & TOERISME

Rijke natuur, mooi landschap en vitale Greenport:
Noordwijk is bevoorrecht. Ruim driekwart van ons kusten strandgebied is aan te merken als natuurlijk bos- en
duinengebied. En draagt bij aan de Europese natuurbeleving. Hollands Duin is een parel. De Noordwijkse
duinen zijn onderdeel van dit nieuwe Nationale Park. Dit
moeten we meer uitdragen en promoten. Wel moeten we
de balans bewaken tussen rust en dynamiek. Een initiatief
in gedachten waarmee u mensen laat genieten van onze
natuur? Neem contact met ons op.

Uitstekende bereikbaarheid is essentieel voor inwoners,
bedrijven en bezoekers. Aanleg van nieuwe wegen om de
Bollenstreek beter te verbinden met de Randstad. Verbetering van de doorstroming van het verkeer. Een netwerk
van regionaal openbaar vervoer. Betere fiets,- wandel- en
vaarverbindingen. En voldoende parkeervoorzieningen.
We stimuleren alternatieven voor autogebruik. Daar
hoort een nieuw transferium ook bij. Bereiken we met uw
idee een betere bereikbaarheid? Neem het initiatief!

Zorg, space en toerisme zijn de sterkste economische
pijlers van Noordwijk. Deze dynamische veelzijdigheid
is de bijzondere kracht van onze kustplaats. Dat moeten
we koesteren. Daarom is het zaak dat we samen blijven
zorgen voor een gunstig ondernemersklimaat. Waarin we
anticiperen in plaats van reageren. Waarin we innoveren
en fouten mogen maken. Om van te leren. Waarin we
met elkaar ontwikkelen en hongerig zijn naar kennis en
vernieuwing. Doet u mee?

• Natuur koesteren en uitdragen.
• Balans tussen dynamiek en
natuurbehoud/-versterking.
• Strand verdelen in zones om
ontwikkelingen te sturen.
• Recreatie die past bij de rijke natuur.
• Afspraken om bollenlandschap
mooi te maken nakomen.

• Aandacht voor alle mogelijkheden,
niet alleen autovervoer.
• Verduurzaming.
• Ondergronds parkeren waar
mogelijk.
• Combinaties van vervoersvormen
mogelijk maken.

• Verbinden van organisaties,
samenleving en regio.
• Op alle fronten vernieuwen.
• Verduurzamen waar kan.
• Volop stimuleren wijkeconomie.
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Omgevingsvisie Noordwijk 2030

ENERGIEKE 7 STERREN KUSTPLAATS

VAN PAPIER NAAR PASSIE

VAN BOEKJE NAAR BEWEGING

Beste Noordwijker,
Noordwijk is uniek. Er is geen andere kustplaats
met zo’n bijzondere mix van eigen karakter,
geweldige sfeer en onderscheidende cultuur. We zijn
werkelijk een zéér aantrekkelijk dorp voor inwoners,
ondernemers, organisaties en instellingen.
En natuurlijk voor onze bezoekers en toeristen.
Daar mogen we trots op zijn.

Om nu en in de toekomst deze prachtige kenmerken van de
Noordwijkse leef- en werkomgeving energiek uit te kunnen blijven
dragen, hebben we een doorkijk naar het jaar 2030 opgesteld; de
Omgevingsvisie ‘Noordwijk voor elkaar’. Met de 7 sterren en
duurzaamheid als groene draad geven we de ambities voor onze
Noordwijkse toekomst handen en voeten. Met heerlijk wonen
voor jong en oud, in een fantastische, natuurlijke leefomgeving.
Met een uitdagend en innovatief ondernemersklimaat. Met
actief beleid op sport. En last but not least: altijd met oprechte
gastvrijheid voor al onze bezoekers.

ENERGIEKE SAMENLEVING

GEWELDIGE SPORTMOGELIJKHEDEN

SFEERVOLLE DORPSCENTRA

AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING

Het belangrijkste van onze energieke kustplaats bent u.
U bepaalt de kracht van onze samen(be)leving. Met de
kernwoorden ‘energiek, zelfredzaam en betrokken’. Iedere
inwoner en ondernemer draagt op zijn eigen wijze bij.
Met unieke talenten en (on)mogelijkheden. De gemeente
ondersteunt daar waar nodig. Tijdelijk of langdurig. Met alle
ruimte voor eigen initiatieven. En met extra aandacht voor de
behoeften van senioren en jongeren. Krijgt u energie van onze
samenleving? Laat het weten!

Sport draagt positief en preventief bij aan gezondheid,
welzijn en samenleving. In Noordwijk is sport populair,
bij jong en oud. Van wandelvoetbal tot wielrennen, van
kitesurfen tot krachttraining. En daar zijn we trots op. De
Noordwijkse sportvoorzieningen zijn top. Nu is het tijd
om energie te steken in het meervoudig gebruik ervan.
Buiten bewegen stimuleren. Belangrijke (internationale)
sportevenementen binnenhalen en promoten. Meedoen?
Wij dagen u uit!

Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen; uniek en
gezichtsbepalend. Zee, strand, duinen en een prachtig
historisch centrum. Uitstraling met focus op sfeer,
leefbaarheid, gezelligheid en kwaliteit. Speerpunten:
Koningin Wilhelmina Boulevard, Vuurtorenplein, Gat
van Palace, De Grent, Parallel Boulevard en winkelgebied
Hoofdstraat, historisch karakter beschermd dorpsgezicht
Noordwijk Binnen behouden, verbeteren en promoten.
Extra aandacht gaat uit naar winkelgebied Kerkstraat/
Kloosterplein. Een idee? Vertel het ons!

Noordwijk is een gewilde plaats om te wonen, ondernemen
en bezoeken. We geven ruimte aan vernieuwende
concepten op het gebied van wonen, werken, vrije tijd
en gezondheid. Vernieuwing om onze leefomgeving
aantrekkelijker te maken. Met duurzaamheid als speerpunt. We willen groeien. Tot 2030 bouwen we 200
woningen per jaar. Met aandachtvoor starters, senioren
en mensen met een beperking. Bij nieuwbouw is minimaal
30% sociaal bouwen de norm. Bouwt u mee aan dit
Noordwijk? We horen graag van u.

• Iedereen doet mee.
• Ondersteuning waar nodig.
• Zelfredzaamheid en welzijn
stimuleren.
• Levendig cultureel klimaat.
• Vanuit uw eigen kracht actief voor
Noordwijk.

•M
 ultifunctioneel gebruik
sportparken.
•M
 aatschappelijke verbinding.
• Buiten bewegen en sporten.
• Sporten om volop mee te
kunnen doen.

• Focus op topkwaliteit.
•V
 erleden als basis voor toekomst.
• Innovatieve, creatieve, actieve
ondernemers.
• Aandacht voor bereikbaarheid,
parkeren en openbare ruimte.

• Woningen voor iedereen
en elke portemonnee.
• Ruimte voor alle initiatieven.
• Aandacht voor duurzaamheid.
• Oog voor archeologie, erfgoed
en cultuurhistorie.

Noordwijk: energieke 7 sterren kustplaats
Alle unieke kenmerken van ons dorp laten stralen en daadkrachtig
omzetten naar uitvoerbare projecten met een fonkelend einddoel;
dat krijgen we alleen samen voor elkaar. Daarom doen we een
beroep op uw inzet, betrokkenheid en enthousiasme. Want wij
hebben u hard nodig om ons geliefde dorp een energieke 7 sterren
kustplaats te laten zijn.

Doet u mee?
De Omgevingsvisie is ons toekomstbeeld. Om die visie succesvol
uit te voeren, nodigen wij iedereen van harte uit om mee te denken
en mee te doen. Kom met ideeën, verbeteringen en aanvullingen
en meld u aan via: info@noordwijk.nl
College van Burgemeester & Wethouders

Vanaf het moment dat Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk op
1 januari 2019 fuseren, zullen we met het nieuwe bestuur én inwoners
aan één gezamenlijke Omgevingsvisie werken voor de toekomst van
het nieuwe Noordwijk.
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