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Inleiding
Om inwoners actief te benaderen over de beoogde fusie heeft op donderdag 8 en zaterdag 10
juni 2017 een ‘fusietuktuk’ een aantal locaties in Noordwijk bezocht. Een team ambtenaren
met enkele raadsleden sprak ‘at random’ inwoners aan en stelde een aantal vragen over de op
handen zijnde fusie. De vragen waren vooraf door het college vastgesteld.
Het doel was om inwoners laagdrempelig en actief te informeren over de beoogde fusie met
Noordwijkerhout, over het proces en input te verkrijgen over zaken die de burger belangrijk
vindt en waar rekening mee moet worden gehouden in het proces. De reacties worden in een
verzameldocument opgenomen en op de website geplaatst. In totaal zijn 236 mensen
geënquêteerd. Hierbij moet opgemerkt worden dat de gesprekken (en de registratie ) geen
harde, statistisch verantwoorde enquête uitslagen zijn. Echter de bevindingen passen wel in
een breder beeld. In onderstaande grafiek zijn de uitkomsten weergegeven.
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Toelichting op uitkomsten
In de gesprekken met inwoners is een aantal vragen voorgelegd. Het betreft een aselecte
steekproef waarbij verschillende inwoners op een zestal locaties zijn bevraagd over de
beoogde fusie. Met instemming van de geënquêteerde is ter plaatse een registratie van het
gesprekje opgesteld. Hieronder wordt op hoofdlijnen de beantwoording van de deelvragen
besproken.
Vraag 1: Wat vindt u van de fusie met Noordwijkerhout?
In de meeste gevallen was de reactie van de geënquêteerden positief, ook werd in
veel gevallen aangegeven dat men zich er niet mee bezig hield en het de
geënquêteerde eigenlijk niet zoveel uitmaakte. Op basis van deze aselecte
steekproef lijkt het onderwerp niet zo te leven.
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Vraag 2: Hoe maken we de fusie tot een succes?
Onder alle reacties (zowel voor- als tegenstanders) kwam als belangrijk punt naar voren dat
de eigen identiteit van Noordwijk behouden moet worden. 8% van de voorstanders en 27%
van de tegenstanders beschouwt dit als belangrijke succesfactor. Van de tegenstanders geeft
8% aan dat Noordwijkerhout als mogelijke fusiegemeente de beste optie is. Onder de
voorstanders wordt daarnaast de communicatie naar de burgers als belangrijke succesfactor
genoemd. Ook aspecten als het naar elkaar luisteren, verdraagzaamheid en de communicatie
in het algemeen vindt men van belang om de fusie tot een succes te maken.
Vraag 3: Waaraan moeten we vooral aandacht besteden?
Zowel voor- als tegenstanders hebben dezelfde aandachtspunten meegegeven. Het behoud
van de eigen identiteit werd hierbij het meest genoemd. De vijf belangrijkste
aandachtspunten:
Behoud eigen identiteit;
Woningbouw voor starters en senioren;
Goede voorzieningen in beide dorpen;
Ouderen;
Parkeerproblematiek.
Vraag 4: Wat zijn de belangrijkste punten voor Noordwijk in aanloop naar de
vorming van de nieuwe gemeente?
Ook bij deze vraag komen woningen voor jongeren en senioren, het behoud van de eigen
identiteit en parkeren als belangrijke punten naar voren.
In onderstaande grafiek zijn de meest genoemde onderwerpen weergegeven. Hierbij moet
worden opgemerkt dat het om absolute aantallen gaat die door de verschillende groepen zijn
genoemd.
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