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Geac ht e heer/ mevrouw,
Het is zo ver. Na een grondige voorbereidingstijd gaat de langverwachte proef met het verkeersluw
maken van het gezellige centrum van ons mooie Noordwijkerhout van start.
‘Wink els en Terrassen open; Allen lopen’,
Twee maanden, zeven dagen per week in juli en augustus is het centrum rondom de Witte Kerk
tussen 12.00 uur en 23.00 uur auto-, fiets- en brommerluw.
Het centrum is gedurende die uren één groot veilig voetgangersgebied om te shoppen, een terrasje te
pakken of elkaar veilig te ontmoeten.
Verkeersluw is ook echt verkeersluw. Auto’s zijn niet welkom. Fietsers moeten in het gebied
afstappen. Snor- en bromfietsen zijn niet welkom en moeten een andere route nemen.
Niet voor niets heeft de proef het motto ‘Winkels en Terrassen open; Allen lopen’.
De proef is een initiatief van het Noordwijkerhoutse NOV en de gemeente Noordwijk
Veilig en onbezorgd
Een veilig en onbezorgd bezoek is erg belangrijk. Het gemeentebestuur heeft daarom een
verkeersbesluit genomen met regels voor het verkeersluw maken van het gebied. Ook het laden en
lossen is geregeld door gebruik te maken van de al bestaande venstertijden. De winkels kunnen
bevoorraad worden in de ochtenduren tot 12:00 uur. De venstertijden gelden in het gehele centrum en
niet alleen in het afgesloten gebied. Wil je buiten de venstertijden geleverd krijgen moet de chauffeur
een stukje lopen.
Toezicht en handhaving
Er is handhaving op de regels. Ondernemers en hun leveranciers zullen aan de venstertijden worden
gehouden. Overtredingen zullen beboet gaan worden bij herhaalde overtredingen. Op de website van
de gemeente is de geldende regelgeving rondom het laden en lossen terug te vinden. U vindt de
regels onder ‘Verkeersluw centrumgebied Noordwijkerhout’.
Vragen over de proef? Heb je vragen of aanvullingen op de proef mail deze naar
centrumnwh@noordwijk.nl

Evaluatie
De proef wordt tijdens en direct na de proef geëvalueerd d.m.v. een enquête. De direct omwonenden
en ondernemers worden hiervoor uitgenodigd. Ook de bezoekers kunnen deelnemen om een zo
breed mogelijk beeld op te halen. De uitkomsten van de digitale enquête worden gedeeld op de site
van de gemeente en Noordwijkerhout Centrum.
Wij gaan er samen met u vanuit dat deze proef voor een ieder van ons naar tevredenheid zal gaan
verlopen. Uw inzet, begrip en medewerking zal de basis zijn van een succesvol verlopen proef, bij
voorbaat danken wij u hartelijk hiervoor.

Met vriendelijk e groet ,
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