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Onze Coalitie laat een frisse wind waaien door de
Noordwijkse politiek. Kleurrijk, gedurfd en energiek.

DENK MEE, DOE MEER!

Noordwijk, 19 mei 2014

Beste Noordwijkers,

Met de uitslag van de verkiezingen van 19 maart jl. heeft u een duidelijk signaal afgegeven: Noordwijk is van
ons allemaal, van ALLE inwoners én ALLE ondernemers. Om dit signaal adequaat op te pakken, heeft Puur
Noordwijk als grootste partij het initiatief genomen om een coalitie te vormen. Na een periode van overleg
met alle partijen heeft dit geleid tot een coalitie van vier: Puur Noordwijk (8 zetels), Lijst Salman Noordwijk
(3 zetels), PvdA-GroenLinks Noordwijk (2 zetels) en D66 Noordwijk (1 zetel). Wij hebben een coalitiekoers
uitgezet waarmee we de komende vier jaar Noordwijk verder brengen.
De afgelopen coalitieperiode kenmerkte zich door forse bezuinigingen als gevolg van de crisis en kortingen
van het Rijk op het gemeentefonds. Desondanks is het gelukt veel te investeren in de kwaliteit van onze
gemeente. Ondanks het voorzichtige economisch herstel staan we voor enorme uitdagingen.
De nieuwe coalitie start in een lastige tijd waarin de economische effecten door de grootste crisis
na de Tweede Wereldoorlog steeds zichtbaarder worden. Ondanks positieve berichten zijn er hoge
werkloosheidscijfers en is er groei van het aantal bijstandsgerechtigden en gebruikers van de voedselbank.
Er zijn financiële zorgen bij ondernemers en huiseigenaren. Om de komende jaren enerzijds problemen
op te lossen en anderzijds kansen te benutten, is ambitie, vernieuwing en een open vizier nodig. Onze
coalitiekoers begint bij meer betrokkenheid van alle Noordwijkse inwoners en ondernemers. In een
woonomgeving die past bij de maat en schaal van Noordwijk. Evenwichtig en zorgvuldig met elkaar
gekozen.
Een team van vijf lokale in Noordwijk wonende (deeltijd)wethouders (totaal 3,8 fte) staat klaar om met u
de handen ineen te slaan om van de Noordwijkse doe-mee politiek een succes te maken. Zij zijn allen
maximaal zichtbaar en betrokken. Ons credo voor de komende vier jaar is: Denk mee, Doe meer!
Wij danken de organisaties die bepalend zijn voor welzijn & welvaart van Noordwijk zoals de Noordwijkse
Ondernemers Vereniging en Welzijn Senioren Noordwijk voor hun inbreng. Speciale dank gaat uit naar
dhr. Ewout Cassee die ons op inspirerende wijze heeft ondersteund bij het bepalen en vaststellen van de
Coalitiekoers van onze coalitie.
Vanzelfsprekend is onze Coalitiekoers niet compleet, ontbreken er issues die de komende 4 jaar ook
aandacht behoeven en is er volop ruimte voor op- en aanmerkingen. Daarom nodigen wij iedereen uit om
met ons mee te denken en om meer te doen voor een Noordwijk dat van ons allemaal is én dat van ons
allemaal moet blijven. Alvast dank!
De coalitie,
Puur Noordwijk

Lijst Salman Noordwijk PvdA-GroenLinks Noordwijk

D66 Noordwijk
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Introductie
U, de inwoners en ondernemers van Noordwijk, staat in onze coalitie centraal. Niet alleen in verkiezingstijd,
niet alleen op papier. Juist nu willen we samen met u de krachten bundelen. Willen we bewijzen dat het
mogelijk is om politiek te bedrijven met en voor ALLE Noordwijkers. Zoals wij – Puur Noordwijk, Lijst
Salman Noordwijk, PvdA-GroenLinks Noordwijk en D66 Noordwijk – op onze eigen wijze aan u hebben
beloofd. Zoals wij u als coalitie nu gezamenlijk beloven.
Onze coalitie zet in op het vergroten van de onderlinge betrokkenheid bij de beslissingen over ons dorp.
We streven ernaar gemeenschappelijke doelen te stellen en oplossingen te zoeken die zijn gebaseerd op
gedeelde normen en waarden. Dat bereiken we door intensief met elkaar in gesprek te gaan, door samen
te werken. Dus: Denk mee, Doe meer!
Denk mee over het beleid, over zaken die alle Noordwijkers aangaan. We vragen om meer te doen,
niet langs de zijlijn te blijven staan. Samen trots te zijn op behaalde resultaten en successen.
Noordwijkse doe-mee politiek is uitdagend en belangrijk. Met elkaar weten en kunnen we meer!
We leven in tijden van verandering en vernieuwing, waarin ook de rol van de overheid in Noordwijk
verandert. Met bijbehorende nieuwe verhoudingen, verantwoordelijkheden en taken. In dat
veranderingsproces past geen formele politiek op afstand. Willen we zaken écht anders doen, samen
vernieuwen, dan is de bijdrage van de Noordwijker onmisbaar. Wij staan voor:
•
•
•
•
•
•

U. Uw zelfstandigheid, uw draagkracht en probleemoplossend vermogen
Gelijkwaardigheid
Zelfredzaamheid en behulpzaamheid
Eerlijkheid en transparantie
Heldere communicatie
Eigen initiatief en Verantwoordelijkheid

Samen willen we Noordwijk krachtig, mooi en betaalbaar houden. Om die reden treft u hier een
gezamenlijk vastgestelde coalitiekoers. Daarin zijn de beleidskaders en –punten vastgelegd
die onder andere op hun financiële implicaties nog verder zullen worden door vertaald in een
collegewerkprogramma. Want zoals gezegd: u bent medebepalend voor de koers.
Hoe geven we onder meer invulling aan deze ‘doe-mee politiek’?
• We organiseren actief bijeenkomsten rondom nieuw beleid.
• We voegen digitaal een zetel toe aan de gemeenteraad. Wij nodigen u van harte uit om de gemeenteraad
vanuit die rol te adviseren!
• We vergroten de (digitale) bereikbaarheid van de raad en sluiten zo goed mogelijk aan bij de wensen van
de inwoners, waaronder ondernemers.
• We nemen bestaande procedures, beleid en regels, kritisch onder de loep. Wat is het nut en toegevoegde
waarde? Als het anders/beter kan dan gaan we dat doen.
• We streven naar optimale toegankelijkheid, beschikbaarheid en (fysieke) bereikbaarheid van onze
ambtenaren en bestuur (burgemeester, wethouders, raads- & commissieleden).
• We zijn begrijpelijk in woord en daad, vermijden ambtelijk taalgebruik.
• We vragen actief om feedback en houden regelmatig tevredenheidonderzoeken. De mening van onze
inwoners telt!
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Integriteit
Alle politieke partijen in de gemeenteraad hebben aangegeven dat integriteit een belangrijk onderwerp is.
Een onderwerp dat eigenlijk geen expliciete aandacht zou hoeven te krijgen. Het spreekt immers voor zich
dat een goed democratisch functionerend bestuur ver blijft van belangenverstrengeling en/of eigenbelang.
U moet kunnen vertrouwen op een integer bestuur.
Toch ontbreekt bij inwoners soms het vertrouwen dat de gemeente het algemeen belang dient en bestaat
er een beeld van te innige banden tussen bestuur en (delen van) ondernemend Noordwijk. Een beeld dat
versterkt is in de afgelopen (verkiezings-)periode waarin er opnieuw sprake is geweest van anonieme
lastercampagnes.
Om die reden hebben de partijen met elkaar afspraken gemaakt over de wijze waarop wij invulling willen
geven aan integriteit binnen het bestuur van Noordwijk. Onze inwoners en ondernemers moeten het
vertrouwen krijgen en hebben dat de gemeente er voor hen allemaal is. We bereiken dat onder meer met
de volgende maatregelen:
• Er komt een nieuw, duidelijk en strikt integriteitsbeleid, zonder ruimte voor ‘ruis’. Daar waar mogelijk
gebruiken we uiteraard het reeds aanwezige beleid. Iedere schijn van belangenverstrengeling moet
worden voorkomen.
• Onder leiding van een deskundige wordt er een hernieuwde discussie gevoerd over het hanteren en
uitleggen van regels. Voor college, gemeenteraad, commissieleden en ambtenaren.
• Er worden publieke spelregels tussen onze inwoners en ondernemend Noordwijk in relatie tot
de ambtelijke organisatie en het bestuur vastgelegd. Wat kan wel en wat kan niet in relatie tot de
onderlinge omgangsvormen. Dit ter voorkoming van onnodige misverstanden en om de onderlinge
aanspreekbaarheid op deze spelregels te verzekeren.
• De gemeenteraad stelt nieuw integriteitbeleid vast. Het college van B&W en de ambtelijke organisatie zal
worden verzocht het nieuwe integriteitsbeleid te onderschrijven.
• De wethouders zullen na benoeming direct een externe integriteitstoets ondergaan waarvan de uitkomst
aan de gemeenteraad zal worden aangeboden. Dit conform de Ministeriele richtlijnen.
• De gemeente doet ieder jaar openbaar verslag over het integriteitbeleid en bevindingen, conform de VNG
richtlijn.
• De financiering van politieke partijen die zitting hebben in de gemeenteraad dient jaarlijks openbaar te
worden gemaakt op de site van de gemeente Noordwijk. In de geest van de raadsmotie d.d. 19 december
2013, de wet financiering politieke partijen en met terugwerkende kracht voor het jaar 2013.
• Het openbaar register van (neven)functies dient te worden aangevuld met (in)directe vastgoed- en
grondposities. Dit wordt bij iedere wijziging bijgewerkt.
• Een openbaar meldingsregister voor alle (privé) invitaties en geschenken voor college, raad en
ambtenaren waar mogelijk een zakelijke verhouding speelt tussen betrokkenen en de gemeente.
Meldingen dienen vooraf plaats te vinden zodat tijdige toetsing en eventuele bijsturing mogelijk is.
• Daar waar de integriteit van de gemeente, haar ambtenaren, de gemeenteraad dan wel haar bestuur ten
onrechte in twijfel is/wordt getrokken zal de gemeente onderzoeken in hoeverre er – formeel – sprake is
van smaad en/of laster en waar mogelijk altijd juridische stappen ondernemen.
• In de geest van de raadsmotie d.d. 12 maart 2014 wordt een nieuwe mediacode vastgesteld. De afzenders
en financiers van de anonieme advertenties worden (juridisch) achterhaald. Dit om daadwerkelijk schoon
schip te kunnen maken, het publieke imago van Noordwijk te herstellen en een nieuwe bestuurscultuur
te faciliteren (en te behouden).
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Waar staat de Coalitie voor…
Voor ‘doe-mee politiek’ waarin de Noordwijker centraal staat.
Voor ondernemen in Noordwijk. Door ondernemers (groot én klein) volop te stimuleren nieuwe initiatieven
te ontplooien en het Economisch Actieprogramma voortvarend op te pakken.
Voor een zelfstandig Noordwijk dat regionaal samenwerkt mits dat meerwaarde oplevert (met zowel
Katwijk als de Bollen4).
Voor gedifferentieerde woningbouw voor alle doelgroepen waaronder 30% sociale woningbouw in de
huursector, of in de koopsector onder voorwaarde dat de woningen langdurig behouden blijven voor de
doelgroep.
Voor behoud van een vrije horizon en onbelemmerd zicht op zee. Dus geen windmolens dicht bij de kust.
Voor behoud en versterking van de leefbaarheid en het unieke groene karakter van Noordwijk en bouwen
volgens bestemmingsplannen.
Voor een voortzetting van actief grondbeleid dat bij ontwikkeling van bouwlocaties in de afgelopen periode
geld heeft opgeleverd. Geld dat het algemeen belang ten goede is gekomen en zal komen.
Voor behoud van ons prachtige strand zonder uitbreiding van – permanente – commerciële activiteiten.
Voor het behoud en optimalisering van onze hoogwaardige voorzieningen op het gebied van sport, cultuur,
welzijn en onderwijs.
Voor het stimuleren van deelname aan sport-, cultuur- en welzijnsactiviteiten met behoud van betaalbare
tarieven.
Voor eerlijke, deskundige en fatsoenlijke politiek. Zonder eigenbelang.
Voor een duurzame leefomgeving en het streven dat Noordwijk in 2030 energie-neutraal is; de gemeente
heeft hierin een voorbeeldfunctie.
Voor het stimuleren van eigen kracht en probleemoplossend vermogen, met extra aandacht voor de
kwetsbare Noordwijkers.
Voor het beperken van de gemeentelijke regelgeving voor inwoners en ondernemers.
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1. Bestuur & Organisatie

‘Samen besturen. Met en voor ALLE inwoners en ALLE ondernemers’

De bestuurlijke toekomst van Noordwijk en de wijze waarop het bestuur omgaat met de inwoners
en ondernemers van Noordwijk heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. In bijna ieder
verkiezingsprogramma is er bij stilgestaan. Het is een belangrijk fundament van onze coalitiekoers waar
we de komende jaren samen met de inwoners en ondernemers van Noordwijk invulling aan geven.
Samen besturen
Een goed en betrouwbaar lokaal bestuur is van vitaal belang voor onze inwoners en ondernemers. De
Noordwijker wordt actief betrokken bij de besluitvorming in het kader van de ‘doe-mee politiek’. De
metamorfose naar deze vorm van vernieuwend besturen zal leiden tot een terugtredende overheid, daar
waar dat kan. Dit stimuleert een toenemend zelforganiserend vermogen van de samenleving, versterkt de
sociale samenhang en – niet te vergeten – maakt een financieel voorzieningenniveau beheersbaar. Een op
te stellen actieagenda gaat de gemeentelijke regelgeving beperken.
Bestuurlijke toekomst
Noordwijk blijft als gemeente bestuurlijk zelfstandig. Daarom wordt gezocht naar een burgemeester die
minimaal twee termijnen de zelfstandigheid van Noordwijk onderschrijft.
Tussen Noordwijk en Katwijk wordt de samenwerking verder geïntensiveerd op basis van het rapport
‘Samenwerking tussen Katwijk en Noordwijk’ d.d. 4 februari 2014. Wij nemen initiatief en doen een open
invitatie aan de Bollenstreek-gemeenten om de onderlinge samenwerking in de Duin- en Bollenstreek
(Bollen6) te intensiveren. Dit vanuit het Valentijnakkoord (op 14 februari 2013 tijdens een bijeenkomst
van de Bollengemeenten vastgelegd) waarvan Noordwijk 34 van de benoemde 36 onderwerpen nader
wil onderzoeken. Het betreft strategische afspraken met de Duin- en Bollenstreek-gemeenten op de
beleidsterreinen veiligheid en openbare orde, het sociaal domein, economische zaken, landschap en
natuur, ruimtelijke ordening en infrastructuur. Om de bestuurlijke werkdruk zoveel mogelijk terug te
dringen, zullen de 34 afspraken worden ondergebracht in een beperkt aantal samenwerkingsregelingen.
Organisatie
Als organisatie kiezen we voor een open en eerlijke houding waarbij we inwoners:
• betrekken en serieus nemen;
• verantwoordelijkheid geven en faciliteren;
• het bestuur makkelijk laten bereiken en benaderen.
Deze houding kan worden versterkt door bijvoorbeeld veranderingen in de werkwijze van de ambtelijke
organisatie en de besluitvormingsstructuur.
Structuur
Voorgesteld wordt een herbezinning op de werkwijze van de commissies, gemeenteraad en het college
van burgemeester en wethouders. De nieuwe structuur moet ondersteunend en dienstbaar zijn aan de
werkwijze. Hierbij past ook een herijking van de commissiecyclus- en structuur, de rollen van presidium,
college en de griffie.
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Overige structuuraanpassingen:
• Reglementen en werkwijzen moeten op de nieuwe werkwijze worden afgestemd en zo nodig worden
aangepast.
• Er komt een aparte commissie voor het Sociale Domein.
• De functie van communicatie en automatisering wordt maximaal benut en ondersteunt het
veranderingsproces.
• Bij elk raadsvoorstel wordt in de communicatieparagraaf de gevolgen voor de inwoner (betrokkene)
beschreven.
• De rol van de griffie wordt gezien als de initiator, stimulator en drager van deze wijziging binnen de raad
en commissie.
• De nieuw te benoemen burgemeester is een lokale burgervader en ambassadeur naar de gemeenschap.
Personeel en Organisatie
Noordwijk investeert in een terugtredende overheid, met minder marktverstorende subsidies en
bureaucratie. De kosten voor het gemeentelijk apparaat worden beperkt. Dat vergt mede een vernieuwende
structuur en cultuur in de ambtelijke organisatie, inclusief de griffie. Professionalisering, verhoging van
de arbeidsproductiviteit, kwaliteitsbewustzijn, resultaatverantwoordelijkheid en zelflerend vermogen zijn
enkele van de kernbegrippen die hiermee verbonden zijn. De Noordwijkse ambtenaar schrijft bovendien in
een stijl die voor ieder te begrijpen is.
De gemeenteraad ziet erop toe dat de vernieuwende werkwijze van het ambtelijk apparaat past bij de
wensen en de eisen van de nieuwe bestuursstijl.
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2. Dienstverlening

‘De dienstverlening is snel, doeltreffend en begrijpelijk’

Dienstverlening aan inwoners, maar ook aan bezoekers van Noordwijk, blijft deze coalitieperiode
een speerpunt. Er wordt verder uitvoering gegeven aan de Visie Klant Contact Centrum 2016 en het
bijbehorende actieplan. Een maximaal digitaal tegemoet tredende en toegankelijke overheid blijft daarbij
uitgangspunt, onder andere door de introductie van dienstverlening via mobiele apparaten. We zullen ook
nadrukkelijker de mogelijkheden van service en dienstverlening op locatie meenemen.
Het kwaliteitshandvest waarin servicenormen zijn opgenomen waaraan de gemeente zich heeft te houden
wordt geactualiseerd en uitgebreid. Noordwijk maakt werk van de dienstverlening. De inwoner merkt dit,
mede door eenduidige gemeentelijke procedures, regelgeving en formulieren.
Communicatie
Noordwijk bouwt voort op het geactualiseerde strategische communicatiebeleid “Van ambitie naar doen”
dat in december 2013 is vastgesteld. Daarin hebben sociale media nadrukkelijk een centrale plek gekregen.
Het begrip ‘doe-mee politiek’ vraagt om een verdiepingsslag van het communicatiebeleid en extra
budgetruimte zodat we écht samen met onze inwoners kunnen besturen. Als een en ander verder is
uitgewerkt kan het benodigde budget worden vastgesteld.
Bij de invulling van de ‘doe-mee politiek’ wordt nog nadrukkelijker gebruik gemaakt van ICT toepassingen.
Onder meer worden inwoners actief uitgenodigd zich per e-mail in te schrijven voor gemeentelijke
dienstverlening.
Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om digitaal referenda te organiseren zodat we op die
manier inwoners en ondernemers bij besluitvorming over belangrijke onderwerpen kunnen betrekken.
Vanzelfsprekend houden we ook rekening met de doelgroep die niet actief gebruik maakt van nieuwe
media.
Alle gemeentelijke communicatie, zowel intern als extern, is duidelijk en voor iedereen begrijpelijk. Politiek
jargon en afkortingen worden zoveel mogelijk vermeden.
Informatievoorziening en automatisering
De uitrol van het in 2010 opgestarte programma “Intern realisatieplan verbetering (e-)dienstverlening”
wordt voortgezet. Het programma omvat meer dan 60 projecten waarvan er inmiddels veel zijn afgerond.
Vanuit de Rijksoverheid worden steeds meer basisregistraties verplicht gesteld waardoor er ook weer
projecten aan het programma worden toegevoegd. Noordwijk werkt hiermee aan het concept van Overheid
3.0. Dit houdt in dat proces en kennis worden losgekoppeld. Kennis wordt flexibel en onderhoudbaar
vastgelegd, bijvoorbeeld in een kennisbank. Het digitaal beschikbaar hebben van kennis en de ontsluiting
ervan wordt steeds belangrijker. De komende jaren wordt er nog nadrukkelijker op ingezet. Met name om
de dienstverlening naar inwoners en ondernemers verder te verbeteren.
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Glasvezel en wifi
Voor de inwoners en ondernemers van Noordwijk wordt de mogelijkheid onderzocht een openbaar wifinetwerk in –delen van– Noordwijk te realiseren. De beschikbaarheid van glasvezel wordt gezien als
onderdeel van de vitale infrastructuur. De gemeente is bereid maximaal faciliterend op te treden (binnen de
ruimte die de wet daarvoor open laat) zodat de aanleg van glasvezel in heel Noordwijk zo snel mogelijk kan
plaatsvinden. De inwoners van Noordwijk krijgen daarbij de vrijheid van keuze tussen kabel of glasvezel.
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3. Sociaal domein

‘Eigen kracht staat centraal. We zorgen voor hen die het écht nodig hebben’

Binnen het Sociaal domein is de decentralisatie van taken in de jeugdzorg, de Wmo en de Participatie de
grootste uitdaging waar de gemeenteraad zich de komende vier jaar voor geplaatst ziet. Noordwijk wordt
verantwoordelijk voor de zorg voor de eigen inwoners. Dit kunnen we niet zonder samen te werken. We
hebben bij gemeenten in de regio partners gevonden om deze taken op een deskundige en verantwoorde
manier op te pakken, mede omdat de overheveling van budgetten gepaard gaat met 25% efficiencykorting.
De decentralisatie krijgt daarom maximale aandacht de komende 4 jaar en wordt door twee wethouders
ondersteund. Om deze operatie succesvol te laten verlopen en decentralisatie van een zachte landing te
voorzien, wordt 2,5 miljoen euro als egalisatiereserve beschikbaar gesteld. Uitgangspunt is dat de nieuwe
taken per 2018 zonder gemeentelijke aanvulling worden uitgevoerd met het budget dat we vanuit het Rijk
taakstellend ontvangen.
In onderstaand kader zijn de regionale afspraken vermeld. Naast deze afspraken is lokaal maatwerk
gewenst én nodig. Hier wordt na het kader verder op ingegaan.
Zorg samenwerking in de regio
Op 4 april 2013 zijn door de gemeenteraden van Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen
strategische afspraken gemaakt: het Valentijnakkoord. Deze afspraken zijn richtinggevend voor de uitwerking van
de uit te voeren taken in het sociale domein.
Naast de transitie (het overgaan van rijks- en provinciale taken naar de gemeenten) is er ook sprake zijn van
transformatie. Deze transformatie is gericht op het veranderen van gedrag, cultuur en werkwijzen. Dat geldt voor
alle betrokken partijen: burgers, professionals, instellingen en gemeenten.
Hierbij staan drie uitgangspunten centraal:
1. eigen kracht van de klant: van aanbod- en systeemgericht naar vraag- en mensgericht
2. verschuiving van zware naar lichte zorg
3. goedkoper en flexibeler
Uitgangspunt is een integrale cliëntgerichte benadering waarbij:
•
professionals de ruimte krijgen hun werk te kunnen doen
•
zo min mogelijk bureaucratie wordt ingebouwd
•
er sprake is van ontschotting tussen deelregelingen en budgetten
De vijf Bollengemeenten intensiveren de bestaande samenwerking in de beleidsvorming en de uitvoering van
taken in het Sociaal domein. Leidende motieven zijn solidariteit, risicobeheersing en inzetten van het zelfredzame
vermogen van de inwoners. In de samenwerking is het gemeenschappelijke en regionale niveau (Bollen5) leidend.
In de uitvoering wordt gebruik gemaakt van lokaal maatwerk.
In de loop van 2014 wordt in het samenwerkingsverband afgesproken hoe we ook na 1 januari 2015 de beleidsen uitvoeringskracht in het Sociaal domein het beste kunnen bundelen.
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Jeugdhulp
De Jeugdhulp wordt voor een belangrijk deel in Holland Rijnland of de subregio Duin- en Bollenstreek
(Bollen5 + Katwijk) georganiseerd en ingekocht. In elke gemeente wordt gewerkt met een lokaal Jeugd en
gezinsteam. In de samenwerking wordt lokaal jeugdbeleid (preventiekant) ontwikkeld. Daarbij worden de
Centra voor Jeugd en Gezin en het (basis)onderwijs actief betrokken.
Nieuwe Wmo
De inwoners van Noordwijk en de regio kunnen allemaal maatschappelijk meedoen, kunnen zich
ontplooien en nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf, voor elkaar en de leefomgeving. Voor de groep
inwoners voor wie dat niet haalbaar is, is altijd tijdelijke of langdurige ondersteuning beschikbaar.
Eigen kracht en zelfredzaamheid staan voorop. Dat geldt zowel voor de inwoner als zijn eigen sociale
netwerk. Wij faciliteren de zelfredzaamheid door te zorgen voor adequate ondersteuning van de informele
zorg en een goed en toegankelijk aanbod van algemene en collectieve voorzieningen. Daar waar nodig
worden professionals ingezet in aanvulling op de informele zorg.
We organiseren de toegang tot ondersteuning dicht bij de cliënt. De bestaande lokale loketten worden
daarvoor toegerust. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is specifieke organisaties zoals Welzijn Senioren
Noordwijk te betrekken. Bestaande samenwerkingsverbanden en bijbehorende werkwijzen worden
geoptimaliseerd.
Voor wat betreft de toegang tot zorg (keukentafelgesprekken) onderzoeken we de mogelijkheid in de
Bollenstreek voor één uniforme werkwijze; in plaats van de wijze waarop we dat nu hebben georganiseerd
waarbij meerdere organisaties de toegang verzorgen. Waar noodzakelijk wordt voor meervoudige en
complexe hulpvragen externe expertise ingewonnen.
Qua voorzieningen gaan we in beginsel uit van algemene voorzieningen. Indien noodzakelijk wordt er
maatwerk geleverd (zo mogelijk een afgeleide van algemene voorzieningen). Voor indicatiestelling en de
inkoop van maatwerk maken we afspraken met de Intergemeentelijke Sociale Dienst.
Voor sturing in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geldt in het samenwerkingsverband
het regisseurschap van de gemeente. De gemeente bepaalt binnen het speelveld van vraag en aanbod
de ondersteuning. Daarbij wordt nauw samengewerkt met maatschappelijke organisaties op basis
van gemeenschappelijke doelstellingen en vertrouwen. Vanuit het perspectief van burgerkracht
is het de ambitie om een en ander verder door te ontwikkelen in een richting waarbij initiatief en
verantwoordelijkheid steeds meer komen te liggen bij de samenleving zelf.
Werk/Participatiewet
In het verlengde van de regionale (Holland Rijnland) werktafel wordt in de subregio Duin- en Bollenstreek
(Bollen5 + Katwijk) samengewerkt op het thema werk/participatie. Het hebben van passend werk en/
of passende dagbesteding is voor iedere Noordwijker zeer waardevol. De Participatiewet biedt mensen
met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt de kans om te re-integreren. In eerste instantie richt de
samenwerking zich daarom op Werk.
De keuze is om een “Werkservicepunt” op te zetten waarin de volgende onderdelen worden samengebracht:
a. alle re-integratieactiviteiten van de sociale diensten en de Maregroep in de sub-regio Duin en Bollenstreek,
b. loonkostensubsidies en organiseren van no-riskpolis, proefplaatsing, stage e.d.,
c. het Werkgeverservicepunt (WGSP),
d. de acquisitieactiviteiten voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).
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Daarin wordt een fasering aangebracht waarbij:
• eerst de begeleiding van alle (nieuwe) doelgroepen voor de gemeenten bij elkaar worden gebracht (inclusief de doelgroep Beschut Werk), en
• vervolgens samenvoeging met de bestaande populatie in de WSW plaatsvindt.
Om dit te kunnen verwezenlijken wordt het bestaande WSW-bestand geherstructureerd en moet de
bestaande NV (Maregroep) worden geïntegreerd in de nieuwe structuur.
Vooralsnog blijven de samenwerkende gemeenten zelf (de Bollen5 gemeenten via de ISD) verantwoordelijk
voor de uitvoering van het onderdeel Inkomen. Mogelijk is in de toekomst nadere samenwerking op dat
gebied ook mogelijk.
Zorg
In Noordwijk opgroeien en leven is voor iedereen leuk. Voor hen die het nodig hebben –de meest kwetsbare
Noordwijkers– voeren we actief beleid om dit blijvend mogelijk te maken en bieden wij zorggarantie. De
(financiële) zelfredzaamheid van onze inwoners staat altijd voorop. Maar wie struikelt, wordt op de been
geholpen en aangemoedigd om zelfstandig te blijven staan. Wie dit, om welke reden dan ook, niet volledig
kan, wordt geholpen en ondersteund.
Het is onze ambitie elke inwoner van ons dorp zo lang mogelijk op eigen kracht en met eigen regie zijn
leven en welzijn vorm te laten geven. Daartoe heeft elke inwoner toegang tot goede, op lokaal niveau
georganiseerde zorg. De lokale zorgvraag van onze inwoners zal altijd uitgangspunt zijn. Daarbij staat niet
het systeem, maar de inwoner altijd centraal. De behoefte aan zorg en de implementatie en uitvoering
daarvan wordt door middel van inwonersconsultatie samen met het maatschappelijk middenveld –dus zo
dicht mogelijk ‘in de buurt’– geïnventariseerd en tot stand gebracht.
Om onze zorgvisie te garanderen (en de zorg op hoog niveau te brengen en te houden) wordt het
Noordwijks zorgcertificaat geïntroduceerd en opgenomen in de gemeentelijke subsidievoorwaarden.
Daarnaast worden zorgnetwerk-bijeenkomsten geïntensiveerd. Ook wordt aan nieuwe zorginitiatieven een
startsubsidie verleend, voor zover zij voldoen aan de geldende criteria.
Sociale Zaken
Sociale zaken, zorg, welzijn, jeugd en onderwijs kennen veel onderlinge verbanden. Dat biedt kansen
om op een transparante wijze en met maatwerk deze beleidsgebieden met elkaar te verbinden. De
raadsadviescommissie voor sociale zaken zal in haar werkwijze nadrukkelijk gebruik maken van
hoorzittingen om het maatschappelijk middenveld te betrekken in de beleidsvoorbereiding. Bestaande
adviesraden worden verder geprofessionaliseerd en geconsulteerd om de raadscommissie te
ondersteunen bij haar werk. Verbindingen met de portefeuilles van ruimtelijke ordening (stimulering
van zelfstandig kunnen wonen en doelmatigheid door bij de bouw en reeds vóór een bouwaanvraag de
levensloopbestendigheid randvoorwaardelijk te stellen) en economie (lokale en regionale werkgelegenheid
voor de Noordwijker) worden onderkend, tot stand gebracht en benut.
Inwoners die geen of onvoldoende inkomen hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien
(volgens wettelijk kader) hebben recht op een uitkering. Voor zover zij niet (snel) aan een plaats op de
arbeidsmarkt kunnen worden geholpen wordt van hen verwacht dat zij op een andere manier een bijdrage
leveren aan de maatschappij. Dat kan bijvoorbeeld door zich in te zetten als vrijwilliger. Het uitgangspunt is
wederkerigheid; een zinvolle tegenprestatie mag worden verlangd.
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De voedselbank zou niet nodig moeten zijn om mensen hulp te bieden in de dagelijkse behoefte aan
levensmiddelen. Daarom wordt actief gezocht naar mogelijkheden om het instituut voedselbank overbodig
te maken.
Senioren
Op hogere leeftijd in Noordwijk zelfstandig (blijven) wonen met op de doelgroep afgestemde
welzijnsvoorzieningen voegt kwaliteit van leven toe. De ouderenbonden en de stichting Welzijn Senioren
Noordwijk ondersteunen senioren onder meer met een breed scala aan activiteiten. Zij verdienen blijvend
gemeentelijke ondersteuning. Daar wordt deze collegeperiode niet op bezuinigd.
Activiteiten die gericht zijn op de behoeften van ouderen zoals preventieprogramma’s voor gezond leven
maar ook voor brede doelgroepen interessante en inspirerende dagbestedings- en welzijnsactiviteiten
krijgen alle steun. Dergelijke activering ondersteunt bovendien het thuis wonen op hogere leeftijd. Het
gebruik van moderne communicatiemiddelen wordt maximaal gestimuleerd om het inzicht, sociale
betrokkenheid en cognitieve vermogen van senioren te versterken.
Ouderen willen veelal zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving blijven. De gemeente biedt samen
met de Noordwijkse Woningstichting daartoe de faciliteiten, onder andere door netwerkgerichte en
levensloopgeschikte woningen.
Financiën
De budgettaire gevolgen voor de gemeentebegroting van de taken die het rijk aan de gemeenten
overdraagt –de jeugdzorg, de Wmo en de Participatie– zijn op dit moment moeilijk in te schatten. De
efficiencykortingen die het rijk de gemeenten oplegt, dwingen tot het maken van keuzen. Uitgangspunt bij
het verlenen van de gemeentelijke zorgvoorzieningen/taken is dat iedereen een (financiële) bijdrage levert
naar draagkracht. Daarmee kunnen we iedereen de zorg geven die nodig is.
De Wmo gelden en (zorg)middelen die meekomen met de decentralisatie vanuit het Rijk worden
geoormerkt en blijven daarmee voor de beoogde doelgroep behouden. Geld dat overblijft wordt
gereserveerd voor de betreffende zorgtaak.
Er wordt ingeschat dat het beschikbare budget in de eerste jaren niet voldoende zal zijn. Voor de transitie
en eventuele aanvangsinvesteringen zal aanvulling uit de reserve Wmo (2.5 miljoen euro) plaatsvinden.
Over twee jaar wordt de effectiviteit van de inzet geëvalueerd. Het uitgangspunt is dat we de nieuwe taken
met ingang van 2018 zonder gemeentelijke aanvulling kunnen uitvoeren met het budget dat we vanuit het
Rijk taakstellend ontvangen.
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4. Ondernemen

‘Onderneem het maar in Noordwijk’

De nieuwe coalitie start in een lastige tijd waarin de economische effecten door de grootste crisis
na de Tweede Wereldoorlog steeds zichtbaarder worden. Ondanks positieve berichten zijn er hoge
werkloosheidscijfers, is er groei van het aantal bijstandsgerechtigden en gebruikers van de voedselbank.
Er zijn financiële zorgen bij huiseigenaren en ondernemers als ZZP-ers en MKB-ers. Onze coalitie biedt
ondersteuning aan hen die het nodig hebben. Het creëren van werkgelegenheid is daarbij een belangrijke
oplossing. Het Economisch Actieplan wordt dan ook voortvarend opgepakt om de Noordwijkse economie te
stimuleren en waar nodig financieel te faciliteren.
Economie
Ondernemers, groot én klein, krijgen in Noordwijk volop ruimte om nieuwe initiatieven te ontplooien. Het
gemeentebestuur faciliteert actief en zet in op diversiteit binnen de lokale economie en werkgelegenheid.
Dit doet zij onder meer door het beschikbaar houden van voldoende starterslocaties, het realiseren
van flexwerkplekken (mogelijk in de bibliotheek) en het garanderen van de benodigde infrastructuur
(zoals glasvezel). Ook worden (regionaal) de mogelijkheden van gebruik van (delen van) leegstaande
kantoorpanden door startende ondernemers in beeld gebracht. Bij nieuwe aanbestedingen van nieuwe
overheidswerken wordt onderzocht hoe het lokale en regionale bedrijfsleven maximaal mee kan dingen
naar gemeentelijke opdrachten.
Er wordt een Noordwijks Innovatiefonds opgericht. Dat zal, in samenhang met externe financiering en in
samenspraak met hoogwaardige opleidingscentra, startende ondernemers een steun in de rug geven.
Onnodige regelgeving wordt overboord gezet. Gunstige randvoorwaarden om economische groei te
stimuleren komen daarvoor in de plaats. Zo wordt tevens de werkgelegenheid in het dorp gestimuleerd.
Speciale aandacht gaat uit naar het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap (starters) en de snel
groeiende groep ZZP’ers die vanuit huis werkt.
Op basis van inspraakreacties wordt het Economisch Actieplan vastgesteld. Daarbij wordt extra aandacht
gegeven aan innovatie en co-creatie door en met inwoners en ondernemers. Het Economisch Actieplan
wordt tevens nadrukkelijker van een lange-termijn-visie op de Noordwijkse economie voorzien. Waarbij
de inbreng, creativiteit, initiatieven van en realisatie (haalbaarheid) door de ondernemers van groot belang
wordt geacht. Daarbij wordt ook de mogelijkheid van medefinanciering door ondernemers betrokken om
de lange termijn doelstellingen te realiseren. De langetermijn visie van het nog vast te stellen Economisch
Actieplan geeft mede vorm aan de toekomstige ontwikkelmogelijkheden die in de (nieuw vast te stellen)
integrale structuurvisie worden opgenomen. Daartoe behoren ook de winkelcentra.
Voor de horeca en detailhandel op de K.W. Boulevard, de Grent en Hoofdstraat wordt met de ondernemers
met spoed een nieuwe, brede en innoverende visie geschreven, waar een stimulerende werking van
uitgaat.
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Deze visie dient voldoende zuurstof te verschaffen om de veranderende concurrentieverhoudingen met
de strandondernemers aan te kunnen gaan. De gemeente denkt maximaal mee om deze voor Noordwijk
belangrijke locaties toekomstbestendig te maken en te houden.
De gemeente stelt geld beschikbaar (in cofinanciering) om voor Noordwijk Binnen een nieuwe visie
te ontwikkelen die impulsen geeft aan de ontwikkeling van de Kerkstraat en omgeving. Bij deze
visieontwikkeling zullen, naast het reeds bestaande plan van de werkgroep Kerkstraat, de eigenaren van
vastgoed, ondernemers en inwoners betrokken worden.
Ook wordt de nota Hotelbeleid 2010 “Van Zimmer naar Suite” herzien. De aandacht wordt specifiek gericht
op de 2 en 3 sterren accommodaties. Het is belangrijk dat Noordwijk in dat segment (weer) voldoende
overnachtingcapaciteit verkrijgt. Extra overnachtingcapaciteit is wenselijk en wordt ruimtelijk gefaciliteerd.
Daaronder vallen ook kampeeraccommodaties (waaronder een jongerencamping).
Opnieuw wordt overwogen om de dubbelbestemming op de K.W. Boulevard te laten vervallen om verder
verlies aan hotelcapaciteit te voorkomen.
Nieuwe ondernemersinitiatieven op het gebied van Sport, Health & Wellness (die het imago van Noordwijk
als ‘gezonde badplaats aan de kust’ versterken) worden door de gemeente waar mogelijk gefaciliteerd.
Noordwijk Marketing moet een bredere taakstelling krijgen binnen het bestaande budget. Noordwijk
is namelijk meer dan een succesvolle congresbadplaats. Noordwijk dient zich als brede badplaats te
presenteren. Zowel op het gebied van cultuur, natuur, health & wellness, recreatie en sport. Noordwijk
Marketing dient ook de detailhandel in algemene zin verder te versterken. Het subsidiemechanisme geeft
de gemeente hierin een sturingsinstrument.
Noordwijk Marketing wordt nadrukkelijk uitgedaagd nieuwe evenementen aan te dragen die
aan bovenstaande visie bijdragen. Daarnaast krijgt ze een adviesfunctie voor de gemeentelijke
evenementenkalender.
Space
Noordwijk blijft enthousiast en stimulerend samenwerken met ESA/ESTEC en met het Holland
Space Cluster; dat is het platform voor samenwerking en netwerkvorming. Het streven is een verdere
ontwikkeling van de Nederlandse ruimtevaartsector. Het resultaat van die samenwerking is –naast het
behoud en versterking van de internationale concurrentiepositie– de vestiging van bedrijven op het Space
Business Park.
Juist om deze ontwikkeling van het Space Business Park als hoogwaardig bedrijvenpark te stimuleren, is
het van belang dat de economische en maatschappelijke betekenis van ESTEC wordt uitgebouwd.
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5. Ruimte

‘Ruimte op orde. Het blijft fantastisch wonen, werken en verblijven in Noordwijk.’

Ruimtelijk ordening in combinatie met bouwen houdt de gemoederen immer bezig. Het is een thema
dat dominant aanwezig is in de verkiezingsprogramma’s. Daarom is het belangrijk een vaste (coalitie-)
koers uit te stippelen hoe we onze leefomgeving (groen en duurzaam) willen inrichten. Noordwijk
is een woongemeente die zich de komende coalitieperiode verder ontwikkelt. Daarbij hoort ook de
doorontwikkeling als dynamische badplaats. Maar wel met een voor Noordwijk passende maat en schaal
die nadrukkelijk minder hoog en volumineus is dan in badplaatsen als Scheveningen en Zandvoort. Het
toeristische gebied Zeewaardig en de kern Noordwijk Binnen zijn het visitekaartje van Noordwijk. De
kwaliteit van de openbare ruimte en leefbaarheid van de woonomgeving is een leidend principe bij nieuwe
plannen.
Wonen
In Noordwijk is het fantastisch wonen. De aantrekkelijkheid van Noordwijk wordt mede ingegeven door de
spannende combinatie van wonen, levendige badplaats en diversiteit aan voorzieningen.
De komende jaren is jongeren- en seniorenhuisvesting een prioriteit. Ook is er aandacht voor
levensloopgeschikte en meergeneratiewoningen en de huisvesting van 1-persoonhuishoudens. Voor
seniorenhuisvesting en groepswonen worden nieuwe kansen in de particuliere huursector gecreëerd die
tevens tot doorstroming in de bestaande woningvoorraad leiden.
Het actief stimuleren van herontwikkeling van arbeidsmigranten hotels en appartementen wordt
voortgezet, inclusief herontwikkeling naar (starters)woningen.
De sociale woningbouw zal in overleg met woningbouwcorporaties worden vlot getrokken. Er worden
nieuwe (prestatie)afspraken gemaakt over het strategische voorraadbeleid (hoe de woningbouwcorporaties
met hun bestaande woningen omgaan) en de bouw van nieuwe (bij voorkeur duurzame en energiezuinige)
sociale woningen.
Uit een nieuw te houden woningmarkt- c.q. behoefteonderzoek zal blijken wat de omvang van de diverse
doelgroepen is en wat hun woonbehoefte is. Ook zal er onderzoek worden verricht naar de effecten van
door de gemeente verstrekte startersleningen.
Uitgangspunt is dat er bij grotere bouwprojecten minimaal 30% sociaal wordt gebouwd, bij voorkeur
in de huursector. Voor locaties waar realisatie van 30% sociale woningbouw niet haalbaar blijkt, zal in
het Volkshuisvestingsfonds worden bijgestort zodat compensatie van sociale woningbouw elders kan
plaatsvinden. Waar mogelijk zal de 30% sociale woningbouw in bestemmingsplannen en structuurvisies
worden vastgelegd.
In beide kernen wordt extra geïnvesteerd zodat 200 (sociale) huurwoningen voor ouderen in de buurt van de
winkels in Noordwijk gebouwd of duurzaam gerenoveerd worden. Dit wordt betaald uit de reserve van het
Volkshuisvestingsfonds.
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Lokale uitvoering wordt gegeven aan het Woonruimte-verdeelsysteem. Daarbij worden vrijkomende
sociale woningen zoveel mogelijk toegewezen aan Noordwijkers.
Het ombouwen van overbodige kantoorruimtes naar (starters)woningen conform de nota Starten met
Wonen blijft onverminderd mogelijk. Er kunnen echter door kantooreigenaren geen rechten aan worden
ontleend. De gemeenteraad dient voor iedere aanvraag een eigenstandige afweging te maken of zij
medewerking wenst te verlenen. Een aantal kantoren zoals aan de Beeklaan worden daarbij gezien als
kansrijke huisvestingslocaties voor startende, innovatieve ondernemers. Wonen en werken worden bij
elkaar gebracht.
Nieuwbouwprojecten sluiten zoveel mogelijk aan op de lokale woonbehoefte waaronder woningen voor
starters en senioren. Er wordt rekening gehouden met de maatschappelijke ontwikkeling dat senioren
en mensen met een beperking langer thuis (moeten) blijven wonen. Zoals eerder gemeld, wordt er 30%
sociale woningbouw gerealiseerd, bij voorkeur in de huursector. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht
om de bebouwing van vrije kavels voor particuliere bouw (individueel en collectief) welstandvrij te laten
realiseren.
Ruimtelijke ordening
De gemeente heeft belangrijke bevoegdheden op het gebied van ruimtelijke ordening. De ontwikkeling van
de openbare ruimte, het behouden en verder versterken van de leefbaarheid van de woonomgeving vraagt
om een duidelijke visie en effectief beleid. Inwoners ontlenen hun woongenot aan hun leefomgeving. De
maat en schaal van (her)ontwikkelingen zijn uitermate belangrijk. Ook de functie van de (parkeer)pleinen
wordt opnieuw bekeken. Daaronder verstaan we het behouden van de parkeerfunctie op het plein dan wel
verlaging van de beoogde bouwvolumes.
Samen met de inwoners van Noordwijk wordt bepaald wat een passende hoogte is voor bebouwing in heel
Noordwijk. De uitkomsten worden vertaald in een Nota Bouwhoogten Noordwijk. In de Nota dient ook de
gewenste bouwhoogte voor de te bebouwen (parkeer)pleinen opnieuw te worden vastgelegd.
Nu het maatschappelijk draagvlak voor de huidige IRV (deels) ontbreekt wordt deze herijkt. Dit geldt ook
voor de overige deelvisies. Het ontbreekt daarbij met name aan een gedragen uitwerking voor wat betreft
de bouwvolumes. Deze worden in één nieuwe integrale structuurvisie voor heel Noordwijk ondergebracht
(inclusief de deelvisies voor bijvoorbeeld het Middengebied, de Kern Gezond etc.). Hierbij worden de
inwoners nadrukkelijk betrokken. Wat wil de Noordwijker? Wat zijn ondernemerswensen? Wat is de
maatschappelijke waarde van beoogde ontwikkelinitiatieven?
Deze nieuwe integrale structuurvisie mag na vaststelling de komende 10 jaar niet worden gewijzigd,
tenzij er een groot maatschappelijk belang aantoonbaar mee gediend is. Dit om ad-hoc planontwikkeling
te voorkomen. Tevens kan de (ruimtelijke) kwaliteit van de openbare ruimte en leefomgeving slechts
verbeteren als een meerjarig koers wordt aangehouden.
Om de openbare ruimte en leefbaarheid de benodigde kwaliteitsimpuls te kunnen geven (minder
massaliteit van bouwen betekent immers een lagere grondopbrengst) verlaten we het uitgangspunt dat
de gemeentelijke ontwikkelingen die op basis van de IRV Zeewaardig in Noordwijk Zee voorzien worden
budgettair neutraal moeten zijn. Uitgangspunt was hierbij dat de kosten en opbrengsten van (gemeentelijke)
ontwikkelingen in evenwicht zijn. Dat uitgangspunt wordt verlaten. De leefbaarheid van Noordwijk aan Zee
mag de gemeente geld kosten.
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Bestemmingsplannen
Voor ontwikkelingsplannen blijven de op democratische wijze tot stand gekomen bestemmingsplannen
het uitgangspunt. Zij bieden inwoners rechtszekerheid en houvast met betrekking tot hun leefomgeving.
Bouwplannen mogen alleen afwijken van het bestemmingsplan als dit past binnen de nieuw vast te stellen
integrale structuurvisie en de nota Bouwhoogte. Vanzelfsprekend dienen bouwplannen te passen binnen
de (leef)omgeving en de welstandsnota. Noordwijk gaat niet op slot.
Voor grootschalige bouwontwikkelingen, die afwijken van het bestemmingsplan en in strijd zijn met de
nieuwe integrale structuurvisie, dient het belang voor Noordwijk te worden aangetoond. Dit dient plaats te
vinden door een door de gemeente uit te voeren MKBA (maatschappelijke kosten/baten analyse) op kosten
van de initiatiefnemer.
Indien een bestemmingsplan wordt aangepast om een bepaalde ontwikkeling mogelijk te maken, wordt
er geluisterd naar alle betrokkenen op basis van gelijkwaardigheid. Bij het toestaan af te wijken van een
bestemmingsplan blijft de kwaliteit van de openbare ruimte en de leefomgeving het uitgangspunt. Het
Noordwijks belang wordt hierdoor gediend.
Gebiedsontwikkelingen
Voor wat betreft de gebiedsontwikkelingen is het volbouwen van Bronsgeest geen doel op zich. Wel zal daar
een gedifferentieerde woonwijk gebouwd worden. De bouwclaims die rusten op Bronsgeest worden niet
afgekocht.
De bebouwing van Offem en Vinkenveld-Zuid wordt in relatie gebracht met de ontwikkeling van Bronsgeest
voor wat betreft de benodigde aantallen sociale woningbouw. Het maximaal aantal te realiseren woningen
in Offem-Zuid (nu 750) kan daarbij neerwaarts worden bijgesteld om de ruimtelijke kwaliteit van de
openbare ruimte en de leefomgeving (onder meer voor het creëren van voldoende lucht en groen) te
versterken. De haalbaarheid en effecten van dit alles worden nog nader onderzocht. Offem-Zuid blijft dé
locatie voor een extra woonzorgzone. Dit is in de Woonzorgzone-nota en de intentieovereenkomst tussen de
gemeente en grondeigenaren vastgelegd. Voor eind 2014 wordt de gemeenteraad een ontwikkelstrategie
ter vaststelling voorgelegd.
De ingeslagen koers en ingezette kwaliteitsslag voor het Middengebied wordt onverminderd voortgezet.
De grond van het binnenkort voormalige Bollenbad wordt zo snel mogelijk na sloop van de bebouwing
bouwrijp gemaakt en tot aan de daadwerkelijke grondafname voorzien van groen beplanting. Een
eventueel herontwikkelingsverzoek van de projectontwikkelaar voor het uitgeefbare gebied (conform de
gronduitgifte-overeenkomst) zal door de coalitie worden beoordeeld aan de hand van criteria die bijdragen
aan de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte en de leefbaarheid van de (woon/sport)omgeving.
De gemeente blijft de uitbreidingsambities van Woon- en Zorgcentrum Groot Hoogwaak ondersteunen.
Wel zal een gesprek worden aangegaan om een aanvullende bouwlocatie aan het project toe te voegen.
Op die manier kan een deel van het benodigde (sociale)bouwvolume elders worden gerealiseerd.
Daarmee kan het bouwvolume (en de bouwhoogte) op de oorspronkelijke ontwikkellocatie omlaag.
Uitgangspunten blijven de financiële haalbaarheid van het plan (voor zowel de gemeente als Groot
Hoogwaak), het handhaven van de bestaande voorzieningen en het bereiken van een maximaal draagvlak
voor de plannen bij de leden van de klankbordgroep.
Voor de voorgenomen ontwikkeling van de Hotels van Oranje vormt de Vuurtoren de beoogde maximale
bouwhoogte. De door de gemeente bij een externe partij ingezette herberekening van het aantal m2
bouwrechten geeft een vervolg aan de dialoog met de initiatiefnemers gericht op toekomstige ontwikkeling.
16

De gemeente blijft daarbij bereid een ontwikkeling te faciliteren die aanpassing van het vigerende
bestemmingsplan behoeft. De gemeente zal bij een mogelijke vergunningverlening toetsing laten
plaatsvinden aan het conversiebeleid zoals is vastgelegd in de Hotelnota.
Dit mede om een kwaliteitsslag van de openbare ruimte en leefomgeving mogelijk te maken. Bij definitieve
planvorming dient nadrukkelijker de impact van die ontwikkeling in relatie tot de gemeentelijke en private
ontwikkelpotentie op het Vuurtorenplein te worden betrokken. Om die ontwikkelpotentie goed in beeld
te brengen zal de gemeente in samenspraak met inwoners en private grondeigenaren een nieuwe visie
ontwikkelen voor het Vuurtorenplein. Er wordt hierbij uitgegaan van het inventariseren van de mogelijke
ontwikkelpotentie in samenhang met omliggende initiatieven van de Hotels van Oranje.
Vergunningen
Per 1 juli 2013 is de gemeente Noordwijk met de gemeentelijke taken voor milieu en ruimte (bouw- en
woningtoezicht) aangesloten bij de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Met ingang van 1 januari
2015 worden ook de gemeentelijke taken op het gebied van de Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht
(Wabo) vergunningverlening overgedragen aan de ODWH. Dit om te kunnen voldoen aan de bij wet
vastgelegde kwaliteitscriteria op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken).
Een medewerker van de ODWH zal bij de gemeente Noordwijk op locatie aanwezig zijn. Zo kunnen we de
dienstverlening en een juiste doorvertaling van lokale wensen garanderen.
Bij bouwaanvragen die afwijken van het bestemmingsplan zal altijd gebruik worden gemaakt van het actief
informeren van de belanghebbenden door middel van de zogenoemde burenbrief.
Het beleid tegen de schandplekken wordt onverminderd en zonder aanzien des persoons voortgezet.
Bouwvergunningen die zijn afgegeven voor bouwontwikkelingen worden na 2 jaar ingetrokken als er niet
met concrete bouwactiviteiten begonnen is. Betrokkenen worden eerst schriftelijk geïnformeerd over het
voornemen tot intrekking.
Principeaanvragen en het voorgenomen besluit van het college worden voortaan altijd eerst informerend
in de commissie en de gemeenteraad besproken. Dit zal worden geformaliseerd zodat ook indieners van
een principeaanvraag op de hoogte zijn van de procedure. Besluitvorming op het principeverzoek vindt door
college van B&W plaats.
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6. Veiligheid

‘Je veilig voelen in Noordwijk, dat is van groot belang.
Daar werken we samen aan.’

Noordwijk zet hoog in op veiligheid. Handhaving vindt plaats op basis van rechtvaardigheid en
gelijkwaardigheid. Wet- en regelgeving geldt voor iedereen, daar kan de Noordwijker op vertrouwen.
Inwoners worden nadrukkelijk verzocht mee te denken over het vergroten van sociale veiligheid in hun
directe woonomgeving. Dit geldt ook voor verkeersveiligheid.
Sociale veiligheid
Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met veiligheidsaspecten. Daaronder
valt ook een veel betere toegankelijkheid voor inwoners die slecht ter been zijn en/of zich met een rolstoel
of scoot-mobiel verplaatsen. Dit is voor zowel het veiligheidsgevoel als de objectieve veiligheid van groot
belang. Het creëren van een veilige omgeving is niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid, het
is een gedeelde verantwoordelijkheid met inwoners. De politie blijft als veiligheidspartner zichtbaar in de
wijken, zowel fysiek als via de sociale media en Burgernet.
Het cameratoezicht in het uitgaansgebied wordt geëvalueerd en het handhavingsbeleid is gebaseerd op
“tolerant als het kan, streng als het moet”.
Verkeersveiligheid
De bewustwording van 30 km zones in woonwijken moet blijvend aandacht krijgen. Er wordt verder ingezet
op veilige verkeersroutes met name rond scholen, verenigingen, verzorgingscentra en sportfaciliteiten. Het
project Veiligheid rondom scholen wordt voortgezet. Het actieprogramma op verkeersonveilige situaties
wordt voortgezet.
Onderzocht wordt hoe de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers in relatie tot ongewenst
wielrennersgedrag verbeterd kan worden.
Inwoners worden nadrukkelijk verzocht mee te denken over het veiliger maken van hun woonwijken.
Keurmerken
In het kader van preventieve maatregelen wordt het hanteren van keurmerken zoals Keurmerk Veilig
Wonen, Veilig Ondernemen en Veilig industrieterrein gestimuleerd.
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7. Onderwijs & Jeugd

‘Onderwijs & jeugd, het fundament voor de toekomst’

Noordwijk is en blijft een aantrekkelijke gemeente voor de jeugd. Zij blijft zich positief van de regio
onderscheiden met moderne (sport- en cultuur)voorzieningen en een breed aanbod kinderopvang en
(basis)onderwijs. Onderwijs is een essentiële voorwaarde om mensen het beste uit zichzelf te laten halen.
Kennis en ontwikkeling vormt een belangrijk fundament voor een goede toekomst. Dat geldt niet alleen
voor kinderen en jong volwassenen, maar ook voor volwassenen en senioren. Blijvende scholing en
ontwikkeling is belangrijk.
Onderwijs
Wij blijven kwalitatief onderwijs ruimhartig ondersteunen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat
buurtscholen zoveel mogelijk in stand worden gehouden, ook als deze qua omvang wat krimpen. Een
uitbreiding naar wijkgerichte activiteiten binnen de buurtschool wordt daarbij ondersteund.
Onderwijs dat aansluit bij de behoeften van de samenleving is gebaat bij interactie tussen het
beroepsonderwijs en de lokale én regionale arbeidsmarkt. Het optimaliseren van deze aansluiting wordt in
regionaal verband opgepakt.
Primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en gemeente werken op initiatief van
de gemeente onderling met elkaar samen teneinde maximaal in te kunnen spelen en te anticiperen
op de grote verandering in het onderwijs, door de decentralisatie van jeugdzorg en de komst van
“passend onderwijs”. De gemeente helpt scholen om passend onderwijs aan te bieden alsook eventuele
taalachterstanden weg te werken.
Hoewel de lokale overheid niet gaat over de inhoud van het onderwijs, wordt het jong aanleren en
onderhouden van zwemvaardigheid –bij voorkeur op de agenda van basisscholen– door de gemeente
nadrukkelijk gestimuleerd.
Jeugd
Noordwijk blijft zich met haar moderne (sport- en cultuur)voorzieningen, jeugdzorg en jongerenbeleid
positief onderscheiden ten opzichte van de regio. Daarom wordt de keten van het jongerenwerk in
Noordwijk gerevitaliseerd en versterkt. Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft hierin een taak.
Noordwijk kent een laag percentage jeugd dat zonder werk zit. Om jeugdwerkloosheid nog verder te
beteugelen biedt de gemeente Noordwijk structureel werkervaringsplaatsen aan en worden Noordwijkse
bedrijven gestimuleerd om dit ook te doen.
De gemeente brengt een maatschappelijke discussie op gang tussen jongeren, hun ouders en de
plaatselijke horeca over het verbod op alcoholgebruik voor (specifiek) de leeftijdsgroep 15 tot 18 jarigen.
Tevens worden de alternatieve mogelijkheden van uitgaan voor deze jongeren besproken.
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Doen zich serieuze problemen –van welke aard ook– voor bij jongeren, dan kunnen gezins- en jeugdteams
worden ingezet. Om zowel de jongeren zelf als hun ouders te ondersteunen, te begeleiden en te coachen.
Huisvesting van het poppodium in de sporthal van SJC wordt, mits de huidige proef positief verloopt,
gefaciliteerd. Het geld in de begroting ten behoeve van het Poppodium zal tot en met minimaal de begroting
2016 gereserveerd blijven voor eventueel alternatieve locaties.
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8. Vrije tijd

‘Sport & bewegen, kunst & cultuur: toegevoegde waarde’

Binnen of buiten, in verenigingsverband of individueel, sport draagt op een positieve manier bij aan de
gemeenschap en aan de vergroting van het sociaal kapitaal. Het is dan ook van groot belang dat sport voor
iedere Noordwijker betaalbaar is en blijft. Met het vergroten van zelfredzaamheid en maatschappelijke
participatie neemt het belang van sport en bewegen als verbindend en ondersteunend middel in de
samenleving toe. Op het gebied van ouderen- en jeugdzorg vervult sport en bewegen een stimulerende rol.
Sport en bewegen
In de afgelopen jaren is een stevige impuls gegeven aan de sportieve infrastructuur van Noordwijk.
De gemeente faciliteert de georganiseerde sport door kwalitatief goede accommodaties te bouwen, te
onderhouden en ter beschikking te stellen. Voor het overige kunnen sportverenigingen zo veel mogelijk op
eigen benen staan.
In de aankomende coalitieperiode wordt, nu de infrastructuur op orde is, de nadruk gelegd op het
verstevigen van de maatschappelijke functie van sport(verenigingen) en sportaccommodaties.
Deze coalitie verwacht van sportverenigingen in Noordwijk dat zij een actieve bijdrage leveren aan de
uitvoering van het ‘sportbeleid’ zoals hierboven omschreven. De gemeente is bereid te onderzoeken of
hiervoor middelen kunnen worden vrijgemaakt. Zeker ook voor de (kwetsbare) inwoner van Noordwijk die
het op eigen kracht niet redt.
Verenigingen kunnen een (preventieve) bijdrage leveren door vroeg-signalering van omstandigheden en
situaties (verwaarlozing, ontsporing, etc.) die vragen om interventie. Ook ziet de coalitie een taak weggelegd
voor scholen om een brug te slaan tussen onderwijs en sport(verenigingen).
De individuele sporter kan ook rekenen op door de gemeente gefaciliteerde voorzieningen. Er wordt
een visie geschreven op groene-outdoor sportbeoefening. Daarin staat vastgelegd op welke wijze er
in Noordwijk invulling wordt gegeven aan sportinfrastructuur (wandelen, nordic walking, ruitersport
zwemmen, fietsen, etc.).
Een plan voor het in ere herstellen van de ‘trimbaan in duin’ in de vorm van een bootcamp-terrein wordt
uitgewerkt.
(Top)sportevenementen kunnen een drijfveer zijn voor de lokale economie. Hier zien wij kansen voor
particuliere initiatieven, zeker nu Noordwijk beschikt over hoogwaardige sportfaciliteiten.
SJC krijgt in deze periode nieuwe kleedkamers. Bovendien zal de gemeente Noordwijk bij her-/
nieuwbouwwensen van de vereniging deze maximaal ondersteunen om dit mogelijk te maken. Daarmee
beschikken in 2018 alle sportverenigingen over moderne accommodaties.
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Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor Noordwijk, onze verenigingen en inwoners. Zonder vrijwilligers
kunnen veel organisatie en activiteiten niet eens meer bestaan. De vrijwilligers die zich inzetten binnen
het verenigingsleven worden door de gemeente daarom royaal gefaciliteerd. Noordwijk koestert de vele
vrijwilligers die in het rijke verenigingsleven en in de zorg in ons dorp actief zijn. Door de ontwikkelingen
in de wetgeving zal in toenemende mate een beroep op vrijwilligers worden gedaan. Samen met de
betrokken organisaties en het vrijwilligers steunpunt zal de gemeente zich inzetten voor een geactualiseerd
vrijwilligersbeleid gericht op het werven en behouden van vrijwilligers.
Kunst & Cultuur
Kunst en cultuur verbindt mensen, verhoogt de maatschappelijke samenhang, is verbonden met de
Noordwijkse identiteit en draagt bij aan het toeristisch product. De cultuurnota 2013-2016 “Cultuur
maken en beleven we samen” wordt uitgevoerd. Lokale culturele initiatieven, bij voorkeur geïnitieerd
door Noordwijkse verenigingen en vrijwilligers, worden gestimuleerd, gefaciliteerd en mogelijk financieel
ondersteund.
Wij faciliteren evenementen die de culturele identiteit van Noordwijk versterken en zullen daarom
maximaal de nota ‘Gunstige vergunningen’ uitdragen en aan de benoemde actiepunten uitvoering geven.
Daarbij staat de gemeente positief tegenover particuliere initiatieven om te komen tot het realiseren van
een culturele broedplaats voor kunst en cultuur.
De gemeente heroverweegt de bezuinigingstaakstelling en gaat in gesprek met het bestuur van de
bibliotheek over een bredere dienstverlening.
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9. Duurzaam groen

‘Noordwijk is groen en duurzaam met het grootste
natuur- en wandelgebied van de Randstad’

Noordwijk profileert zich als een badplaats met veel groen en een duurzame leefomgeving. Rond en in
Noordwijk bevindt zich het grootste natuur- en wandelgebied van de Randstad. Dit willen we niet alleen zo
houden, we willen meer gebruik maken van de mogelijkheden.
Duurzaamheid
Noordwijk heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid en wil in 2030 een energie-neutrale
gemeente zijn op basis van actief beleid en voorbeeldgedrag.
De ambitie is om nieuwe woonwijken energieneutraal te realiseren.
Windmolens zijn noodzakelijk om te voldoen aan (inter)nationale afspraken en ambities, maar wel op royale
afstand van de kust om de waardevolle beleving van onze kust te ontzien. Het oprichten van lokale energie
coöperaties wordt gefaciliteerd.
Zonne-energie en alle toepassingen hiervan worden omarmd. De uiterlijke verschijningsvorm van
opwekking wordt in de Welstandsnota opgenomen.
Er komen gemeentelijke elektrische oplaadstations voor zowel auto’s als fietsen. Noordwijk maakt
op dit punt een inhaalslag. Particulieren krijgen de mogelijkheid om voor eigen rekening elektrische
oplaadstations in de openbare ruimte aan te vragen (de parkeerplaatsen worden niet op kenteken gezet).
Onkruidbestrijding wordt zo mogelijk gifvrij uitgevoerd. De ambitie is daarbij volledig op duurzame
bestrijding over te gaan.
Onderzocht wordt of het voldoende maatschappelijk en financieel rendement oplevert om een bescheiden
deel van de NUON-gelden opzij te zetten voor een zichzelf terugverdienend fonds om duurzame
investeringen te faciliteren (zonnepanelen, energie besparende en energie opwekkende maatregelen).
Bedoeld voor zowel particuliere- als huurwoningen van corporatie(s).
Keurmerken
Er worden maatregelen getroffen die ertoe bijdragen dat Noordwijk in de duurzaamheidsindex medio 2018
aanzienlijk beter scoort dan nu het geval is.
Het beleid is gericht op het behouden van de kwaliteitskeurmerken zoals de Blauwe Vlag en Fairtrade. Het
is onze ambitie om als eerste badplaats in Europa het keurmerk Quality Coast Platinum te behalen door
met een sterkere verbinding tussen natuur en milieu een eigen identiteit te bereiken.
Natuur
De Noordwijkse kust, de duinen en binnenduinrandbossen hebben de Europese status van bescherming
als Natura 2000 gebied. We willen deze natuur koesteren en meer inzetten als promotie van Noordwijk.
Het Natuurbeleidsplan wordt geactualiseerd vanuit mensgericht natuurbeheer. Hierbij sluiten wij aan bij de
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nieuwe Natuurvisie van het Rijk wat betreft educatie (waaronder op scholen) en promotie, het stimuleren
van groen ondernemerschap en het samenwerken met Staatsbosbeheer bij het realiseren en behouden
van ‘groene’ ommetjes: natuurwandelingen en fietsroutes die in de woongebieden zelf beginnen. Binnen
het groenbeheer streven we naar een voor de natuur en de mens mooie en inspirerende omgeving met
een kleurrijk bij- en vlinderrijk beheer en inrichting en het gebruik van zoveel mogelijk inheemse boom- en
struiksoorten.
De identiteit en het imago van Noordwijk als onderdeel van de Bollenstreek blijft behouden. De agrarische
sector is hierbij een belangrijke pijler. Wel zal het bollenlandschap van Noordwijk een verandering
ondergaan naar een meer heterogeen landschap. Daar horen ook weiden met blaarkoppen, paarden
en kruidenvelden in thuis. Er komt een open structuur met een afwisselend landschap, met optimale
natuurbeleving, toegankelijk voor wandelaars. De Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport dient hierop
aangepast te worden. Verrommeling van het landschap wordt niet getolereerd.
Milieu
Het huidige Milieubeleidsplan en het bijbehorende actieprogramma worden met enthousiasme uitgevoerd.
Noordwijk heeft daarbij de ambitie tot de voorhoede van Zuid-Holland te behoren op het gebied van milieu.
Ze gebruikt dit mede ter ondersteuning van de marketing en promotie van de badplaats. Innovatieve ideeën
worden ondersteund en gestimuleerd.
Groen- en wijkbeheer
Bewoners weten als geen ander wat er leeft en gebeurt in hun buurt. Ze ervaren dagelijks de plezierige en
minder leuke kanten van hun wijk. In deze coalitieperiode worden inwoners meer betrokken bij hun wijk.
Bij de planvorming over inrichting van de openbare ruimte wordt de huidige trend voortgezet. Dit houdt in
dat inwoners tijdens wijkavonden wordt gevraagd om input te leveren met betrekking tot groenbeheer en
leefbaarheid in de wijk. Initiatieven van bewoners worden gestimuleerd en gefaciliteerd.
Daarnaast starten we met experimenten van wijkbeheer en maken we burgerinitiatieven mogelijk.
Hiertoe zal budget worden vrijgemaakt. Daarbij valt te denken aan een vouchersysteem (waardebonnen)
waardoor bewoners echt kunnen beslissen wat er met ‘hun’ budget gebeurt; bijvoorbeeld een
speelplek, bloembakken, een bijenhotel, wijktheaterproductie, ophaalactie voor zwerfvuil, extra groen,
gemeenschappelijke groentetuinen et cetera.
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10. Openbare Ruimte & Bereikbaarheid

‘Noordwijk is toegankelijk en bereikbaar, veilig en schoon.’

Onze openbare ruimte is en blijft een visitekaartje. Groen, mooi, schoon en goed toegankelijk en daarmee
positief onderscheidend in de regio. De kwaliteit van de leefomgeving wordt daarbij maximaal versterkt
door samen met onze inwoners op te trekken. Dat vertaalt zich ook in een klantvriendelijker parkeer- en
handhavingsregime.
Openbare ruimte
Bij het beheren en onderhouden van de openbare ruimte worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Noordwijk is groen, toegankelijk, veilig, bereikbaar, schoon, heel en kindvriendelijk. In dit kader wordt
onderzoek gedaan naar de (gedeeltelijke) herinrichting van het Jeroensplein/Raadshuisstraat.
We introduceren een incidenteel herinrichtingsfonds voor de openbare ruimte. Inwoners kunnen een
verzoek indienen om, in aanvulling op het regulier onderhoud, kleine verbeteringen in de openbare ruimte
te laten bewerkstelligen, zoals lokale herbestrating en veiligheidsbevorderende maatregelen. Daarbij
letten we op korte doorlooptijd en concrete, zichtbare resultaten voor onze inwoners.
Voor het Vuurtorenplein wordt, de actuele ontwikkeling in ogenschouw nemende, de fonteinfunctie van
Janus zo snel mogelijk in ere hersteld. Dit als onderdeel van een (tijdelijke) verbetering van de openbare
ruimte. De finale inrichting is afhankelijk van definitieve planvorming.
Er komt een opschoonactie voor overbodige (verkeers)borden. Inwoners worden opgeroepen hier actief
melding van te maken.
Water
Noordwijk zet in op een veilig en duurzaam watersysteem. De mogelijkheden voor gescheiden wateropvang
worden nader onderzocht en daar waar mogelijk toegepast.
Het aantal openbare watertappunten in het toeristisch gebied wordt uitgebreid.
Regionale vaarroutes worden gepromoot en in samenwerking met Katwijk wordt de lozing van afvalwater
bij de uitwatering aangepakt.
Bereikbaarheid
Een goede ontsluiting is van vitaal belang voor de economische en toeristische ontwikkeling van de streek.
• Het verkeerscirculatieplan wordt zo spoedig mogelijk in inspraak gebracht en uitgevoerd. Daarbij wordt
Noordwijk niet “op slot” gezet, maar vinden de werkzaamheden in onderlinge afstemming plaats.
• De frequente busverbinding via Rijnsburg en Oegstgeest naar station Leiden dient behouden te blijven
voor Noordwijk.
• De N206 dient op de N207 aan te sluiten om het fileprobleem op te lossen.
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• Goede fietsverbindingen naar station Voorhout en Sassenheim en snelle ontsluiting langs de N444 naar
de A4 zijn een vereiste.
• De aanleg van een hoogwaardig openbaar vervoersnet (HOV) zal worden gestimuleerd.
• De introductie van intra-dorpsvervoer tussen Noordwijk Binnen en Noordwijk Zee wordt op haalbaarheid
onderzocht.
• De herintroductie van de Discobus wordt onderzocht.
• Er wordt onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de bereikbaarheid en mobiliteit van het toenemende
gebruik van nieuwe vervoersmiddelen zoals scooters en elektrische fietsen.
• De strandpendelbus blijft bestaan en het gebruik hiervan wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. Wel dient
een nieuw financieringsmodel ontwikkeld te worden zodat de dienst budgettair neutraal kan plaatsvinden. Daarbij zal ook een structurele financiële bijdrage van het bedrijfsleven worden gevraagd.
Parkeerbeleid
Het parkeerbeleid dient afgestemd te worden op de diverse vervoersmiddelen.
• De mogelijkheid tot het invoeren van een “mooi weer tarief” wordt onderzocht.
• Parkeerhandhaving wordt klantvriendelijker.
• De bewegwijzering naar parkeerterreinen wordt verbeterd.
• Om te komen tot een fonds ter financiering van ondergrondse parkeervoorzieningen worden de parkeertarieven heroverwogen. Daarbij wordt nadrukkelijk het verhogen van de tarieven voor dagkaarten
bedoeld.
• Er wordt maximaal opgetreden tegen auto’s die structureel zonder parkeervergunning/parkeerkaart
parkeren. Wegslepen van auto’s is nadrukkelijk een optie.
• Uitbreiding van het betaald parkeergebied wordt overwogen (Panhuysstraat en omgeving), mits er voldoende draagvlak is bij de betrokken bewoners.
• Er wordt gekeken naar extra parkeerplaatsen in de openbare ruimte in de oudere woonwijken, waaronder het Vinkeveld.
• Effect van toenemend gebruik van nieuwe vervoersmiddelen (o.a. elektrische fietsen en scooters) op
bestaande parkeer-/stallingmogelijkheden wordt onderzocht.
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11. Strand

‘Elke dag een stranddag voor iedereen’.

Het strand van Noordwijk vormt bij uitstek de plek waar mensen op veel verschillende manieren op
zoek zijn naar ontspanning, rust, maar vooral ruimte. Het beschermen van deze waarden en het verder
vergroten van de unieke kwaliteiten staat dan ook centraal.
Strand
Het strand is van ons allemaal. De gemeente ziet er op toe dat het openbare karakter behouden blijft.
Uitbreiding van commerciële ontplooiingen (met meer m²) of gemotoriseerde (sport)activiteiten zijn niet
toegestaan.
De nieuwe nota Strandbeleid Noordwijk “Kwaliteit aan de kust” 2014-2019 wordt, aangevuld met de
inspraakreacties en verrijkt met de standpunten van de coalitie, opnieuw in de inspraak gebracht.
Daarbij zullen geen extra (jaarrond)paviljoens worden toegestaan, zal het aanlichten van de zee vanaf de
strandpaviljoens juridisch onmogelijk worden gemaakt en een mogelijke boardwalk stoppen op de K.W.
Boulevard. Ook zal het parkeren van bedrijfsauto’s voor (achter) elk strandpaviljoen niet worden toegestaan
net zo min als verdere verharding van het (te exploiteren) strand. Centraal in het nieuwe strandbeleid staat
dat de unieke strandbeleving beschermd dient te worden.
Het behoud van De Blauwe Vlag en andere keurmerken is uitgangspunt ten behoeve van een optimale
strandbeleving. Daartoe behoort ook het tegenwicht bieden aan plannen die horizonvervuiling tot gevolg
hebben (zoals windmolens en drijvende jachthavens).
Speerpunt van deze coalitie is de strikte handhaving van de regels op het strand om zodoende een balans
te creëren tussen het ondernemerschap op het strand en op de boulevard en het uitgaansgebied.
Er zal onderzocht worden of en hoe op langere termijn tot een eerlijkere verdeling van de
bebouwingsoppervlakte van de jaarrondpaviljoens in relatie tot de niet-jaarrondpaviljoens op het strand
gekomen kan worden. Dit betekent niet dat er extra jaarrondpaviljoens bij komen. Lopende huurcontracten
worden gerespecteerd.
Versterking van de toeristische functie met vijf strandhuisjes (niet voor de boulevards) wordt alleen
mogelijk gemaakt bij Nederzandt en de Zeespiegel.
De strandpaviljoens dragen zorg voor een gastvriendelijke wijze van bevoorrading. De tariefstelling
voor de huurprijzen wordt op eigentijdse uitgangspunten gebaseerd. Kosten en opbrengsten van de
strandexploitatie dienen op termijn tot een positief resultaat te leiden. Dat dient met name gerealiseerd
te worden door nieuwe tariefstelling voor de jaarrondpaviljoens, bij verlenging van de lopende
huurcontracten.
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12. Financiën

‘Financieel beleid, positief resultaat’

Financiën en belastingen
De coalitie 2014-2018 is voorstander van een gedegen en prudent financieel beleid. Dat resulteert in een
positief saldo op de jaarlijkse begroting. Op reële basis wordt gewerkt met een meerjarenperspectief.
Dat ligt ten grondslag aan een sluitende meerjarenbegroting. Daarmee wordt het duurzaam financieel
evenwicht behouden. Lopende uitgaven worden gedekt met lopende inkomsten. Het gebruik van reserves
en voorzieningen wordt geleid door kaders die de gemeenteraad jaarlijks vaststelt. De financiële scope
richt zich niet alleen op het beheersen van risico’s, maar zeker ook op het (financieel) benutten van kansen.
Verlagen van de belastingen is geen doel op zich en mag zeker niet ten koste gaan van voorzieningen,
dienstverlening en het onderhoud en beheer van openbare ruimten. Het toepassen van inflatiecorrectie op
belastingopbrengsten zorgt ervoor dat de kosten- en opbrengstenniveaus niet te ver uit elkaar komen te
liggen.
Doelmatigheid van de uitgaven is ons motto. De kosten van het gemeentelijk apparaat moeten worden
beperkt. Herpositionering van gemeentelijke taken biedt kansen om financiële ruimte te scheppen.
De heffing van onroerende zaakbelasting voor bedrijven wordt verhoogd om daarmee het
ondernemersfonds vorm te geven.
Herijking van de belasting en precarioheffing voor gebruik van het strand in relatie tot de boulevard, de
Grent en winkelstraten is noodzakelijk. De nieuwe economische werkelijkheid van de jaarrondpaviljoens
dient daarbij financieel meegewogen te worden. Strandexploitatie mag de Noordwijkse inwoners in ieder
geval geen extra geld kosten. Het strand dient een positieve bijdrage aan de gemeentelijke begroting te
geven.
Nadere studie zal moeten uitwijzen of investeren door de gemeente met daarvoor ter beschikking te stellen
extra (geleende) financiële middelen maatschappelijk rendement kan opleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan het voor Noordwijkers faciliteren van energiebesparende aanschaffingen voor, en het verduurzamen
van eigen woningen.
Grondbeleid
Noordwijk blijft een actief grondbeleid voeren conform de nota Grondbeleid 2010. Deze nota zal in
2014 worden herzien. De gemeente bepaalt, en stuurt op kosten én opbrengsten. Daarmee wordt
grondspeculatie door ontwikkelaars ontmoedigd. Winsten als resultaat van grondexploitaties kunnen
worden ingezet voor investeringen, onder meer in de volkshuisvesting.
Met de aankoop van gebouwd onroerend goed zal terughoudend worden omgegaan. Een dergelijke
aankoop dient altijd een gemeentelijk doel. Privaatrechtelijke handhaving van illegaal in gebruik genomen
grond doet rechtsongelijkheid wegnemen.
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Maatschappelijk vastgoed
Kernbegrip is het optimaliseren van het gebruik van deze accommodaties. Door het uitbesteden van
energiemanagement wordt het duurzaam gebruik van deze gebouwen vergroot.
Financiële kaders
Het is gebruikelijk om aan het einde van het programma van de nieuwe coalitie inzicht te geven in de
financiële consequenties ervan. Er zijn evenwel nog onderwerpen uit dit programma die moeten worden
doorgerekend; dat gebeurt aan de hand van meer uitgewerkte voorstellen. Daarom hebben wij hier
indicatief melding gemaakt waarvoor onze coalitie budgetten ter beschikking wil stellen. Die budgetten
kunnen voor een belangrijk deel worden gevonden binnen bestaande begrotingen en reserves. De verdere
uitwerking hiervan maakt het nieuwe college en vertaalt dit naar de meerjarenbegroting 2015-2018, die in
november van dit jaar bestuurlijk wordt behandeld.
Deze coalitie heeft de intentie om budgetten beschikbaar te stellen voor het realiseren van de volgende
voornemens.
• Het communicatiebeleid heeft een verdiepingsslag nodig om het begrip ‘doe-mee-politiek’ vorm te kunnen geven. Wij willen de inwoners van ons dorp nadrukkelijk betrekken bij het besturen van Noordwijk.
Om onze inwoners te bereiken hebben we de juiste middelen nodig; dat vergt budget.
• Om de inwoners zo veel mogelijk de ruimte te bieden om te kunnen communiceren, ook met het gemeentebestuur, wordt de aanleg van een wifi-netwerk onderzocht en de aanleg van glasvezel gefaciliteerd.
• De toegankelijkheid voor inwoners die zich verplaatsen in rolstoel of scootmobiel wordt onderdeel van de
veiligheid bij de inrichting van de openbare ruimte. De middelen die daarvoor nodig zijn moeten binnen
bestaande budgetten kunnen worden gevonden.
• De bouw of duurzame renovatie van (sociale) huurwoningen voor ouderen rondom de beide winkelkernen
wordt gefinancierd uit het ‘volkshuisvestingsfonds’. Die reserve wordt eerst op het gewenste niveau
gebracht. Wellicht kan dat door aanwending van de beschikbare Nuon-reserve.
• Diverse visies op ruimtelijk gebied worden herzien en met elkaar in verband gebracht. Om dit binnen
aanvaardbare tijd te kunnen doen, is naar verwachting extra geld nodig. Bij de begrotingsbehandeling
2015-2018 wordt voor de invulling hiervan een voorstel gedaan.
• Het uitgangspunt van de budgettaire neutraliteit van de ontwikkelingen die op basis van de Integrale
Ruimtelijke Visie Zeewaardig worden gerealiseerd, wordt verlaten. Dat betekent dat daarvoor binnen
het grondbedrijf middelen beschikbaar worden gesteld. Voor zover dat betekent dat exploitaties met een
negatief saldo worden afgesloten is de reserve van het grondbedrijf de aangewezen dekkingsbron.
• Het Economisch Actieplan wordt in bijgestelde vorm (naar aanleiding van de inspraakreacties) vastgesteld. Voor de uitvoering van dat plan zullen separate dekkingsvoorstellen noodzakelijk zijn om ook de
ambities van de nieuwe coalitie zoals die zijn beschreven in dit programma te realiseren. Te denken valt
onder meer aan het oprichten van een Innovatiefonds. Waar mogelijk worden ambities die eenmalig geld
vragen, bekostigd uit de eigen reserves.
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• De zorg is een heel belangrijke taak van het gemeentebestuur. Een taak die –denk aan de decentralisaties van overheidstaken door het rijk– veel geld gaat kosten. Voor de opvang van kosten die in de eerste
jaren niet worden gedekt door de rijksbudgetten die wij hiervoor krijgen, hebben wij de beschikking over
een behoorlijke reserve van circa € 2,5 miljoen. Voor andere initiatieven op gebied van zorg, denk aan het
intensiveren van zorgnetwerken en aan nieuwe zorginitiatieven die met startsubsidies worden ondersteund, is extra budget nodig.
• De “natte gym”, het onderhouden van zwemvaardigheden, wordt door de gemeente gestimuleerd. Dat
kan niet zonder de inzet van extra geld. Onderzocht wordt welk budget nodig is en hoe dat bedrag kan
worden gedekt.
• De sportaccommodaties in Noordwijk behoren van goede kwaliteit te zijn. Voor een enkele accommodatie
betekent dit, dat nog investeringen moeten worden gedaan. Wanneer de trimbaan weer het beeld van de
Noord-duinen gaat kleuren vergt dat ook extra middelen. Dat geldt ook voor andere initiatieven op gebied
van (de individuele) sportbeoefening.
• De ambities voor de (her-)inrichting, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte maken het nodig
dat daarvoor budgetten beschikbaar worden gesteld. De eerste vulling van een herinrichtingsfonds voor
de openbare ruimte wordt gevonden binnen bestaande middelen.
• De plaatsing van gemeentelijke oplaadstations voor elektrisch aangedreven auto’s en fietsen vergt eenmalige kosten. Het onderhoud en de stroomvoorziening vergen structurele middelen. De ruimte daarvoor wordt gezocht binnen de begroting.
• De verkoop van Nuon-aandelen levert de gemeente veel geld op. Ongeveer € 35 miljoen hebben we al
ontvangen, bijna € 7 miljoen mogen we in 2015 nog op de rekening bijschrijven. Tot nu toe staat dit geld
geparkeerd in een reserve. De nieuwe coalitie laat onderzoeken op welke manier deze middelen verantwoord kunnen worden ingezet. Er wordt gedacht aan een zichzelf terugverdienend fonds (revolving fund)
om duurzame investeringen mee te financieren.
Dit programma bevat ambities die geld kosten. Vanzelfsprekend zullen deze ambities via het college
werkprogramma uitgewerkt worden en van een dekkingsvoorstel worden voorzien. De financiële indicaties
van de Coalitiekoers 2014-2018 worden daarbij –zoals gezegd– vertaald naar de meerjarenbegroting 20152018. Daar zullen ook voorstellen worden gedaan voor de dekking van de kosten van dit programma in de
meerjarenbegroting.
Bij de presentatie van het collegewerkprogramma en de begrotingsbehandeling zal het college hierover
graag met de gemeenteraad in debat gaan.
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Portefeuilles
Voor de Coalitiekoers 2014-2018 is de volgende portefeuille-indeling gemaakt:

Portefeuille burgemeester
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemene bestuurlijke aangelegenheden
Openbare orde en rampenbestrijding
Kabinetszaken
Veiligheid
Handhaving
Juridische zaken
Integriteitsbeleid
Representatie

Specificatie clusteronderdelen portefeuille
-

Voorzitter gemeenteraad
Algemene bestuurlijke aangelegenheden
Openbare orde en rampenbestrijding
Beleid Algemene plaatselijke verordening
Vergunningen en handhaving openbare orde en
Algemene plaatselijke verordening
Omgevingsdienst West Holland (ODWH) handhaving
Politie
Brandweer
Kabinetszaken
Representatie
Voorzitter college Burgemeester en wethouders
Algemeen bestuur Veiligheidsregio
Regionale brandweer Rijnland
Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen

N.B.
Juridische zaken vindt plaats in samenspraak met de portefeuillehouder.
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Portefeuille Financiën
wethouder Gerben van Duin - Puur Noordwijk
•
•
•
•
•
•
•
•

Financiën
Grondzaken
Sport
Personeel & Organisatie
Bestuurlijke toekomst
Maatschappelijk vastgoed
Subsidiebeleid
Loco burgemeester

Specificatie clusteronderdelen portefeuille
-

Financiën
Belastingen
Grondbedrijf
Greenport Ontwikkeling Maatschappij (GOM)
Sport
Exploitatie zwembad
Integraal huisvestingsplan sport- en welzijnsvoorzieningen
Maatschappelijk vastgoed
Personeel en Organisatie, waaronder huisvesting
Aandeelhouderschappen MAN, NUON e.d.
Centrale inkoop
Subsidiebeleid (algemene subsidieverordening)
Bestuurlijke toekomst

Kennismaking Gerben van Duin
Gerben van Duin (55 jaar) is een geboren en getogen Noordwijker. Getrouwd met Sandra en heeft drie
kinderen. Inmiddels heeft hij ook de eretitel ‘opa’ verworven dankzij kleinzoon Joey. Na een loopbaan bij
de politie is hij in 1994 als raadslid voor Noordwijks Belang in de Noordwijkse politiek begonnen. Na 8 jaar
ervaring in de gemeenteraad heeft dit in 2002 geleid tot aanvaarding van de functie van wethouder in onze
mooie badplaats. De rol van vertegenwoordiger van de lokale belangen, het op orde krijgen en houden
van het grondbedrijf en de financiën en het inspireren van de inwoners om te gaan sporten vervult hij
inmiddels al weer 12 jaar met verve. De sportaccommodaties zien er inmiddels perfect uit en de financiën
en het grondbedrijf zijn op orde. Hij gaat zich de komende 4 jaar wederom inzetten om de schatkist en het
grondbedrijf gezond te houden. Sport in Noordwijk krijgt een nog grotere maatschappelijke rol en nieuwe
sporten worden gefaciliteerd.
Gerben is een mensen mens die zich graag onder de mensen begeeft. Dat hoort volgens hem bij de politiek
en zo komt hij ook het beste tot zijn recht: uitleggen wat hij doet en vragen wat beter kan.
De politiek moet beter luisteren en dichter bij de inwoners staan. Dat moet ook het succes worden van de
‘doe-mee politiek’ zoals deze door de coalitie wordt ingezet.
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Portefeuille Ruimte & Communicatie
wethouder Hans Bakker - Puur Noordwijk
•
•
•
•
•

Ruimte, inclusief ruimtelijke projecten
Wabo-vergunningen
Communicatie
Dienstverlening
ICT

Specificatie clusteronderdelen portefeuille
- Ruimtelijke ordening, inclusief Integrale
ruimtelijke structuurvisie
- Ruimtelijke projecten
- ODWH: Wabo-vergunningen
- In- en externe communicatie
- Dienstverlening
- Klant contact centrum
- ICT (Informatisering en automatisering)
Kennismaking Hans Bakker
Hans Bakker (56 jaar) in een notendop: betrokken, transparant, bruggenbouwer, goed geïnformeerd,
vriendelijke terriër met een stevige bite en een groot hart voor Noordwijk. Woont – samen met echtgenote en
twee zonen (18 en 20 jaar) – sinds 1981 met heel veel plezier in Noordwijk. Was in eerste instantie gericht op het
lokale culturele leven, naderhand ook op de lokale politiek. Hij was nauw betrokken bij verkiezingscampagnes
van de partijen Noordwijks Belang en Noordwijk Totaal. De latere oprichting van PUUR NOORDWIJK heeft
hij van dichtbij meegemaakt. Inmiddels heeft hij met succes de twee verkiezingscampagnes van PUUR
geleid. “PUUR geeft inhoud aan mijn motto dat politiek van en voor alle burgers is. Ik ben goed ingevoerd
in de Noordwijkse politiek. Weet hoe in het dorp ‘de hazen lopen’. Weet wat de impact is van het politieke
krachtenveld, voor en achter de schermen.’
‘Programmatisch stonden de laatste verkiezingen voor mij in het teken van de toekomst van Noordwijk.
De toekomst voor de huidige inwoners, en zeker ook voor toekomstige generaties. Belangrijk issue
is de ruimtelijke ontwikkeling. Zeker in gezichtsbepalende delen van ons dorp. Daarbij focus ik op de
‘Noordwijkse maat en schaal’. Zo was ik mede-initiatiefnemer van het referendumverzoek over de
bouwhoogtes in Noordwijk. En ben ik als één van de vele verontruste Noordwijkers betrokken geweest
bij de potlood-actie: ‘Kies voor onze vuurtoren als hoogste punt’. Bij de invulling en uitoefening van het
wethouderschap zal ik gebruik maken van mijn brede werkervaring.’ (zelfstandig ondernemer, partner/
commercieel directeur van een reclamebureau, leraar middelbaar onderwijs, voorzitter culturele stichting,
voorzitter politieke partij en secretaris belangenvereniging).
‘Het door veel Noordwijkers gewaardeerde OOG & OOR-concept van PUUR NOORDWIJK onderschrijf
ik 200%. Met de 2.0 versie HOREN ZIEN en BEREIKEN richt PUUR zich zowel op resultaat als op
betrokkenheid van ALLE Noordwijkers. Daarbij speelt transparante en heldere communicatie een hele
grote rol. Daarom wil ik, samen met mijn collega wethouders, onze verkiezingsbeloftes waarmaken. Echt
innoveren. Voor, door en met Noordwijkse inwoners en ondernemers. Samen invulling geven aan doe-mee
politiek. Zo’n kans kan en mag ik niet laten liggen.’
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Portefeuille Maatschappij & Leefomgeving,
wethouder Dennis Salman - Lijst Salman Noordwijk
•
•
•
•

Werken
Bereikbaarheid
Wonen
Openbare ruimte

Specificatie clusteronderdelen portefeuille
-

Werkgelegenheid
Sociale zaken
Integratie
Verkeer
Parkeren (inclusief -vergunningen)
Parkeerbeheer
Volkshuisvesting
Jongerenbeleid
De Grent
Beheer openbare ruimte
Openbare werken
Dierenopvang

Kennismaking Dennis Salman
Dennis Salman (42), is een geboren en getogen Noordwijker. Hij groeide op in een gezin van 6 personen in de
wijk Boerenburg en is thans woonachtig in de wijk Boechorst. In augustus verwachten Dennis en zijn partner
Larissa hun eerste kind, een dochter waarnaar zij erg uitkijken.
13 jaar werkte Dennis bij de Noordwijkse Woningstichting, waarvan de laatste jaren als Coördinator
Woondiensten en lid van het Management Team. Als beleidsmedewerker volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening werkte Dennis korte tijd bij gemeente Oegstgeest om vervolgens als adviseur te gaan werken voor
een advies- en detacheringsbureau bureau op het gebied van ruimte, recht en bestuur voor de overheid, met
als specialisme ‘Wonen’. Momenteel werkt Dennis weer bij zijn voormalig werkgever gemeente Oegstgeest.
De lokale politiek volgt Dennis al ruim 20 jaar, waarvan de laatste 8 jaar actief als raadslid. De inspiratie
hiervoor vindt hij vooral in het feit dat er naar zijn mening eerlijker en transparanter gewerkt moet worden
in de politiek. Daarbij vindt Dennis dat de communicatie met de inwoners beter kan en de gemeente ook
zorgvuldiger met geld van de Noordwijkers moet omgaan. Zijn missie om samen met de coalitiepartners te
bereiken is: de gemeente moet er voor de Noordwijkers zijn en niet andersom.
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Portefeuille Zorg, Duurzaamheid & Cultuur
wethouder Marie José Fles - PvdA-GroenLinks
• Zorg
• Duurzaamheid
• Cultuur
Specificatie clusteronderdelen portefeuille
-

Drie decentralisaties: jeugdzorg, Wmo en participatie
Seniorenbeleid
Vrijwilligersbeleid
Wet maatschappelijke ondersteuning
Zorg
Lokaal loket
Mantelzorg
Volksgezondheid
Vluchtelingenbeleid
Natuur
Milieu
Waterhuishouding
Cultuur
Monumenten

Kennismaking met Marie José Fles
Marie José (56 jaar) kort gekarakteriseerd: bruisend en dynamisch, weet van aanpakken en doorpakken,
politiek dier, ervaren en door de wol geverfd, sociaal bewogen en opkomend voor de positie van mensen in
een achterstandsituatie en vrouwen. Iemand die kan luisteren en houdt van het werken met mensen.
Is getrouwd, woont al sinds 1980 in Noordwijk en heeft een dochter en een zoon die Noordwijk al
hebben verlaten. Ook heeft zij twee kleinzoons waar ze zeer trots op is. Sinds 1980 lokaal actief. Eerst
in het ‘Vrouwentrefpunt’ en later als voorzitter van de Noordwijkse emancipatiecommissie. Ook was zij
gemeenteraadslid van 1994 tot 1998 namens GroenLinks en van 1998 tot 2002 en van 2006-2010 namens
de Progressieve Combinatie. Van deze laatste partij was zij de afgelopen vier jaar voorzitter. Zij was ook
voorzitter van ‘Noordwijk Veilig Voor Iedereen’. Als bestuurskundige breed inzetbaar met veel ervaring in
een groot aantal onderwerpen zoals zorg, emancipatie, onderwijs, ruimtelijke ordening en milieu. Tot nu
werkzaam bij de provincie Zuid Holland als programmaleider ruimtelijke kwaliteit met als taak om het
buitengebied van Zuid-Holland mooier, leefbaarder en duurzamer te maken. Haar hobby’s zijn biologisch
tuinieren, schilderen en koken.
Portefeuille Zorg, Duurzaamheid en Cultuur
Mijn belangrijkste reden om wethouder van Noordwijk te willen worden is dat ik van Noordwijk en van
mensen houd. Noordwijk is een bruisend dorp, met veel cultuur, strand en natuur. Met veel actieve en leuke
mensen. De portefeuille ‘zorg, duurzaamheid en cultuur’ is voor mij zowel een droom als een uitdaging en
een prachtig verlengde van wat ik in mijn leven heb gedaan. Gestart in de zorg, waar ik diverse kanten van heb
mogen meemaken, mijn voorliefde voor natuur, mijn zorg om de toekomst en mijn ervaring in de politiek en
als bestuurkundige binnen de provincie.
Denk mee, Doe mee
‘Denk mee en doe mee’ is het motto van de Coalitiekoers 2014-2018. Dit motto spreekt mij zeer aan. Ik hou
van aanpakken, ik wil iets bereiken en dat doe ik het liefste samen met anderen. Met mijn collega wethouders,
met de ambtenaren van het gemeentehuis maar vooral met u/jou, de inwoners van Noordwijk.
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Portefeuille Economie & Onderwijs,
wethouder Pieter-Jan Barnhoorn - D66 Noordwijk
•
•
•
•
•

Onderwijs
Economie
Toerisme
Strand
Evenementen

Specificatie clusteronderdelen portefeuille
-

Onderwijs (inclusief passend onderwijs)
Economische zaken
Space
Toerisme
Noordwijk marketing
Strand
Evenementen
Reclamebeleid

Kennismaking Pieter-Jan Barnhoorn
Geboren en getogen in Noordwijk. Getrouwd, vader van een dochter en zoon en opa van drie mooie
kleinkinderen. Meer dan 20 jaar lid van D66 en voor deze partij lid van het bestuur van de afdeling van
D66 Noordwijk.
Actief (geweest) bij plaatselijke organisaties op het gebied van cultuur, sport, maatschappij en welzijn.
Vanaf 1986 zeer geïnteresseerd in de Noordwijkse politiek waarbij de visie van D66 voor mij altijd een
leidraad was en is. Van 1986 tot 1994 actief zitting gehad in de gemeenteraad van Noordwijk als raadslid en
wethouder. Voor D66 mag ik nu de missie en visie uitdragen als parttime wethouder economie & onderwijs.
Met als onderdelen (passend)onderwijs, economische zaken, space, toerisme, Noordwijk Marketing, strand,
evenementen en reclamebeleid.
Samen met de raad van de Gemeente Noordwijk wil ik me gaan inzetten om Noordwijk economisch krachtig
te maken, mooi en betaalbaar te houden.

36

Uitnodiging aan de Gemeenteraad van Noordwijk

Geachte leden van de gemeenteraad,
U heeft zojuist de Coalitiekoers voor de jaren 2014-2018 gelezen. Het woord Coalitiekoers kunt u uitleggen
als de koers van alleen deze Coalitie. Dat is nadrukkelijk niet de intentie van onze fracties. Wij zijn er van
overtuigd dat het in het belang van ons mooie dorp is als wij erin slagen om de handen ineen te slaan, dat
wil zeggen: gezamenlijk met u deze koers vasthouden en uitwerken.
Natuurlijk zijn er zaken die ons onderscheiden, en waarin wij van elkaar verschillen. Maar er is een
veelvoud van standpunten waarin wij elkaar moeiteloos zullen vinden. Eén ding hebben we als fracties in
de gemeenteraad zeker gemeen: wij hebben allen het beste voor met het dorp dat wij de komende vier jaar
besturen.
Er wacht ons een aantal belangrijke uitdagingen. De belangrijkste opdracht is om de taken die ons
opgedragen worden door het Rijk zo goed mogelijk uit te voeren. Die taken liggen in het sociaal domein. Ze
raken rechtstreeks de Noordwijkers die onze steun nodig hebben, de jeugd, de hulpbehoevenden… laten
we ons daar gezamenlijk sterk voor maken!
Belangrijk is ook dat wij opstaan uit de depressie van de laatste jaren. De economie richt zich langzaam op
uit het dal. Wij willen het economisch herstel van ons dorp een extra stimulans geven. Dat heeft kans van
slagen als alle partijen in de gemeenteraad daar constructief aan mee willen werken.
Noordwijk is van ons allemaal: “een mooi, veilig en schoon Noordwijk waar ieder het leven ervaart als een
genot”. Laat dat onze breed gedragen missie zijn. Hoeveel makkelijker is het als wij daarvoor onze krachten
bundelen. Dan worden het mooie jaren in Noordwijk.
Wij, de fracties die de komende vier jaar de coalitie vormen, nodigen met onze doe-mee politiek de
inwoners en de ondernemers van ons dorp nadrukkelijk uit om Mee te denken en Meer te doen.
Datzelfde vragen wij ook aan u, leden van de overige fracties in de gemeenteraad. Graag gaan wij in
gesprek over de manier waarop wij onze missie samen met u op een positieve en constructieve wijze
kunnen invullen.
We zijn er van overtuigd dat Noordwijk een zonnige toekomst tegemoet gaat.
Namens de fracties van de coalitite,
Taetske Visser-Danser, Puur Noordwijk
Dennis Salman, Lijst Salman Noordwijk
Carry Cramer, PvdA-GroenLinks Noordwijk
Koen van Asten, D66 Noordwijk
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