Memo

Opbrengst Kernenavonden Nieuw
Noordwijk: verzamelde tops en tips
Aan
Kopie aan
Van
Datum :

:
:
:
:

Deelnemers kernenavonden
Gemeenteraad
College van B&W
12 april 2019

Inleiding
Tussen 21 maart en 9 april heeft het nieuwe college in iedere kern e en avond
georganiseerd met inwoners. Om informatie op te halen. Als aftrap van een
benadering per kern. Immers: in de kern draait het om jou. Wat vind je als inwoner
belangrijk? Wat vind je top en welke tips heb je voor het college? De vier avonden
die we organiseerden:
-

Noordwijk Binnen (21 maart 2019)
Noordwijk aan Zee (26 maart 2019)
Noordwijkerhout (1 april 2019)
De Zilk (9 april 2019)

In dit document doen we per avond verslag van alle tips en tops die zijn verzameld.
Ook geven we aan hoe we de tips verder oppakken. Dit doen we door iedere tip in
één categorie te plaatsen:
1. Idee: de tip gaat onze verantwoordelijke kernwethouder samen met de kern of
de betreffende buurt nader onderzoeken/verkennen;
2. Wens: de tip neemt onze vakverantwoordelijke wethouder mee in de
voorbereiding op de collegeagenda en de gemeentelijke begroting;
3. Actie: de tip neemt een van onze ambtenaren mee in reguliere activiteiten
(denk aan: buitendienst, handhavers, aanpak verkeersonveilige situaties,
communicatie-uitingen, bij partner onder de aandacht brengen).

Tops uit Noordwijk Binnen (21 maart 2019)
Thema:

Aangedragen top:

Woningbouw

Wat is gebouwd ziet er goed uit
Blij met plannen NWS
Waardering nieuwbouw oude stijl

Milieu

Duinen
Binnen vijf minuten fietsen in stille natuur
Duingebied onbebouwd

Sport

Buurtsportcoaches en Sjors Sportief en de evenementen die zij
voor kinderen organiseren
De muze en de rol die zij kunnen spelen voor diverse verenigingen
Activiteiten die worden georganiseerd door de actieve verenigingen
als de oude dorpskern en winkeliersvereniging Kerkstraat
Initiatieven als Reuring en de beweegschool
Enorme hoeveelheid aan kwalitatieve goede voorzieningen voor
sport, cultuur, recreatie
Beschikbare sportaccommodatie is uitstekend en biedt jeugd de
mogelijkheid om dichtbij te kunnen sporten/bewegen

Zorg

SWN is zeer gemotiveerd en organiseert voor de doelgroep heel
veel activiteiten
Verbeter je buurt app werkt uitstekend (mede door adequate
reactie van gemeente op meldingen
Onderhoud van de Lindebomen om de 2 jaar waardoor het oude
dorpsaanzicht wordt behouden. Top!

Verkeer

Auto parkeren DIRK = prima=voldoende. Kosten prima.
Word blij van de bloemen als ik Noordwijk inrij (borders)
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Tips uit Noordwijk Binnen (21 maart 2019)
Vervolg:
Thema:

Aangedragen tip:
Idee

Woningbouw

Bouw de huizen kleiner zodat plotjes niet
dichtgebouwd worden
Voorkom te grote verdichting. Genoeg is
genoeg (met name in de kern)

x

Splitsen aan banden leggen (oude kern)

x

Koop door investeerders tegengaan

x

Goothoogte (nieuwbouw) oude kernen
beperken

x

Verleng de termijn van sociale koopwoningen
naar 20 jaar

x

Voorkom te veel korte verhuur van gewilde
panden in de oude dorpskern. AirBNB en
immigrantenopvang

x

Stimuleer onderhoud binnen oude dorpskern.
Momenteel gaan sommige zeer mooie oude
woningen in te groot verval
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Wens

x

Creëer sociale woningbouw boven geplande
winkelprojecten Kerkstraat

x

Denk in mogelijkheden wat betreft Bronsgeest:
bollengrond en woningbouw kan hand in hand
gaan. Laat een brede strook langs de N206 en
de van Berckelweg bollengronden alles
daarachter woningen. Ruim opgezet, groen en
duurzaam + tijdelijke woningen (tiny houses)

x

Locatie toewijzen voor tijdelijke duurzame en
innovatieve woonvorm zoals tiny houses

x

Actie

Vervolg:
Thema:

Aangedragen tip:
Idee

Extra

Wens

Behoud monumenten. Restaureren moet/mag
maar verander niet de gevel naar moderne
tijden

x

Laat de ontwikkeling van Bronsgeest zo snel
mogelijk van start gaan. Er is grote behoefte
aan betaalbare woningen. Noordwijk heeft een
te grote achterstand

x

Betere communicatie met bewoners over
plannen en uitvoering. Bij
wijzigingen/aanpassingen straat

x

St Jeroensplein? Geruchten dat er iets gaat
gebeuren
Sport

Een inburgeringscursus andersom organiseren

x
x

Verhoog het welzijn van de inwoners door
aanbod van bewustwordingsprogramma
(inspiratie, training) voor gezonde leefstijl die
leidt tot langer gezonder leven

x

Vergunning strandrups
Nieuwe medewerkers gemeente kennis laten
maken met Oude Kern dmv rondwandeling olv
gids

x

x

2029 Toename van het aantal op airbnb
aangeboden woningen in oude dorpskern.
Tips: ontmoedigen, niet verbieden, maar
balans zoeken (dus limiteren)
Behoud zoveel mogelijk de karakteristieke
uitstraling van de oude kern
Zorg

Houd het Dompad verkeersluw tbv (bejaarde)
wandelaars en begraafplaatsbezoekers

Verkeer

Voorstel: vergunning voor parkeren oude
dorpskern voor bewoners
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Actie

x

x

x

x

Vervolg:
Thema:

Aangedragen tip:
Idee

Snelheidsbeperkingen dmv groen(bakken).
Drempels alleen zijn niet voldoende met name
bij scholen

x

Kiss and ride plekken bij sociale kernpunten
en voor ’s-Heerenloo achtige locaties

x

Parkeervakken creëren, bv Offemweg

x

Bij nieuwbouw en verhuurvergunningen
rekening houden met parkeergelegenheid.
Parkeernorm van 1.5/1.85 is niet afdoende bij
2-verdieners & immigratieverhuur met 6 auto’s.

Actie

x

In stand houden strandrups nu ruim 1000
mensen die geboekt hebben

x

Veel meer handhaving op
verkeersovertredingen (oa Bronckhorststraat,
gevoelig voor spookrijden)

x

Parkeren in de oude dorpskern is
problematisch (dubbel parkeren, op de stoep,
op kruizen). Brandveiligheid komt in gevaar.
Hierop meer handhaven

x

De Keuvel en Kerkstraat onveilig voor
voetgangers.
Fietsers-brommers-motoren afstappen
-wandelgebied
-fietsparkeren=onveilig=blokkeren hulpdienst
Idee: parkeer op Kloosterplein of elders. Niet
parkeren op Keuvel. Dat is teveel.
Handhaving foutparkeren.
Hoek Raadhuisstraat/Heilige Geestweg:
Door huidige inrichting onveilig geworden
Normale wegindeling met stoep
Zicht wordt ontnomen door bebording op
ooghoogte komend vanuit Clusiusweg naar
Van de Mortelstraat (gele borden, functie?
Oplossing: verzet borden (hoger oid)
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Wens

x

x

Vervolg:
Thema:

Aangedragen tip:
Idee

Woonomgeving

Wens

Handhaving: afvalbakken die een week aan de
straatkant staan, grof vuil dat niet
aangemeld/opgehaald wordt.

Actie

x

Meer afvalbakken en creatieve oplossingen
om zwerfafval tegen te gaan. Maak er bijv. een
spel van.

x

Meedenken, helpen, financieren zonnepanelen

x

Energietransitie
Aardwarmte benutten (tegenover Beuk heeft
ooit de NAM al gat geboord). Hierover is een
rapport verschenen 4 jaar geleden. (Rob van
Ingen)
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x

Warmtenet Rotterdam en Westland

x

Maak van de Noordwijkse kust geen enorm
windmolenpark (zichtbaar): graag inspraak.

x

Meer ondergronds inzamelen van afval (ook
uitbreiding)

x

Meer ondergrondse containers. Stimuleren
afvalscheiding

x

Groen Jeroensplein. Jeu de boule (spelen voor
bejaarden)

x

Versoepelen vergunning bij bv
aardwarmteinstallaties

x

Verduurzaming oude dorpskern.
Voorbeeldfunctie: het kan wel zonder dat het
historisch karakter verdwijnt.
Erfgoedverenigingen vaak wat te behoudend.
Kan de gemeente een pilot faciliteren?

x

Anti-versteningsprojecten bevorderen in de
oude dorpskern (een enkele boom is
onvoldoende en er komen steeds meer
groenvrije stukken in het dorp = slecht voor de

x

Vervolg:
Thema:

Aangedragen tip:
Idee

Wens

Actie

waterhuishouding en flora + fauna.
Bijvoorbeeld gemeenschappelijke tuinen en
groenbakken. Amsterdam heeft vele grote
parken waar bewoners op vele manieren van
genieten. Wat heeft de oude dorpskern?
Breder kijken als ambtenaar naar de
regelgeving van de leefomgeving. Denk in
mogelijkheden en kijk naar de toekomst waarin
nieuwe generaties hun idealen kunnen
waarmaken (tiny houses/innovatieve
woonvormen)
Graag een oplossing voor het gevaarlijke
rijgedrag van pakketbezorgers in de
woonwijken

x

x

In de Boechorsthof heeft elk huis 2 containers.
In de hof spelen veel kinderen. Voor het beeld
en de veiligheid: in de hof komt de
vuilniswagen op meerdere plekken het vuil
ophalen. Graag ondergronds

x

Waarom komen de bladblazers ook op de
momenten als er geen blad ligt? Is dit het
systeem? Of is het de bedoeling?
Afval: ondergrondse containers in de kern.
Weg met de bakken in de mooie straten

x

Ook binnen de gemeente (centrum)
kleinschalig grofvuil inzamelen (zoals vroeger
bij gebr. van de putten)

x

Bespeelbaar groen, waar je als kind fijn kunt
spelen: Huttenbouw
Milieu

x

Vlieghinder. Vliegtuigen vliegen te laag

x

Laat bestemmingsplan natuur middengebied in
tact

x

Meer hondenlosloopgebieden (Middengebied)
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x

x

Tops uit Noordwijk aan Zee (26 maart 2019)
Thema:

Aangedragen top:

Woningbouw

1.Streekmuseum Veldzicht en Genootschap Oud Noordwijk –
behouden is prachtig

Verkeer &
Vervoer

1. Parkeren Wilhelminaboulevard
2. Pendelbus
3. Evenementen

Onderwijs,
Welzijn,
Jeugd

1.Mantelzorgpas
2.Dementievriendelijk Noordwijk
3.Kind centraal

Groen,
Milieu,
Natuur,
recreatie

1. Mooi plantsoen aan de Daniel Noteboomstraat
2. Operatie Steenbreek

Sport en
Cultuur

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Infrastructuur sport
Cultuurnota
Ambitie kuuroord Noordwijk
Vaste sport is top
Manege voor alle kernen
Stichting Noordwijk Marketing en Stichting Fein

Tips uit Noordwijk aan Zee (26 maart 2019)
Vervolg:
Thema:

Aangedragen tip:
Idee

Woningbouw

1.Voorkoming verstening Noordwijk aan Zee
2. Geen overschrijdingen van
bestemmingsplannen (onze interpretatie:
handhaving op bouwvolumes)
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Wens

Actie

x

x

Vervolg:
Thema:

Aangedragen tip:
Idee

Wens

3. Communiceer gevraagde overschrijding
bestemmingsplan beter naar burgers
X

5. Historische rondleidingen aan zee langs
monumenten

X

6. Inventariseer 2e woningbezit (aanpak
Amsterdam of Zeeland)

X

7. Woningen niet om laten bouwen tot air
B&B.

X

8. Rechtsgelijkheid RB&B (last onder
dwangsom), beter allemaal binnen 1 a 2 jaar

X

9. Opknappen Vuurtorenplein

X

X

11. Huisvesting arbeidsmigranten, buiten de
kernen plaatsen i.v.m. parkeeroverlast,
huisjesmelkers, etc.

X

12.Bebouwen Bronsgeest

X

13.De Grent
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x

4. Maak 3D film bij nieuwe bouwplannen (laat
het Noordwijk zien!), bewoners aan tafel

10. Treed in overleg met eigenaren om
armoedige uitstraling woningen tegen te
gaan

Actie

X

14.Plan Noordwijk Zeewaardig in ere
herstellen (Ton van Rijnberk) was een
topvisie & plan!

X

15. Onteigenen van shame-plekken (Oud
VVV, naast restaurant Wit Zand, Manege,
drukkerij
Schoolstraat, Gat van Palace, huisje bij
apotheek, De Grent)

X

16. Bouwen voor jongeren en starters

X

Vervolg:
Thema:

Aangedragen tip:
Idee

Goed alles onderzoeken rond bouw aan de
Maarten Kruytstraat en op het Jan
Kroonsplein
Onderwijs

1.Onderwijs ouderen

Wens

Actie

X

X

2.Realiseer je dat gemeente taak heeft te
zorgen voor passend onderwijs
3.Cursus aanbod vreemde talen
(volwassen/kinderen)

Welzijn

X

4.Jeugdclubhuizen (cursusaanbod gelijk.
Onze interpretatie: gelijktrekken Noordwijk Noordwijkerhout)

X

5.Hang Out en X-Out openen 7 dagen per
week

X

6.Openstelling sportfaciliteiten voor nietgeorganiseerde jeugd

X

7.Meer speelruimte voor kinderen

X

1. Welzijn op recept meer uitrollen ook in
Noordwijkerhout en De Zilk
2. Aandacht voor vereenzaming met een
aantrekkelijk aanbod voor alle doelgroepen

X

X

3. Vandalisme tegengaan in NAZ

X

4. Gesprekken in de buurt (verbeterde
samenleving Boerenburg)

X

5. Welzijnsloket, financiële ondersteuning
(Pilot in het Northgo College)

X

7. aanpassingen voor mensen met rollator,
rolstoel aan de boulevard
Communicatie
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1.Niet alleen digitaal communiceren, je
bereikt ouderen niet

X

X

Vervolg:
Thema:

Aangedragen tip:
Idee

Wens

2.Meer Jip en Janneke-taal, kort en bondig
communiceren

Actie

X

3. Papieren gemeentegids voor nieuwkomers
en ouderen (prima naslagwerk voor
iedereen!)
Verkeer &
Vervoer

1.Uitzicht Gat van Palace weer met helmgras
bedekken of parkeergarage bouwen

X

2.Met bewonersvergunning Noordwijk Binnen
parkeren op de blauwe schijf

X

3.Meer laadpalen voor auto’s
4.Beboeten onveilige verkeerssituaties

X

5.Boa’s: Gastvrijheid milder tegenover
toeristen en minder streng bij Noordwijkse
school, aandacht voor verkeer op Zeereep
waaronder scooters (Bord Co1), controle
hondenpoep (meer zakjes), overlast
aanpakken garagecomplex- Daniel
Nooteboom, achtergebleven afval op strand
en Zeereep: onduidelijkheid over toegang
bevoorrading, bebording aanpassen

X

6. Nachtregister i.p.v. Noordwijkse forfaitairregeling (achteraf nu aan te leveren hogere
administratielast, oncontroleerbaar. Oude
regeling beter- wat is achterliggende
gedachte? Onze interpretatie:
toeristenbelasting
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X

X

7. Kruising Quarles van Ufford onveilig (zeker
voor toeristen) aanleggen zebrapad –
rotonde

X

8. Tijden instellen voor bevoorraden
strandpaviljoens

X

Vervolg:
Thema:

Aangedragen tip:
Idee

Wens

9. Meer verlichting Daniel Noteboom –
Egbert de Grootstraat. Respect voor
brandgangen.
10. Borging toezegging 50 parkeerplaatsen in
de nieuwe Vomargarage voor
vergunninghouders en 12 op parkeerdek
(Voor wie bestemd?) Tijdelijk extra
parkeerplaatsen tijdens verbouwing voor
vergunninghouders, regulatie vrachtverkeer
zorgvuldig regelen.

X

X

11. Versmallingen uit Hoogwakersbosstraat
halen – gevaar oor kinderen

X

12. Verlengde Bosweg: Ingang is
geasfalteerd maar geen bebording verboden
toegang autoverkeer (verkeer rijdt duinen in)
Bebording plaatsen, ook wielrenners zijn
gevaarlijk, rijden daar erg hard

X

13. Afritten naar strand (bevoorrading
afremmen 5 km )

X

14. Per huishouden 2 parkeervergunningen
i.v.m. parkeeroverlast o.a. grote
bedrijfswagens

X

15. Ontwikkelen parkeerterrein bij Zilveren
Kruis

X

16. Parkeren onder Parallel BoulevardWilhelminaboulevard – Wantveld – Huis ter
Duin

X

17. Schoolstraat – Nieuweweg – Huis ter
Duinstraat Het kruispunt is slecht
overzichtelijk, lampen stuk, 30 km en
verkeersdrempels
18. Oplossen parkeerprobleem (De
Zuidduinen en de Astridboulevard)
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Actie

X

X

Vervolg:
Thema:

Aangedragen tip:
Idee

19. Transferium voor het dorp – Bij Beuk –
met kleine elektrische busjes

Groen,
Milieu,
Natuur,
recreatie

Wens

X

20. Verkeerscirculatieplan infrastructuur voor
de toekomst

X

Gereserveerde parkeerplekken (zone
vergunninghouders) op de Jan Kroonsplein
en Maarten Kruytstraat voor de bewoners
van rondom de hoofdstraat! Het is om gek
van te worden dat je niet normaal kan
parkeren dichtbij je huis.

X

Probleem “parkeren compleet” aanpakken

X

1. Pop-up containers Vuurtorenplein
(onze interpretatie: bedoeld voor
sport/recreatie)

X

2. Verandering van leefstijl – producten
zonder verpakking, geen/minder afval
3. Groenverzorging en nieuwe bestrating

X
X

4. Geen water in de kelders (Kon.
Wilhelminaplein)
X

6. Duurzaamheid in het gemeentehuis (geen
plastic meer)

X

7. Geen plastic meer bij nieuwbouw of
anderzijds

X

9. Dieselauto’s weren – subsidieaanschaf
duurzame auto’s

Pagina 13 van 29

X

5. Geen windmolens meer in zee –
verplaatsen en dan getijden gebruiken

8. Zonnepanelen voor strandtenten
(duurzaamheid) en bij nieuwbouw verplichten

Actie

X

X

Vervolg:
Thema:

Aangedragen tip:
Idee

10. Verduurzaming afval per wijk (inwoner
betrekken)

Wens

X

11. Meer aandacht voor Noordvoort
12. Plantenbakken, bomen, bloemenhangers
aan lantaarnpalen, palmbomen en
bloembaken terug op boulevard, meer groen,
Bloemenbadplaats eer aan doen

X

X

13. Space Expo industrieterrein – duurzame
industrie

X

14. Nieuwbouw alles duurzaam

X

15. Vergunningen strandtenten
(geluidsoverlast)
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X

16. Abonnement voor afval afhalen (glas,
papier, plastic)

X

17. Klein afvaldepot in Noordwijk, afval naast
containers waait weg

X

18. Maak een park bij de Parallel Boulevard
(minder asfalt, meer bomen, check landelijke
normen)

X

19. Bankjes neerzetten in Het Oude Zeedorp
voor wandelaars

Actie

X

Tops uit Noordwijkerhout (1 april 2019)
Thema:

Aangedragen top:

Verkeer

Hou Noordwijkerhout stoplichtvrij

Woningbouw

Wat gebouwd wordt aan sociale woningbouw ziet er prachtig en
doordacht uit

Zorg

Veel aandacht voor ouderen en mantelzorgers
Zorgcentrum is prima
Dat medebewoners die psychiatrische zorg ontvangen vriendelijk
worden opgenomen
Dat de mensen elkaar groeten op straat
Koffie ochtend bibliotheek

Milieu

Groenbeleidsplan van NWH
Bungalowparken: heerlijk groen + betaalbaar wonen.

Woonomgeving

Victor 111 pad langs Puyckendam mooi opgeknapt en beplanting
Parkeren gratis en voldoende
Voldoende afvalpunten

Sport

Behouden van de verkiezingen top- vrouw/man/ploeg, etc van de
4 kernen
Subsidie basketbalvereniging is ook top. Houden zo ook wanneer
de subsidie samen gaat als in NW
Subsidie muziekvereniging is top
Leuke evenementen (kermis, corso) behouden en andere
activiteiten om toeristen aan te trekken
Permanente recreatie, sorry, bewoning op Sollasi
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Tips uit Noordwijkerhout (1 april 2019)
Vervolg:
Thema:

Aangedragen tip:
Idee

Zorg

Wens

Aandacht voor Resto Van Harte. Gedogen en
toejuichen

x

PC Onderwijs stimuleren of
godsdienstvormend onderwijs

x

WMO Adviescentrum in NWH behouden incl.
sociale dienst en burgerzaken

x

Kunnen wij een urinetest krijgen? Ivm
landbouwgif in de bollenstreek. Er wordt niet
gewaarschuwd bij bespuiten

x

Steenbreekactie via gemeente. Beleid en visie
opent harten. Dit kan bevorderen dat eenzame
mensen, ouderen genieten van buiten zijn.
Bungalowpark Sollasi – 55+ park. Permanent
wonen en recreëren + starters. Betaalbaar
wonen.

Actie

x

x

Via huisartsen, fysio e.d. meer doorverwijzing
richting mantelzorgondersteuning. Gemeente
kan dit stimuleren

x

Apotheek moet meer soorten medicijnen
aanbieden + concurrent blijven voor de
patiënten
Voorzieningen als burgerzaken e.d. echt in het
centrum. Bijvoorbeeld in de bibliotheek. Bieb
verplaatsen naar leegstaand winkelpand.
Woonomgeving

Sloot Parnassialaan ligt nog vol afval

Fiets belemmerende beugels bij sloot
Parnassialaan staan verkeerd
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x

x

x

Vervolg:
Thema:

Aangedragen tip:
Idee

Wens

Hof Witte Kerk. Onderhoud?? Wie vult dat in?
Nu al achterstallig. Slechte bereikbaarheid.
Pad te smal voor scootmobiels. Ledverlichting
verblind. Niet goed afgesteld

x

Parkeeroverlast Heinde en Ver. Auto’s op de
stoep. Controleren. Mindervaliden stappen nu
in gaten in de stoep. Brink is op loopafstand.
Verwijs mensen daarheen.

x

Strenge handhaving. Max breedte /hoogte
heggen. O.a. langs Kerkstraat/Victorlaan. Nu
moeite met lopen kinderwagen, straks moeite
met rollator.

x

Jaarlijks terugsnoeien. Bewoners aanspreken

x

Jaarlijks onderhoud aan de bomen Kerkstraat.
Onderkant vrijhouden ivm uitrit De Horst:
Verkeersveiligheid. Moet nu jaarlijks over
gebeld worden. Kan in planning worden
opgenomen.

x

Ik wil mijn bramenstruiken terug en meer
eetbare onbespoten appel en kastanjebomen.
Kan er binnen de gemeente een plek komen
waar inwoners onbespoten fruit kunnen
plukken (dorpspark)

x

Betere communicatie en huisvuilregels.
Landbouwplein en Corenmolen: puinhoop en
nagenoeg geen afvalscheiding (onwetendheid
en laksheid)

x

Geen soft beleid in geval van
arbeidsmigranten

x

Mossenest 1: bak voor plastic afval
ondergronds graag. Er is daar niets.

x

Reiniging stegen vanaf centrum (Dorpsstraat
ea) naar P-terreinen. Ligt nu regelmatig vol
met braaksel, glas, uitwerpselen ed. Wordt
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Actie

x

Vervolg:
Thema:

Aangedragen tip:
Idee

Wens

Actie

alleen door bewoners opgeruimd, ondanks
vaak aangeven.
Afvalbakken langs Langevelderweg (richting
Stayokay) en evt borden in NL en Pools of met
een duidelijk icoontje

x

Alle sloten in centrum van afval schonen

x

Fietsnietjes bij Digros vervangen door
fietsenrekken. Veel te weinig ruimte voor
parkeren
Centrum levendig houden en makkelijk
toegankelijk voor kleine winkels

Sport

x

x

Aanleg glasvezelnet

x

De overlast van houtkachels

x

Multi sport complex ipv huidige Schelft.

x

De verwaarlozing door Optisport van de
Schelft
Pas de werkwijze uit NWH binnen de
gemeente NW toe

x

x

Bespreking verenigingen vergunning
evenementen in NWH
Langevelderslag als strand bij NWH betrekken.
Wordt door Noordwijk verwaarloosd.

x

MTB parcours mag uitgebreid/aaneengesloten
worden

x

Zomer busdienst: Hillegom-Zilk-LXS-NWHSassenheim

x

Goede sportvoorzieningen. Ook en speciaal
voor kleine verenigingen
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x

x

Vervolg:
Thema:

Aangedragen tip:
Idee

De Schelft behouden en professionaliseren,
maar minder commercieel
Cultuur??? Geen theater of bioscoop in NWH.
Beetje jammer. (onze interpretatie: vergroten
cultureel aanbod)

x

x

Watersport op Oosterduinse Meer.
Waterskibaan in clubverband (water in
beweging)

x

Krijgen we De Mast terug? (educatie, toneel).
Alles wordt ons afgenomen en we worden dom
gehouden.

x

Noordwijk heeft strandhuisjes maar scoort het
laagst in sociale woningbouw, we kunnen wel
zien hoe de prioriteiten liggen

x

Subsidies muziekverenigingen kan/moet meer.
Geen afschaffing zoals bij fusie Teylingen

x

Stimuleer taalontwikkeling bij nieuwe NW -ers:
taallokaal

x
x

Evenementenbegeleider aanstellen
Mantelovereenkomst EHBO, verkeersregelaars
De Schelft behouden, maar ander
management (iemand die weet wat er speelt in
NWH)
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x
x

x

Dagelijks opruimen van peuken op de grond in
het centrum (bezemwagentje)
Mooi aankleden van de rotondes (meer
bloemen/bollen)

Actie

x

Busverbinding naar NW verbeteren.

Een buurthuis zou leuk zijn

Milieu

Wens

x

x

Vervolg:
Thema:

Aangedragen tip:
Idee

Wens

Is er oog voor het gebruik van chemicaliën in
de bollenteelt?
Salvatorhof: graag meer planten/bloembakken.
Was eerst wel zo. Bewoners willen het best
zelf onderhouden. Graag meer
onkruidbestrijding

x

x

Verlichting/lantaarnpalen al tijden defect. Veel
gebeld, reparaties gebeuren niet.
Groenbeleidsplan NWH kopiëren: uitrollen
over de 3 andere kernen
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Actie

x

x

Onderhoud protestantse begraafplaats
verbeteren

x

Verlichting Via Nova en Fossa werkt al een
half jaar niet

x

Meer sociale woningbouw €400,- voor
alleenstaanden zodat grotere woningen
vrijkomen. Creëert een betere doorstroom en
gaat vereenzaming ouderen tegen

x

Subsidie of verhuur voor zonnepanelen. Het
activeren van het plaatsen. Kan sneller

x

Stoppen met gebruik van gif in de bollenteelt.
Urinetest om het te bewijzen

x

Graag recreatie + permanente bewoning
(dubbelfunctie) van bungalowparken

x

Behoud van eigen milieustraat in NWH (een
betere en grotere locatie dan nu)

x

Beter onderhoud groen. Wat leren van oude
gemeente Noordwijk met eigen
onderhoudsdienst. Zag er altijd veel beter uit
dan in NWH waar het onderhoud uitbesteed is.

x

Vervolg:
Thema:

Aangedragen tip:
Idee

Verkeer

Wens

Gerenoveerde Victoriberg heeft nog
gevaarlijke uitritten van de parkeerplekken
beneden (bij de brug aan beide kanten)

x

Aanpak linksrijdende fietsers van de
Weijdenlaan richting Gooweg (linksaf)

x

Rijrichting veranderen naar één richting (Via
Antiqua)

x

Hoek Harry’s Feest terras fietsers gevaarlijk

x

Parkeren aan beide zijden van de Via Antiqua
+ Koninginneweg levert gevaarlijke situaties
op

x

Auto’s vanaf rotonde op de Victoriberg rijden
fietsers klem.

x

Electrische oplaadpunten fiets centrum

x

Fietsstraat tussen de Schippersvaartweg en de
Pilarenlaan en ook de Pilarenlaan vanaf de
Leidsevaart. Op de fietsstraat zijn de auto’s te
gast (nu levensgevaarlijk)
Onderhoud ook wegen in het buitengebied en
houdt het buitengebied schoon

x

x

Handhaving parkeerverbod kern + Marktplein
+ Westeinde

Pagina 21 van 29

Actie

x

Voor 3-wielers is het niet mogelijk door de
Schoollaan te gaan door de geplaatste
hekken. Elders in het dorp ook. Er kunnen nog
steeds brommers door, die er niet thuishoren.
Scootmobielen en dubbele kinderwagens
passen er ook door.

x

Parkeren in het centrum mogelijk houden,
zodat ook toeristen het dorp in kunnen komen
en zien dat het een leuk centrum is.
Toegangswegen open houden.

x

Vervolg:
Thema:

Aangedragen tip:
Idee

Wens

Kan er een bushalte komen bij de dokterspost
en station Voorhout?

x

Ik mis lijn 90 naar Haarlem en Panneland

x

Bushokje tegenover Kelto Gieterij staat daar
gevaarlijk. Belemmert het zicht
Meer busverbinding van NWH en de Zilk naar
Noordwijk

x

x

Gevaar met achteruitrijdend vrachtverkeer als
gevolg van afsluiting marktplein aan 1 zijde

x

Bushalte Duinschooten 2xpark, 1xcamping,
1xcaraxanpark geen openbaar vervoer

x

Waar blijft de bus naar Sassenheim?

x

Meer fietsrekken bij Dirk, kunnen verder uit
elkaar. Of de ouderwetse terug.

x

Beter OX afdwingen:
NWH: bus naar Voorhout/station
x
NWH naar Schiphol
En afgeschafte diensten terug, oa bus 90

Woningbouw

Parkeervoorziening gemeentehuis Noordwijk

X

Bushalte dichterbij Sollasi

X

Deltaplan starterswoningen (200.000-225.000)
Huidige woningen zijn 30% te duur door
onnodige schaarste. Ontstaan door fout beleid.
Doelstelling: 500 woningen in 5 jaar)

x

30% sociaal is harde doelstelling

x

Maatschappij slaaf van te dure woningbouw
Pact van Teylingen/Gom herbezien/beperkt nu
x
Bollengrond 35% inkrimpen tbv woningbouw
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Actie

Vervolg:
Thema:

Aangedragen tip:
Idee

Zorgen Lintbebouwing agv GOM. Geen
bloembol meer te zien.

x

Bollengrond behouden

x

Verplicht onderhoud monumenten financieel
niet op te brengen

x

Kapitaalvernietiging door niet bebouwen
Bronsgeest.

x

Achterblijven sociale huurwoningen

x

Aankoop nieuwe/compensatiegronden
financieel onverantwoord

x

Aandacht 55+ woningen. Geen appartementen

x

Leegstand winkels actief inzetten naar
omzetten sociale woningbouw (voorkom
huisjesmelkerij)
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Wens

Actie

x

Sollasi + Witte Raaf recreatief + permanente
bewoning. Meer recreatieparken permanent
wonen.

x

Betaalbare woningen starters, 50+,
doorstromers. Gedoogvergunningen verlengen
(60 gedoogvergunningen over)

x

Flexibelere eisen om te kunnen huren/sociaal
en middensegment

x

Aandacht voor ouderen. Niet alleen wonen,
zorg, sociale samenhang

x

Ouderen zo lang mogelijk in de eigen
omgeving

x

Zorgen drugsdealen bij Bavoterrein

x

Sollasi: niet opgetreden. Illegale verhuur,
onveilige omgeving

x

Vervolg:
Thema:

Aangedragen tip:
Idee

Wens

Maak besluitvorming welstandscommissie
transparant. Soms is er teveel willekeur.
Informeer bewoners beter over plannen rond
en in de wijk. Bijvoorbeeld plannen Pilarenlaan

Actie

x

x

Grondgebonden woningen voor senioren

x

Bouw voor alleenstaanden. Er moet beweging
komen in de dikke woningbrij

x

€710 kale huur is met de energierekening erbij
geen sociale huurprijs meer

x

Doorstroming creëren

x

Winkelcentrum beter, stimuleren vestigen in
Noordwijkerhout

x

Educatie/vormingscentrum De Mast terug
(buurthuis)

x

Huren te hoog, te weinig woningen, geen
aanbod

x

Vergrijzing groter doordat jongeren geen gezin
kunnen starten
Openbaar vervoer verbeteren in de Duin en
Bollenstreek

x

Weinig lokale info NWH. Lokaal nieuws wordt
vaak niet bezorgd

x

Informatie avond locatie Ireneschool: geen
participatie

x

Landbouwgif door bollen
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x

Binnenkant sociale huurwoningen niet
duurzaam.

x

Gemeente niet transparant

x

Vervolg:
Thema:

Aangedragen tip:
Idee

Extra

Wens

Er wonen veel mensen alleen in een
eengezinswoning (Hoogstraat, Vogelbuurt, etc)
Houd eens een enquête onder deze mensen.
Ze stoken teveel, zijn eenzaam, maar kunnen
niet weg

x

Maak de website zo goed dat elke burger er
makkelijk naartoe gaat

x

Verwachtingen managen, helderheid.
Transparant waar burger over mee mag praten
en waar niet

x

Info gemeente ook in Noordwijks weekblad

x

Tel nr’s bij info zodat je betreffende afdeling
kunt bellen

x

Bieb inrichten zoals bijv. boekhandel/
ontmoetingsplek van de Meer (NW Binnen)

x

Lastig dat een omgevingsvergunning niet op
het gemeentehuis aangevraagd en besproken
kan worden

x

Geen struisvogelpolitiek omtrent
arbeidsmigranten

x

NW: shuttlebus zichtbaar (app) en vaker naar
het strand

x

Soepeler beleid voor ondernemers die bezig
zijn met tijd en geld steken in het centrum
(vergunning verkrijgen is lastig)
Bungalowparken openen voor permanente
bewoning ouderen, starters en spoedzoekers

x

x

NWH weekblad en weekendkrant wordt niet
goed bezorgd wegens gebrek aan bezorgers
Communicatie: gemeentepagina nu veelal kort
berichtje + link. Ouderen hebben geen
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Actie

x
x

Vervolg:
Thema:

Aangedragen tip:
Idee

Wens

Actie

computer of hebben wel een computer maar
lezen liever op papier
Partijprogramma verkiezingen zou gemeente
op papier moeten geven ook beleid. En
geïnformeerd zijn over provinciaal beleid

x

Tops uit De Zilk (9 april 2019)
Thema:

Aangedragen top:

Woningbouw,
monumenten

Kleinschalige projecten, passend voor De Zilt, ruimte voor groen.

Woon- en
leefomgeving,
afval

Perfect dorp, mensen kennen elkaar, veel sociale controle

Kleinschaligheid, dorpskarakter
Voldoende voorzieningen
Kleinschalige nieuwbouw met relatief veel groen
Verzamelpunten afval is op loopafstand voor bijna iedereen.
Milieu, Groen,
Natuur,
Duurzaamheid,
Energie

Beter groenonderhoud/-aanleg.

Sport, Cultuur,
Toerisme,
Recreatie

Accommodaties zijn goed.

Verkeer,
Vervoer,
Parkeren

Bus Nieuw Vennep-Hillegom-Noordwijkerhout-Leiden is
betrouwbaar, graag behouden!
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Tops uit De Zilk (9 april 2019)
Vervolg:
Thema:

Aangedragen tip:
Idee

Woon- en
Leefomgeving,
afval

Wens

Plastic zak bij de (Spar) kunnen krijgen
x

3 ha bos weg door sportvelden, zorgen om te
weinig groen.
Willen de 100 bomen graag behouden – Het
Zilt locatie naast skatepark.

x

x

Niet tegen de bouw van de woning, maar voor
behoud van het kleine stukje groen.

Woningbouw,
monumenten

Milieu,
Groen,
Natuur,
Duurzaam-
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Actie

Wens voor ook goedkope woningen en
starterswoningen.

x

Boxen Het Zilt/De Zilk aan- en uitvliegroute
Schiphol speciaal vrachtvluchten!

x

Frequentie afval ophalen vanwege luiers.

x

Bomen terug in de Sportlaan.

x

Tiny houses voor de jeugd/jongeren (Hoekgat)
x

Betaalbare starterswoningen

x

Geen grootschalige woningbouwprojecten
maximaal aantal als Het Zilt.

x

Meer groen minder zagen
x

heid,
Energie
Inzetten op duurzaamheid (windmolen?)
Parkeren niet ten koste van groen

x
x

Houdt het buitengebied open, geen
lintbebouwing

x

Clusteren ook bij gebruik regeling ISG

x

Benut economische potentiële bebouwing voor
bollen

x

Zakken beschikbaar stellen om plastic te
verzamelen.

Sport,
Cultuur,
Toerisme,
Recreatie

x

Open buitengebied, doorzicht naar Keukenhof

x

Karakteristiek van de bollenstreek behouden

x

Vergrijzing zorgt dat er minder leden bij Sporten jeugdwerk zich aanmelden.

x

Senioren meer motiveren om te sporten.

x

Rookvrije sportverenigingen

x

Gymzaal goedkoper, toegankelijker!
Kunst in ‘t Zilt
Zorg,
Welzijn,
Onderwijs,
Jeugd,
Ouderen

x
x

Kleinschalige accommodaties voor kleine
groepen goedkoop voor ouderen o.a.
x

Multifunctioneel gebruik van verschillende
(sport) accommodaties bevorderen.
Waar blijft de dorpsvereniging? Voor
initiatieven in De Zilk
Zorgwoningen
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x

x
x

Seniorenwoningen (huiskamer woningen)

x

WMO Loket (onze interpretatie: in De Zilk)

x

Meer uren voor de huisarts
Archiefruimte “Oude de Zilck)
Verkeer,
Vervoer,
Parkeren

OX (Arriva) via Voorhout sneller dan ia
Noordwijkerhout. Wens: snelle Verbinding naar
Noordwijk

x

Paaltjes in Graskant om parkeren tegen te
gaan. Zilkerduinweg (ingang
Waterleidingduinen)

x

Fietsoversteek Beeklaan, Zilkerbinnenweg
onoverzichtelijk door laaghangend
verkeersbord. (Vanuit het dorp naar
Zilkerbinnenweg)

x

Polderweg doortrekken (file bij steenfabriek)
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x

x

