Trots op al die mensen die onze
gastvrijheid een gezicht geven
Ruimtevaart. Sierteelt. Bollen. Flower Science. Kuuroord. Retail. Zorg.
Health. Natuurbeleving. De economie van de gemeente Noordwijk is
ongekend divers. Gelukkig maar. Het college van Noordwijk is trots op
al die ondernemers.
Het zijn mensen die met hun creativiteit en ondernemerschap onze
mooie gemeente verder helpen. Ze zorgen voor werkgelegenheid. Maar
dat is natuurlijk maar één ding. Onze ondernemers doen veel meer.
Ze verdienen onze waardering daarvoor.
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