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Geachte leden van de gemeenteraad,

Resultaat bereiken vanuit verbinding. Dat staat centraal in de collegeagenda van de gemeente
Noordwijk. Misschien ga je alleen sneller; samen kom je veel verder. Daarvan zijn we overtuigd.
Daarom leggen we extra focus op twaalf belangrijke punten, om mee aan de slag te zijn met
inwoners, ondernemers, vrijwilligers en professionals. Zo sluiten we aan op de energie die in
Noordwijk al aanwezig is en komen we tot de juiste oplossingen.

Verbinden, met het doel voor ogen
Resultaat bereiken begint bij ons altijd met samenwerken. Vanuit verbinding willen we werken aan
een hoogwaardig en veelzijdig woon-, werk- en leefgebied. De energie, gastvrijheid en betrokkenheid
benutten die in de samenleving aanwezig is. Als sterke partner regionale kansen verzilveren. En ons
doorontwikkelen als moderne, proactieve en dienstbare organisatie. Om zo met elkaar de gemeente
te worden, die nog beter in staat is om op lange termijn de opgaven voor gebied, samenleving en
regio uit te voeren.

Binnen financieel perspectief van Kadernota 2020
Om de collegeagenda te realiseren, vraagt het college niet automatisch om extra, financiële
middelen. Dat vinden wij niet passen bij het financieel perspectief dat recent bij de Kadernota is
neergelegd. Het college streeft de komende tijd naar evenwichtige keuzes voor nieuw beleid, binnen
de beschikbare financiële kaders. Conform de door uw raad aangenomen motie zullen we
onderzoeken in welke mate extra middelen voor nieuw beleid zijn vrij te maken.
Bij het maken van keuzes willen we ook ruimte bieden aan de diverse andere punten uit het
coalitieakkoord, de input vanuit de fracties en de suggesties vanuit de kernen. Het voorstel hiervoor
leggen we neer in de begroting 2020. In deze brief hebben we bij ieder punt op de collegeagenda
alvast de ‘financiële afweging’ geïnventariseerd. Die geeft per agendapunt aan in hoeverre realisatie
gevoelig is voor keuzes bij inzet van financiële middelen.
In het kader van de begrotingsvoorbereiding onderzoekt het college deze zomer welk budget bij
ieder agendapunt is vrij te maken. Door slimme maatregelen, incidentele middelen en het
beschikbare budget voor nieuw beleid in te zetten. Het vrij te maken budget is mede bepalend voor
het tempo en de intensiteit waarmee het college met het agendapunt (verder) aan de slag gaat.

Openbaar

Indien u dat wenst, wil het college graag een bijeenkomst met uw raad in september voorbereiden,
om ons voorwerk/onze voorselectie ten aanzien van ‘nieuw beleid’ te bespreken, in aanloop naar de
begrotingsbehandeling. Ook zullen we u dan aangeven in hoeverre we op uw verzoek extra middelen
voor nieuw beleid kunnen vrijmaken.

Vanuit een lokale agenda voor Noordwijk
De collegeagenda is een korte, wendbare agenda voor Noordwijk. Bewust geen uitputtend
werkprogramma. Maar een agenda op één A4, met achterliggend korte opdrachtomschrijvingen die u
in deze raadsbrief aantreft. Waar willen wij in deze collegeperiode (tot maart 2022) met alle
partners aan werken? Punten waar we overigens al aan werken, getuige de vermeldingen rond
‘actuele voortgang’. De agenda is bedoeld als inhoudelijke basis om de samenwerking met onze
lokale partners te versterken: inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke instellingen,
vrijwilligers, medewerkers en raadsleden. Als uitnodiging om mee te (blijven) bouwen aan de
belangrijkste maatschappelijke uitdagingen. Later deze periode zullen we ook onze collegeagenda
voor samenwerking in de regio formuleren. Met bijvoorbeeld aandacht voor onze regionale
uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid, OV, sociaal domein, ruimtelijke ordening en
economische vernieuwing.

Gekoppeld aan beleidsprogramma’s
De agendapunten op ‘Samen maken we Noordwijk’ hebben we gekoppeld aan de
beleidsprogramma’s van onze gemeentelijke begroting. Zodat de agenda geen op zichzelf staande
actielijst is, maar goede inbedding heeft in onze P&C-cyclus. En daarmee ook een heldere plek krijgt
in de verantwoording aan uw raad en de samenleving. De collegeagenda is niet uitputtend wat
betreft gemeentelijke doelstellingen; de beleidsprogramma’s zijn dat wel. Daarnaast hebben we aan
ieder agendapunt, vanuit de logica van de portefeuilleverdeling, een coördinerend collegelid
verbonden. Hij of zij gaat namens uw college voorop in de (verdere) opvolging van dat agendapunt.

Relatie met coalitieakkoord, 100 dagen werkprogramma,
wensen uit kernen en inbreng fracties
Bij het opstellen van de collegeagenda heeft uw college uit diverse bronnen geput. Uiteraard is het
coalitieakkoord de belangrijkste. Zowel voor de ambities die op wat langere termijn liggen, als ook
om vervolg te geven aan speerpunten uit het 100 dagen werkprogramma.
Verder was de schriftelijke inbreng van de fracties een belangrijke bron van inspiratie: op tal van
punten bleek die input nadere kleuring te geven aan richtingen die het college de komende tijd
verder zal uitwerken. In het kader van de collegeagenda, maar ook de beleidsbegroting. In de bijlage
vindt u de inbreng van de fracties terug, gerubriceerd naar de begrotingsprogramma’s. Deze input
wordt in de zomerperiode financieel doorgerekend. Daarnaast hebben de informele gesprekken rond
‘de busrit’ op 10 mei en de thematische verdiepingsavonden op 13 en 14 mei, de geesten gescherpt
voor deze agenda, zonder dat dit een expliciete vraagstelling tijdens deze bijeenkomsten was.
Daarnaast heeft het college veel gehad aan de wensen die inwoners op de kernenavonden hebben
aangedragen. Ook deze zijn per beleidsprogramma bestudeerd, ten behoeve van de collegeagenda.
We zullen de suggesties verder betrekken bij het opstellen van de begroting. Dit geldt overigens
enkel voor alle wensen die op de kernenavonden zijn aangedragen. Voor ideeën geldt dat we deze
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samen met de kern nader gaan onderzoeken. En acties nemen onze ambtenaren zo mogelijk mee in
reguliere activiteiten. Zie hiervoor onze raadsbrief d.d. 12 april.

Geeft focus voor onze medewerkers
Met deze agenda ontstaat inhoudelijke focus voor de ambtelijke organisatie: een organisatie in
opbouw na de fusie. De agenda ondersteunt ook de ontwikkeling van de organisatie. Een moderne,
dienstbare organisatie, die werkt met zelforganiserende teams en optimale inzet van talenten van
medewerkers nastreeft. Een organisatie die actief de samenleving en stakeholders opzoekt. Het
college heeft in de collegeagenda ook enkele (grote) ontwikkelprogramma’s een plaats gegeven.
Zodat resultaat bereiken voor de samenleving en doorontwikkeling als organisatie, de komende
jaren hand in hand gaan.

Aan deze agendapunten werken we!
Vanuit de collegeagenda werken we de komende jaren aan realisatie van deze 12 opdrachten:
Wie coördineert vanuit college?

Onderdeel in P&C van:

Van den Berg

Programma 1. Bestuur en
Organisatie

Aan welke opdracht werken we? We zijn in onze werkwijzen open,
modern en dienstbaar.
Actuele voortgang: Onderdeel van visie nieuwe organisatie.
Realisatie aan de hand van zes leidende organisatieprincipes en
een ontwikkelprogramma Dienstverlening.
Financiële afweging: Betreft met name houding, gedrag en
ambtelijk-politiek samenspel.
Wie coördineert vanuit college?
Hermans-Vloedbeld

Onderdeel in P&C van:
Programma 2. Veiligheid

Aan welke opdracht werken we? We versterken onze analyses en
afstemming om overlast en criminaliteit aan te pakken.
Actuele voortgang: Aanpak is in 2018 als taskforce Boerenburg in
gang gezet. Dit krijgt breder vervolg in combinatie met nieuw
integraal veiligheidsbeleid, nieuwe APV en nieuw BIBOB-beleid.
Financiële afweging: Tempo en intensiteit wordt in geringe mate
bepaald door middelen voor nieuw beleid in de begroting.
Voornamelijk anders richten van ambtelijke capaciteit.
Wie coördineert vanuit college?

Onderdeel in P&C van:

Ter Hark

Programma 3. Verkeer en
vervoer

Aan welke opdracht werken we? We kennen alle gevaarlijke
verkeerssituaties en maken die veiliger.
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Actuele voortgang: Aanpak is begin 2019 in gang gezet, als 100
dagen actiepunt.

Financiële afweging: Onveilige situaties structureel aanpakken
vergt extra, structurele middelen. Voorstel wordt opgenomen en
afgewogen als nieuw beleid in de begroting.

Wie coördineert vanuit college?
Ter Hark

Onderdeel in P&C van:
Programma 4. Economie

Aan welke opdracht werken we? We bouwen innovatief door aan
onze economische toekomst met Health, Space, Bulbs & Flowers.
Actuele voortgang: Aanpakken zijn langer lopende lijnen, waar
college als topsectoren extra nadruk op zal leggen in lokaal,
regionaal en (inter)nationaal verband.
Financiële afweging: Tempo en intensiteit wordt bepaald door
middelen voor nieuw beleid in de begroting.
Wie coördineert vanuit college?
Salman

Onderdeel in P&C van:
Programma 5. Onderwijs

Aan welke opdracht werken we? We maken brede vorming van onze
jeugd mogelijk, in aanvulling op reguliere onderwijsprogramma’s.
Actuele voortgang: Aanpakken zijn langer lopende lijnen. Kansen
om vorming te verbreden, legt college actief voor aan partners.
Financiële afweging: Tempo en intensiteit wordt bepaald door
middelen voor nieuw beleid in de begroting.
Wie coördineert vanuit college?

Onderdeel in P&C van:

Van den Berg

Programma 6. Sport, recreatie
en cultuur

Aan welke opdracht werken we? We bevorderen dat iedere inwoner
plezier kan beleven aan uitstekende sportvoorzieningen in onze
gemeente.
Actuele voortgang: Aanpak vorige periode al in gang gezet, met
sportraad. Wordt gecontinueerd.
Financiële afweging: Binnen bestaande budgetten.
Wie coördineert vanuit college?
Salman
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Aan welke opdracht werken we? We versterken vanuit een integrale
toegang het netwerk dat klaarstaat voor inwoners met een hulp- of
zorgbehoefte.
Actuele voortgang: Aanpak eind 2018 in gang gezet, als project
Integrale toegang.
Financiële afweging: Eventuele voorstellen worden opgenomen en
afgewogen als nieuw beleid in de begroting.
Wie coördineert vanuit college?

Onderdeel in P&C van:

Van den Berg

Programma 8. Volksgezondheid en Milieu

Aan welke opdracht werken we? We voeren een tastbare en
verantwoordelijke verduurzamingsaanpak.
Actuele voortgang: Eerste aanpak zoals in duurzaamheidsprogramma 2019 bepaald. Vanaf 2020 vanuit een strategische nota
Duurzaamheid en energietransitie.
Financiële afweging: Tempo en intensiteit wordt sterk bepaald door
middelen voor nieuw beleid in de begroting.
Wie coördineert vanuit college?

Onderdeel in P&C van:

Salman

Programma 8. Volksgezondheid en Milieu

Aan welke opdracht werken we? We kiezen en introduceren een
verbeterd systeem van afvalinzameling.
Actuele voortgang: Aanpak in uitwerking, als startnotitie
grondstoffenbeleid en -beheer.
Financiële afweging: Participatieve voorbereiding vergt incidentele
investering, waarover voorstel volgt.
Onderdeel in P&C van:
Wie coördineert vanuit college?
De Jong en Salman

Programma 9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Stedelijke Vernieuwing

Aan welke opdracht werken we? We zorgen dat er continu gebouwd
wordt. Vanuit inzicht in de woonbehoefte versterken we de
coördinatie van bouwstromen.
Actuele voortgang: Aanpakken zijn begin 2019 in gang gezet, als
100 dagen actiepunten.
Financiële afweging: Voor 2019 zijn de kosten gedekt. Structurele
inzet om opdracht van gemeentezijde in te vullen, wordt als
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voorstel opgenomen en afgewogen als nieuw beleid in de
begroting.
Onderdeel in P&C van:
Wie coördineert vanuit college?
De Jong

Programma 9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Stedelijke Vernieuwing

Aan welke opdracht werken we? We lichten onze
bestemmingsplannen door en passen die aan. Ook werken we aan
de invoering van de nieuwe Omgevingswet.
Actuele voortgang: Aanpak begin 2019 in gang gezet, als 100 dagen
actiepunt. Krijgt breder vervolg.
Financiële afweging: Tempo en intensiteit wordt bepaald door
middelen voor nieuw beleid in de begroting.
Wie coördineert vanuit college?
Wethouder per kern

Onderdeel in P&C van:
Programma 7. Sociaal domein

Aan welke opdrachten werken we? We zetten een eerste,
herkenbare stap in onze kernenaanpak:
-

Zilkers ervaren dat de gemeente zich inspant om hun kern
vitaal te houden, door inwoners te mobiliseren en samen na
te denken hoe het voorzieningenniveau op peil gehouden
kan worden.

-

-

Noordwijkerhouters ervaren de professionaliteit van de
nieuwe gemeente, die daadkracht toont op de centrumvisie
en betrokken is bij voor de kern belangrijke activiteiten.
Noordwijk Zeeërs ervaren stevige aandacht vanuit de
gemeente voor de leefbaarheid in hun buurten en straten,
naast alle vraagstukken ten gunste van de toeristische

-

zone.
Noordwijk Binders ervaren dat de gemeente, toegesneden
op hun specifieke buurt, probeert om de dienstverlening te
verbeteren en actieve participatie van inwoners te
vergroten.

Actuele voortgang: Onderdeel van visie nieuwe organisatie en
werkwijze nieuw college. Aanpak in april 2019 in gang gezet, met 1 e
kernenavonden. Krijgt in september vervolg.
Financiële afweging: Tempo en intensiteit wordt bepaald door
middelen voor nieuw beleid in de begroting.
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Ten slotte
Met de collegeagenda als kompas, tracht uw college dagelijks invulling te geven aan de opdracht
om te verbinden met het doel voor ogen. Dit betekent dat we zichtbaar vooropgaan in het leggen
van verbinding tussen overheid en samenleving, tussen politieke stromingen, tussen de kernen en
tussen inwoners en ondernemers onderling. We staan voor openheid en dienstbaarheid. Dit vergt
goed luisteren naar persoonlijke kwesties in de leefwereld van onze inwoners én adequaat omgaan
met ‘de grote belangen’.
Met dit kompas zetten we de modernisering van onze communicatie en dienstverlening zichtbaar
door. We werken in dienst van de samenleving en zoeken lang door naar een oplossing voor onze
inwoners en ondernemers. Burgerparticipatie is bij ons vast gebruik bij ieder groot onderwerp en we
experimenteren in iedere kern met overheidsparticipatie. Uitdaging is om zo goed mogelijk aan te
sluiten bij de energie die in de samenleving aanwezig is.

Zo maken we samen Noordwijk.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,
De secretaris,

De burgemeester,

C. Hof

J.H.M. Hermans - Vloedbeld
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Bijlage – inbreng fracties
Op uitnodiging van het college hebben diverse fracties gebruik gemaakt van de gelegenheid om
suggesties aan te dragen naar aanleiding van het coalitieakkoord. Zodat het college dit kan meenemen in
haar voorbereidingen op de collegeagenda en de begroting. De volgende suggesties zijn gedaan,
gerangschikt per beleidsprogramma:
Beleidsprogramma 1 - Bestuur en Organisatie (portefeuillehouder: Van den Berg)
Collegeagenda: We zijn in onze werkwijzen open, modern en dienstbaar.
Onderwerp

Inbreng

Fractie

Initiatieven-

Een initiatievenmakelaar werkt vanuit de gemeente mee om een idee verder

PUUR

makelaar

te brengen of een goed plan van de grond te krijgen.

Trouwen op

De gehele gemeente Noordwijk wordt aangewezen als trouwlocatie.

PUUR

iedere locatie

Beleidsprogramma 2 – Veiligheid (portefeuillehouder: Hermans-Vloedbeld)
Collegeagenda: We versterken onze analyses en afstemming om overlast en criminaliteit aan te pakken.
Onderwerp

Inbreng

Fractie

Jeugd-

Niet passend voor jeugd-jongerenwerkers om als handhaver te worden

PvdA

jongerenwerkers
inzetten als

ingezet. Zij kunnen alleen een preventieve rol spelen.

handhavers

Beleidsprogramma 3 - Verkeer en vervoer (portefeuillehouder: Ter Hark)
Collegeagenda: We kennen alle gevaarlijke verkeerssituaties en maken die veiliger.
Onderwerp

Inbreng

Fractie

Maximale

Meer controle en handhaving op maximale snelheid in alle

PvdA

snelheid

dorpskernen

Transferia

De gemeente moet niet investeren in een ondergrondse

buiten de
woonkern en

parkeergarage onder Huis ter Duin maar wel voorzieningen treffen
voor vervoer naar zee en drop en goede voorzieningen voor fiets-

shuttlebussen

parkeren aan zee en dorp.

Congrescentrum

De gemeente kan zich inzetten voor het doortrekken van een snellere

Leeuwenhorst

busverbinding vanuit Leiden naar Picképlein en deze doortrekken aan
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congrescentrum Leeuwenhorst zodat er sneller gereisd kant worden
naar station Leiden.
NS-station nabij
Piet Gijs

Onder voorwaarde dat de ’s Gravendamseweg ongelijkvloers het
spoor passeert. Liefst door een verdiepte ligging van het spoor.

PvdA

Voorstel is een dubbele aansluiting van de Beeklaan op de N206 te
laten vervallen en de gereserveerde 11 miljoen hiervoor in te zetten.
Doortrekken
snelbus R-net

Een gemeente verbinden doe je door optimale (bus)verbindingen
tussen de dorpen en kernen. Hop-on-hop off bus te laten rijden

PUUR

tussen alle dorpen en het gehele jaar goede aansluiting op het R-net
Leiden-Katwijk-Noordwijk.
Electrische

Gemeente Noordwijk moet zich inzetten voor verbetering en

busverbinding,
treinstation bij

verduurzaming van het OV en het vervoer verbeteren van
mindervaliden en tevens het bevorderen van laadpalen voor fiets en

Piet Gijs,
voldoende

auto.

GroenLinks

laadpalen en
betere, vrij van
autowegen
gelegen
fietspaden.

Beleidsprogramma 4 – Economie (portefeuillehouder: Ter Hark)
Collegeagenda: We bouwen innovatief door aan onze economische toekomst met Health, Space, Bulbs &
Flowers.
Onderwerp

Inbreng

Fractie

Economische
regionale

Er liggen kansen voor de Gemeente Noordwijk niet alleen op
toeristisch gebied maar ook op economisch gebied voor aansluiting

PUUR

oriëntatie

bij de 071 gemeenten.

Toerisme

Vraag om afspraken en grenzen om Noordwijk nog wel voor de

PvdA

Noordwijkers te laten zijn.
Verhogen

Extra geld nodig om in de gehele gemeente een hoog niveau van

parkeertarieven,
toeristenbelasting

welzijn, zorg, sport, kunst en cultuur te blijven garanderen.
Belastingen verhogen met 20%. Deze tarieven zijn al 10 jaar niet meer

en

gestegen.

forenzenbelasting
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Beleidsprogramma 5 – Onderwijs (portefeuillehouder: Salman)
Collegeagenda: We maken brede vorming van onze jeugd mogelijk, in aanvulling op reguliere
onderwijsprogramma’s.
Onderwerp

Inbreng

Fractie

Leerachterstand

Meer aandacht voor thuiszitters en kinderen en jongeren met een

PvdA

en taalonderwijs

leerachterstand. Een sluitende aanpak ontwikkelen voor deze
doelgroep in een samenwerking met scholen, ISD en gemeente. Voor
gezinnen met een laag inkomen een regeling voor computer/laptop en
bijles. Zowel voor volwassenen als kinderen goed en toegankelijk
taalonderwijs

Beleidsprogramma 6 - Sport, cultuur en recreatie (portefeuillehouder: Van den Berg)
Collegeagenda: We bevorderen dat iedere inwoner plezier kan beleven aan uitstekende sportvoorzieningen.
Onderwerp

Inbreng

Fractie

Cultureel

Is het bewaren waard, niet alleen als de eigenaar dat ziet zitten.

PvdA

De druk op het duingebied door recreatie wordt te groot. Pleit voor
terughoudendheid in het aanleggen van mountainbikepaden en een

PvdA

erfgoed
Mountainbikepaden

trimbaan.
Museum Oud

Gemeente kan overwegen om de verbouwing financieel mogelijk te

Noordwijk

maken.

NSL

Realiseren van een onderkomen voor NSL

PUUR

Permanente

Deze stemt de organisatie van evenementen op elkaar af en

PUUR

evenementen

begeleidt bij de noodzakelijke procedures en vergunningen.
Hiermee wordt de procedure verkort en versimpeld. Dit mag niet

Coördinator

PvdA

ten koste gaan van de veiligheid.
Schitterde
natuur en groen

De gemeente moet meer investeren in een groene leefomgeving.
Groene verbindingszones tussen de Natura2000 gebieden

in Noordwijk

realiseren. De beheerkwaliteit van het groen in de openbare ruimte
in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk gelijk getrokken worden.
In alle kernen streven naar beheerkwaliteit B.
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Beleidsprogramma 7 - Sociaal Domein (portefeuillehouder: Salman)
Collegeagenda: We versterken vanuit een integrale toegang het netwerk dat klaarstaat voor inwoners met een
hulp- of zorgbehoefte. En we zetten een eerste, herkenbare stap in onze kernenaanpak.
Onderwerp

Inbreng

Fractie

Inclusiviteit

Bestaande en bewezen succesvolle projecten uit de oude gemeenten

PUUR

die mensen verbinden verdienen het om in de gemeente verder
uitgerold te worden. Denk aan: Belbus, Reuring, Sportief voor werk,
Friend United, Samen voor Vrede, Vrijheidsfestival
Wachtlijsten voor

Inperken van de wachtlijsten daarnaast het belang dat jongeren in

jeugdzorg

de jeugdzorg niet worden losgelaten op hun 18e

Armoedebeleid

Ruimhartig beleid. Alle inwoners kunnen gebruik maken de meer
uitgebreide mogelijkheden de minima in de oude gemeente

PvdA

PvdA

Noordwijk werden geboden.
Beschut werk en

Begeleiding naar werk en zaken als loonkostensubsidie en beschut

loonkostensubsidie

werk zijn net toegankelijk voor inwoners met als zonder uitkering. En
niet veroordeeld zijn tot een levenslange aanvullende uitkering als

PvdA

dat niet echt nodig is.
Goede werkgever

Gemeente geeft een goed voorbeeld als werkgever in aannemen van

PvdA

mensen met een handicap en een afstand tot de arbeidsmarkt. Kiest
voor vast ipv flex in dienstverbanden en maakt anoniem solliciteren
mogelijk.
Granieten bestand

De gemeente dient extra te investeren om de vorm van zwaardere re-

PvdA

integratie-instrumenten.
Maatschappelijke
ondersteuning

De gemeente dient bij aanbesteding ook aandacht te besteden aan
de kwaliteit van de zorg. Duidelijkheid over ondersteuning bij

PvdA

maaltijd een aanpak van eenzaamheid. Alternatieven voor regiotaxi.
NRB-locatie op het

Natuur en strandgebieden moeten toegankelijk zijn voor minder-

strand in

validen. Locatie voor rolstoelers met bijpassende voorzieningen.

PUUR

Noordwijk
Geld

Geld dat is bestemd voor het sociale domein, blijft in het sociale

PvdA

domein.
Jeugdlintje voor

Lintje voor kinderen en jongeren 12 – 21 jaar die zich op een

jonge helden

positieve manier inzetten op een bepaald gebied.
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Openbaar

Beleidsprogramma 8 - Volksgezondheid en Milieu (portefeuillehouders: Van den Berg en Salman)
Collegeagenda: We voeren een tastbare en verantwoordelijke verduurzamingsaanpak. En we kiezen en
introduceren een verbeterd systeem van afvalinzameling.
Onderwerp

Inbreng

Fractie

Wijkenergieplannen

De gemeente moet de regie nemen in de energietransitie.

GroenLinks

Een stappenplan waarin wordt aangegeven welke opties in
de wijk het meest voor de hand liggen, technische
haalbaarheid en financiële aantrekkelijkheid. De
betrokkenheid van inwoners en bedrijven worden groter als
er meer duidelijkheid wordt gegeven over kosten en baten.
Dus helderheid over subsidies en/of leningen.
Aardgasvrije wijken

Op termijn gaan we van het aardgas af. Begin met een
focuswijk in elk van de vier kernen van Noordwijk en stel

Groenlinks

concrete doelstellingen op die moeten worden behaald aan
het eind van deze raadsperiode (2022), bv in de vorm van
xx aantal woningen dat energieneutraal is.
Energie

Wat ons betreft dragen de sterkste schouders de zwaarste

PvdA

lasten bij de energietransitie.
Gierzwaluwkastjes

Bij toekomstige nieuwbouw worden speciale nestkasten,
dakpannen en gevelstenen geplaatst om het afnemend

PUUR

aantal gierzwaluwen tegen te gaan.
Rookvrije zones rond

Een rookvrij sportterrein geeft kinderen het goede

sportterreinen

voorbeeld.

JOGG

Wij stellen voor dat het project JOGG wordt voortgezet.

Gewasbeschermings-

Aandacht voor de zorgen van de risico’s van

middelen

gewasbeschermingsmiddelen voor de volksgezondheid

GroenLinks

PvdA

Beleidsprogramma 9 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
(portefeuillehouders: Salman en De Jong)
Collegeagenda: We zorgen dat er continu gebouwd wordt. Vanuit inzicht in de woonbehoefte versterken we de
coördinatie van bouwstromen. We lichten onze bestemmingsplannen door en passen die aan. Ook werken we
aan de nieuwe Omgevingswet.
Onderwerp

Inbreng

Fractie

Bomenstand

In de nieuwe gemeente Noordwijk het gewenste peil handhaven

PvdA

en dat er daarnaast 500 bomen extra worden geplant.
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Blijverslening

Naast startersleningen verstrekt de gemeente ook
blijversleningen. Ouderen kunnen op deze manier langer door te

PUUR

maken van aanpassingen langer in hun eigen woning blijven
wonen.
Woonconsulent

De gemeente stelt een woonconsulent in. Veel inwoners in onze
dorpen wonen niet op maat en zouden dolgraag een andere

PUUR

woning willen. De woonconsulent kent de woningmarkt en helpt
inwoners bij het vinden van passende woonruimte
Mooie
openbare

Overbodige verkeersaanduidingsborden verdwijnen. Rust in
straatbeeld. Bij binnenkomst gemeente moet indrukwekkend

PUUR

ruimte

zijn met eenduidige gemeente borden.

Middenhuur-

Naast het bouwen van sociale huurwoningen, ook aandringen

segment

op het vergroten van het midden-huursegment.

Sociale

Gewenste en noodzakelijke percentage van 30% huurwoningen

huurwoningen

optrekken door te bouwen in Bronsgeest.

Alternatieve

Tinyhouses, groepswonen en kangoeroewonen.

GroenLinks

Nieuwe

Ouderen zelfstandig maar met steun van elkaar en hulp nabij

PvdA

woonvormen

kunt wonen. Thuishuisproject. Wonen voor iedereen bereikbaar

PvdA

GroenLinks

woonconcepten

en betaalbaar zijn.. Opstarten van een taskforce.
Bronsgeest

Versneld worden er betaalbare woningen gebouwd op

PUUR

Bronsgeest.
Bronsgeest

Zsm op Bronsgeest bouwen zodat er gebruik gemaakt kan
worden van de 2 miljoen subsidie die de NWS van het rijk kan

PvdA

ontvangen voor de bouw van tijdelijke woonoplossingen.
Tijdelijke

Spoedzoekers en arbeidsmigranten tijden huisvesten in

huisvesting

recreatiewoningen.

Belang van de

Bij bouwplannen moeten de belangen van de omwonenden
zwaarder worden gewogen dan het maximaal te behalen

omwonenden

PvdA

PvdA

economisch resultaat van de ontwikkelaar. Leefbaarheid, lucht
en ruimte.
Woonwijken

Een leefbare wijk is een wijk met water en groen, waarin je je
veilig voelt. Woonwijken zouden divers moeten zijn en niet
slechts voor één sociaaleconomische klasse, zoals Duineveld
of Sancta Maria.
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