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Fractie

Programma 1 - Bestuur en Organisatie
Collegeagenda: We zijn in onze werkwijzen open, modern en dienstbaar.
4. Trouwen op iedere locatie
De gehele gemeente Noordwijk wordt aangewezen als trouwlocatie.

PUUR

10. Initiatieven makelaar
De rol van de gemeente verandert. We worden steeds meer een teamspeler bij lokale
plannen en initiatieven die op ons afkomen en denken en helpen hieraan mee. Een
initiatieven-makelaar werkt vanuit de gemeente mee om een idee verder te brengen
of een goed plan van de grond te krijgen.

PUUR

Voorwoord (pag.3)
Hoewel het wenselijk is dat inwoners participeren, hebben wij er soms ook moeite
mee dat de kracht en energie van de samenleving steeds meer de agenda en de
richting van het dagelijks handelen van het bestuur en de organisatie van de
gemeente gaan bepalen. Wij betwijfelen of daarmee altijd de beste resultaten voor
de inwoners zullen worden gerealiseerd. De inwoners die het minst sterk staan in
onze samenleving en die juist aandacht en steun nodig hebben, laten dit juist vaak
niet krachtig horen. We moeten ervoor waken dat we ons ook voor hen inzetten en
niet alleen voor die partijen in de gemeenschap die hun belangen het meest krachtig
en makkelijk kunnen verwoorden of gedreven door financiële belangen hun weg naar
de inspraakmomenten makkelijker weten te vinden. Vooralsnog zien we de agenda
van de raad (hoewel nog maar net begonnen) toch voornamelijk gevuld met
ruimtelijke ordening en ondernemend Noordwijk terwijl er zoveel meer is.

PvdA

Programma 2 - Veiligheid
Collegeagenda: We versterken onze analyses en afstemming om overlast en criminaliteit
aan te pakken.
Veiligheid (pag.6)
In de 100 dagen brief wordt genoemd dat de coalitie voornemens is ook jeugd- en
jongerenwerkers in te zetten als handhavers. Wij vinden dit niet passen in de rol van
jeugd- en jongerenwerkers. Zij kunnen alleen een preventieve rol spelen.

PvdA

Programma 3 - Verkeer en vervoer
Collegeagenda: We kennen alle gevaarlijke verkeerssituaties en maken die veiliger.
7. Mooie openbare ruimte
Overbodige (verkeers/aanduidings) borden verdwijnen uit de openbare ruimte. Rust
in het straatbeeld. De binnenkomst van de gemeente moet indrukwekkend zijn met
eenduidige gemeente borden.

PUUR
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14. Doortrekken snelbus R-net (aanvulling coalitieakkoord pag 7. – OV) –>
Pickeplein -> Congrescentrum Leeuwenhorst.
Een gemeente verbinden doe je door optimale (bus)verbindingen tussen de dorpen
en kernen. Om de mobiliteit voor jong & ouder te vergroten en de spreiding van
toeristen te bevorderen is het noodzakelijk een “hop-on-hop off” bus te laten rijden
tussen alle dorpen en dat gedurende het hele jaar met een goede aansluiting op het
R-net Leiden – Katwijk – Noordwijk. Het is tevens een economisch impuls die de
winkel- en uitgangsgebieden van
harte zullen begroeten.

PUUR

Schoon vervoer
Het gebruik van elektrische vervoermiddelen in de gemeente wordt bevorderd door
voldoende laadpalen voor auto’s en oplaadpunten voor fietsen beschikbaar te
maken. De fiets blijft natuurlijk één van de schoonste en gezondste vervoermiddelen.
En sinds de introductie van de ‘e-bike’ ook een nóg snellere manier om je te
verplaatsen.

Groenlinks

GroenLinks Noordwijk is pleitbezorger voor betere, vrij van autowegen gelegen,
fietspaden, voorrang voor de fiets en fietssnelwegen naar onder meer de
treinstations in Leiden, Voorhout, Hillegom en Sassenheim.

Groenlinks

GroenLinks wil dat de gemeente Noordwijk zich inzet voor een verbetering en
verduurzaming van het OV. Met onder meer snellere, frequentere en elektrische
busverbindingen tussen Noordwijk en Leiden Centraal, tussen Noordwijkerhout en
station Voorhout, en tussen Noordwijkerhout en station Hillegom.

Groenlinks

We maken ons ook sterk om in regionaal en provinciaal verband een treinstation bij
Piet Gijs te realiseren.

Groenlinks

Ook kan binnen de gemeente het vervoer voor inwoners die wat minder goed ter
been zijn, worden verbeterd, bv met een, elektrische, belbus of naar het voorbeeld
van de elektrische tuktuks van Topaz Munnekeweij in Noordwijkerhout.

Groenlinks

Wij constateren dat er in alle dorpskernen vaak –veel- te hard wordt gereden. Wij
pleiten voor meer controles en handhaving op de maximumsnelheid.

PvdA

Verkeer en vervoer (pag. 7)
Naast de betere verbindingen binnen de gemeente en naar stations Voorhout,
Sassenheim, Hillegom en Leiden, willen we nog pleiten voor een directe
busverbinding naar Haarlem. Deze is reeds jaren geleden opgeheven, maar wordt
nog steeds ernstig gemist. (pag. 7, Openbaar vervoer, ad 1)

PvdA

Wij zijn niet voor investeren in een ondergrondse parkeergarage onder Huis ter Duin.
Wij zijn wel voor transferia buiten de woonkern en shuttle-bussen voor vervoer naar
zee en dorp en goede voorzieningen voor fiets-parkeren aan zee en in het dorp. (pag.
8, Parkeren)

PvdA

De coalitie wil gaan pleiten voor het doortrekken van de snelle busverbinding vanuit
Leiden tot aan het Picképlein. Wij willen voorstellen nog een stap verder te gaan en
deze door te trekken tot aan congrescentrum Leeuwenhorst, zodat congresgangers
en Noordwijkerhouters ook sneller van en naar station Leiden kunnen reizen. (pag.7,
Openbaar vervoer, ad 2)

PvdA
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De spoorverbinding tussen Haarlem en Leiden zal intensiever worden, dit verhoogt
de wenselijkheid van een NS-station nabij Piet Gijs, onder voorwaarde dat de ’s
Gravendamseweg ongelijkvloers het spoor passeert. Liefst door een verdiepte ligging
van het spoor. Wij stellen voor de dubbele aansluiting van de Beeklaan op de N206 te
laten vervallen en de gereserveerde 11 miljoen, hiervoor in te zetten. (pag. 7,
Openbaar vervoer)

PvdA

Openbaar vervoer
Een ander speerpunt dat wij missen betreft: Openbaar Vervoer. Wat gaat het college
in de komende maanden ondernemen om de OV-verbindingen naar de NS-stations te
verbeteren mede gelet op de aankomende aanbesteding van het OV? Vorig jaar is in
beide Raden een motie van deze strekking aangenomen, maar de opvolging
ontbreekt.

D66

Programma 4 - Economie
Collegeagenda: We bouwen innovatief door aan onze economische toekomst met Health,
Space, Bulbs & Flowers.
3. Regionale oriëntatie
Voor een Economische regionale oriëntatie wordt aansluiting gezocht bij de 071
gemeenten Katwijk, Oegstgeest en Leiden. Daar liggen kansen voor Noordwijk niet
alleen op toeristisch gebied (pag. 10 punt 14 coalitieakkoord) maar ook economisch.

PUUR

Economie
Bij bouwplannen moeten de belangen van de omwonenden zwaarder worden
gewogen dan het maximaal te behalen economisch resultaat van de ontwikkelaar.
Leefbaarheid, lucht en ruimte!

PvdA

Toerisme is goed voor de economie, maar vraagt wel om afspraken en grenzen om
Noordwijk ook nog van de Noordwijkers te laten zijn. (pag. 10, ad 10)

PvdA

Financiën (pag. 20)
De PvdA wil in de hele gemeente een hoog niveau van welzijn, zorg, sport, kunst en
cultuur blijven garanderen. Om in de gehele gemeente dezelfde sport, zorg en
cultuurinvestering per inwoner te realiseren is extra geld nodig. Om de Noordwijkers
financieel te ontzien, kiezen wij voor het verhogen van de parkeertarieven aan zee, de
toeristenbelasting en forensenbelasting met twintig procent.
Deze tarieven zijn al tien jaar niet meer gestegen.

Programma 5 - Onderwijs
Collegeagenda: We maken brede vorming van onze jeugd mogelijk, in aanvulling op
reguliere onderwijsprogramma’s.

PvdA
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Onderwijs (pag. 11)
Wij zijn voor meer aandacht voor thuiszitters en kinderen en jongeren met een
leerachterstand. We vragen aandacht voor de groep jongeren die uitstroomt uit het
VSO/Pro. De groep die dreigde tussen de wal en het schip te vallen bij de eerder
voorziene inperking van de loonkostensubsidie. Wij zouden graag zien dat er een
sluitende aanpak wordt ontwikkeld voor deze doelgroep, in een samenwerking
tussen scholen, ISD en gemeente. Het goed op de rit helpen van deze jongeren kan
veel leed in de toekomst beperken.

Fractie

PvdA

Graag zien we dat er voor kinderen uit een gezin met een laag inkomen ook een
regeling komt voor de aanschaf van een computer/laptop en bijles, zodat gelijke
kansen in het onderwijs geborgd worden.

PvdA

Voor zowel volwassenen als kinderen is goed en toegankelijk taalonderwijs
noodzakelijk.

PvdA

Programma 6 - Sport, cultuur en recreatie
Collegeagenda: We bevorderen dat iedere inwoner plezier kan beleven aan uitstekende
sportvoorzieningen.
2. Jeugdlintje – voor jonge helden
Het lintje is bedoeld voor Noordwijkse kinderen en jongeren die zich op een positieve
manier inzetten voor de samenleving. Zij hebben een bijzondere prestatie verricht, dit
kan zijn op een bepaald gebied op school, of op een sportvereniging maar ook
daarbuiten op maatschappelijk gebied. Ze zijn tussen de 12 en 21. Het zijn voorbeeld
jongeren die de gemeente Noordwijk in het zonnetje zet. De gemeente laat hiermee
zien dat zij de inzet van jonge inwoners erg belangrijk vindt.

PUUR

9. Permanente evenementen coördinator.
Het organiseren van evenementen is belangrijk en moet leuk zijn. Het jaagt onze
lokale economie aan en verbindt de dorpen met elkaar. Een permanente coördinator
stemt de organisatie van evenementen op elkaar af en begeleidt bij de noodzakelijke
procedures en vergunningen. De vergunningsprocedure voor evenementen wordt
hiermee verkort en versimpeld en zo “klant” vriendelijk. Dit mag niet ten koste gaan
van veiligheid

PUUR

11. Inclusiviteit
Bestaande en bewezen succesvolle projecten uit de oude gemeenten die mensen
verbinden en een kans geven een tegenprestatie te leveren, verdienen het om verder
door het gehele Noordwijk uitgerold te worden. Concreet
denken we daarbij aan; Belbus, Reuring, Sportief voor werk, Friends United, Samen
voor vrede , Vrijheidsfestival.

PUUR

12. Nieuwe bestemming oude NRB locatie
Onze natuur- en strandgebieden moeten toegankelijk zijn voor mensen met een
beperking. De NRB-locatie op het strand in Noordwijk die binnenkort vrijkomt wordt
ingericht tot een locatie voor ‘rolstoelers’ met bijpassende voorzieningen. Tevens
wordt een dergelijke locatie ingericht bij de Duindamseslag en Langervelderslag.

PUUR

13. Realiseren van een onderkomen voor NSL (Noordwijkse StrandLopers).

PUUR
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Schitterende Natuur en Groen in Noordwijk
GroenLinks pleit voor meer investeren in een groene leefomgeving. Daarom
ondersteunt GroenLinks de (door het college al voorgenomen) uitvoering van het
programma `Verbind groen, groen verbindt 2019-2030’. GroenLinks wil groene
verbindingszones tussen de Natura2000 gebieden realiseren.

Groenlinks

Ook dient de beheerkwaliteit van het groen in de openbare ruimte in Noordwijk,
Noordwijkerhout en de Zilk gelijk getrokken te worden; in alle kernen streven we
beheerkwaliteit B na.

Groenlinks

Rookvrije zones rond sportterreinen.
Sporten en roken zijn twee zaken die niet bij elkaar horen. Een sportvereniging is een
belangrijke omgeving in het leven van een kind. Buiten wordt vaak nog in het zicht
van kinderen gerookt, zoals langs de lijn. Zien roken, doet roken. Een rookvrij
sportterrein geeft kinderen het goede voorbeeld, beschermt kinderen tegen de
verleiding om te gaan roken en voorkomt het schadelijke meeroken. Daarom pleit
GroenLinks voor rookvrije sportverenigingen.

Groenlinks

Sport, cultuur en recreatie (pag. 12)
Cultureel erfgoed is het bewaren waard, niet alleen als de eigenaar dat ziet zitten.
(pag. 12, ad 7.)

PvdA

Wij zijn van mening dat de druk op het duingebied door recreatie te groot wordt. Wij
pleiten voor terughoudendheid in het aanleggen van meer mountainbikepaden en
een trimbaan in dit gebied. (pag. 12, ad 12.)

PvdA

Het museum Oud Noordwijk verbindt het heden met het verleden en helpt ook mee
de mensen van nu met elkaar te verbinden en verbonden te houden. Daarnaast is het
museum een toeristische trekpleister. De PvdA wil dan ook dat de gemeente de
verbouwing van het museum financieel mogelijk maakt. (pag. 12)

PvdA

Programma 7 - Sociaal Domein
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.
Participatie (pag.13)
Wij pleiten voor een ruimhartig armoedebeleid. We gaan er van uit dat alle inwoners
van de gemeente Noordwijk in ieder geval nu gebruik kunnen maken van de meer
uitgebreide mogelijkheden die minima in de oude gemeente Noorwijk werden
geboden. (pag. 13, ad. 1.)

PvdA

Begeleiding naar werk en zaken als loonkostensubsidie en beschut werk zijn net zo
toegankelijk voor inwoners met als zonder uitkering. (pag. 13, Participatie)

PvdA

Beschut werk en loonkostensubsidie mogen niet worden beperk in uren, wie dat wil
en kan moet in staat zijn voltijds te werken en niet veroordeeld zijn tot een
levenslange aanvullende uitkering als dat niet echt nodig is. (pag. 13, Participatie)

PvdA
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De gemeente geeft een goed voorbeeld als werkgever en neemt het voortouw in het
aannemen van mensen met een handicap en een afstand tot de arbeidsmarkt, kiest
voor vast in plaats van flex in dienstverbanden en maakt anoniem solliciteren
mogelijk, zodat je met welke naam dan ook evenveel kans hebt op werk. (pag. 13,
Participatie)
Gezien het feit dat we op dit moment kunnen spreken van een vrijwel volledige
werkgelegenheid, denken wij dat nu het moment is aangebroken om de focus te
leggen op “het granieten bestand”. Dit zal extra investeringen vereisen in de vorm
van zwaardere re-integratie-instrumenten. Onze overtuiging is dat deze in eerste
instantie duurdere investering in participatie zich uiteindelijk zal uitbetalen in een
besparing op andere maatschappelijke kosten en het vergroten van welzijn en
welbevinden van de betreffende inwoners. (pag. 13, ad 4.)

Fractie

PvdA

PvdA

Maatschappelijke Ondersteuning (pag. 13)
Wij zijn voor een meer ruimhartig voorzieningenniveau, waarbij oog is voor de
werkelijke behoefte in plaats van “goedkoop en adequaat”. Dit beleid wordt
bijvoorbeeld zichtbaar bij huishoudelijke hulp.

PvdA

Bij aanbestedingen dient ook aandacht te worden besteed aan kwaliteit van zorg.

PvdA

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

PvdA

Van belang is verder dat er duidelijkheid komt over wie verantwoordelijk is voor
ondersteuning bij de maaltijd. Door ondoorzichtige wet- en regelgeving wijzen
verschillende instanties naar elkaar en wijzen de wijkverpleegkundige van het kastje
naar de uur.

PvdA

Eenzaamheid is een thema dat aandacht behoeft. Het is een probleem dat zich niet
alleen onder ouderen voordoet. Aanpak van eenzaamheid kan door het opzetten van
algemene voorzieningen zoals Reuring, maar ook vernieuwende woonconcepten
zoals het “Thuishuisproject” en de opzet van een vrijwilligersorganisatie gericht op
bezoekvrijwilligers kunnen hier een rol in spelen. (pag. 15, ad 3.)

PvdA

Wij zien graag dat er alternatieven worden ontwikkeld voor de regiotaxi. Tuktuk’s zijn
hierbij een goede optie voor het lokale vervoer. Daarnaast zouden we graag een
buurtbus zien die een vaste route rijdt door onze dorpskernen. Ook zou moeten
worden gekeken naar Automaatje.
(https://www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/mobiliteit/automaatje).

PvdA

Volksgezondheid en milieu (pag. 15)
Wij stellen voor dat het project JOGG wordt voortgezet. (pag. 15, Volksgezondheid,
ad
Wij1.)
vragen aandacht voor de zorgen over de risico’s van
gewasbeschermingsmiddelen voor de volksgezondheid.

PvdA
PvdA

Jeugdhulp (pag. 14)
Wij hechten net als de coalitie sterk aan het inperken van de wachtlijsten voor
jeugdzorg, daarnaast vinden we het van belang dat jongeren in de jeugdzorg niet
worden losgelaten op hun achttiende.

PvdA

Organisatie welzijnswerk
Maak inzichtelijk hoe het college het Welzijnswerk in nieuwe gemeente Noordwijk wil
organiseren en welke rol de Stichting Welzijn Noordwijk en de Noordwijkerhoutse
organisatie kan vervullen.
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Programma 8 - Volksgezondheid en Milieu
Collegeagenda: We voeren een tastbare en verantwoordelijke verduurzamingsaanpak. En
we kiezen en introduceren een verbeterd systeem van afvalinzameling.
Prioriteit aan energietransitie
De gemeente moet de regie nemen in de energietransitie. Stel net als bijvoorbeeld
Den Haag een Programma Energietransitie op. Daar staan wijkenergieplannen in: een
stappenplan waarin wordt aangegeven welke opties in de wijk het meest voor de
hand liggen (technische haalbaarheid en financiële aantrekkelijkheid), wat er voor
nodig is om te starten en hoe bewoners geïnformeerd en bij de planvorming
betrokken worden. De betrokkenheid van inwoners en bedrijven wordt groter als er
meer duidelijkheid wordt gegeven over kosten en baten; wees dus helder over
subsidies en/of leningen voor duurzame investeringen (isolatie, pelletkachel,
zonnepanelen etc). Op termijn gaan we van het aardgas af. Begin met een focuswijk
in elk van de vier kernen van Noordwijk en stel 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.

Groenlinks

Natuur
Voor de kernen van de oude gemeente Noordwijkerhout is afgesproken dat het
bomenbestand op het gewenste peil wordt gebracht en dat er daarnaast 500 bomen
extra worden geplant. Wij zouden graag zien dat deze plannen in de nieuwe
gemeente Noordwijk worden doorgezet en dat er vergelijkbare plannen worden
gemaakt voor de kernen Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee.

PvdA

Wij stellen voor de duingebieden ten noorden en zuiden van Noordwijk en het
Leeuwenhorst bos en de waterleidingduinen met elkaar te verbinden tot een groot
natuurgebied (Nationaal Park Hollandse Duinen). Daarnaast pleiten we voor het
creëren van ecologische verbindingen.

PvdA

Energie (pag. 16)
Wat ons betreft dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten bij de
energietransitie.
Duurzaamheid en Energietransitie
Een thema dat de wereld om ons heen bezig houdt, maar niet voorkomt in het
coalitieakkoord.
Een speerpunt zou kunnen zijn om in de eerste helft van 2019 een concrete
duurzaamheidsagenda voor te leggen met vermelding van de wijze waarop deze
agenda operationeel wordt gemaakt. Neem eens een voorbeeld aan Teylingen waar
ze met een duurzaamheidsmaatschappij aan de slag zijn gegaan.

PvdA
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Programma 9 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
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.
1. Bronsgeest
Versneld worden er betaalbare woningen gebouwd op Bronsgeest.

PUUR
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5. Woonconsulent – doorstormen naar passende woning
De gemeente stelt een woonconsulent in. Veel inwoners in onze dorpen wonen niet
op maat en zouden dolgraag een andere woning willen. De woonconsulent kent de
woningmarkt en helpt inwoners bij het vinden van passende woonruimte.

PUUR

6. Blijverslening
Aanvulling op coalitieakkoord pag 18 punt 8. Naast startersleningen verstrekt de
gemeente ook blijversleningen. Ouderen kunnen op deze manier door te maken
aanpassingen langer in hun eigen woning blijven wonen.

PUUR

8. Gierzwaluwkastjes
Bij toekomstige nieuwbouw worden speciale nestkasten, dakpannen en gevelstenen
geplaatst om het afnemend aantal gierzwaluwen tegen te gaan.

PUUR

Betaalbare woningen
De kern Noordwijk heeft ongeveer 19% sociale huurwoningen en Noordwijkerhout en
De Zilk 28%. Die schamele 19% is het laagste percentage van de hele regio. Om dit
op te trekken naar de gewenste en noodzakelijke 30% dient er nu eindelijk gebouwd
te worden. Bronsgeest is de aangewezen plek om zo snel, betaalbaar en duurzaam
mogelijk te bouwen.

Groenlinks

Ook wil GroenLinks Noordwijk dat naast de realisatie van 30% sociale huurwoningen
de mogelijkheid wordt gecreëerd om alternatieve woonconcepten te realiseren.
Voorbeelden hiervan zijn ‘Tiny houses’, groepswonen en kangoeroewoningen.

Groenlinks

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (pag.18)
Naast het op korte termijn bouwen van sociale huurwoningen, willen we ook
aandringen op het vergroten van het middenhuur-segment. In visies en plannen die
worden opgesteld voor (nieuwe) woongebieden en in nieuw op te stellen
bestemmingsplannen zouden ook geliberaliseerde woningen
in het middenhuursegment nadrukkelijk als een aparte categorie moeten worden
aangewezen.
Gekeken zou kunnen worden naar de gemeente Utrecht
Wij zijn er voor ook ruimte te scheppen voor nieuwe woonvormen, bijvoorbeeld voor
ouderen, waarin je zelfstandig, maar met steun van elkaar en hulp nabij kunt wonen,
zoals het eerder benoemde ‘Thuishuisproject’ (pag. 19, ad 9.). Maar ook
ecombineerde woonvormen voor jong en oud.
Betaalbaar voor starters, doordat je ook iets doet in zorgtaken voor je oudere buur.
Bij nieuwbouw willen we ook ruimte bieden voor CPO (Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap), tiny houses en dergelijke. Kortom aandacht voor betaalbaar
wonen en hier vernieuwend in willen zijn. Wonen moet voor iedereen bereikbaar en
betaalbaar zijn. Kwaliteit is belangrijk, maar aandacht voor betaalbaarheid evenzeer.
De gemeente hoeft wat ons betreft niet alleen welwillend te staan tegenover
initiatieven vanuit de gemeenschap, maar mag hier zelf ook een meer trekkende rol
in nemen, door bijvoorbeeld het opstarten van een taskforce. (pag. 18)

PvdA

PvdA
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Waar het gaat om het maken van afspraken voor sociale woningbouw, willen we dat
gestreefd wordt naar minimaal 30% sociale huurwoningen per kern, waarbij dit
percentage niet deels ingevuld kan worden met sociale koopwoningen. De doelgroep
die is aangewezen op sociale huur kan zich in de huidige markt geen koopwoning
veroorloven, ook niet als dat een sociale koopwoning is. Sociale koop kan geen
vervanging zijn voor sociale huur. Het streven zou moeten zijn te komen tot 30%
sociale huurwoningen op de totale woningvoorraad. Dit betekent dat bij
nieuwbouwprojecten in kernen waar dit percentage nu nog niet wordt gehaald, het te
bouwen aandeel sociale huurwoningen groter zou moeten zijn dan 30%. (pag.18, ad
3.)
Wij willen dat er zo snel mogelijk op Bronsgeest gebouwd gaat worden, zodat er
gebruik kan worden gemaakt van de 2 miljoen subsidie die de NWS van het rijk kan
ontvangen voor de bouw van tijdelijke woonoplossingen.

Fractie

PvdA

PvdA

Welke mogelijkheden zijn er om spoedzoekers en arbeidsmigranten tijdelijk te
huisvesten in recreatiewoningen? (pag. 19, ad 12.)

PvdA

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 sociaal-economische klasse,
zoals Duineveld of Sancta Maria.
(pag. 15, Woon- en leefomgeving)

PvdA

