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Waarom
Lijst Salman
Noordwijk?

EERLIJKE, TRANSPARANTE EN BETROUWBARE POLITIEK!

Dat is wat LIJST SALMAN NOORDWIJK als lokale partij van en voor Noordwijk in
praktijk brengt. Wij hebben aangetoond stevig oppositie te kunnen voeren,
maar ook dat we bestuurlijke verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan.

Ondanks collegedeelname bleef onze wethouder zichtbaar en herkenbaar, in
woord en daad.
RESULTATEN

De afgelopen 4 ½ jaar zijn door ons voor u als inwoner belangrijke en zichtbare
resultaten geboekt die ons Noordwijk verder hebben gebracht. Vooral op het
gebied van inrichting van de openbare ruimte, verkeersveiligheid en wonen.
Wijken zijn opgeknapt met nieuwe bestrating, groen en speeltoestellen.

Verkeersknelpunten zijn aangepakt. Werkelijk nog nooit waren er zoveel concrete
woningbouwprojecten in uitvoering of voorbereiding. Waarbij ook keiharde
afspraken zijn gemaakt over het aandeel sociale/ betaalbare woningen.

Kritisch als altijd heeft LIJST SALMAN NOORDWIJK zich zowel, in het college

als in de raad, ook positief ingezet op de dossiers van andere wethouders en de
burgemeester en wist daarmee vaak dossiers ‘de goede kant op’ te sturen.
CONSEQUENT EN CONSISTENT

Wij zijn consequent en consistent in onze keuzes en afspraken. Neem
het fusiebesluit als voorbeeld. We spraken op basis van de laatste

verkiezingsafspraken af zelfstandig te willen blijven en hielden ons als enige

coalitiepartij aan deze afspraak. Dat heeft de fusie niet kunnen voorkomen. Hoe

onbevredigend ook, wij zijn realistisch genoeg om de fusie nu als feit te erkennen.
Het is belangrijker dan ooit om de stem van Noordwijk te laten horen. Dat is wat
LIJST SALMAN NOORDWIJK als geen andere partij doet.
REALITEIT

Nu het fusiebesluit dan toch definitief is geworden, is ons er alles aan gelegen

om er het beste van te maken voor u als inwoner van Noordwijk. In deze nieuwe
realiteit blijven we werken aan een gemeente waar het prettig (samen)leven,

wonen en werken is. Aan een nieuwe gemeente die leefbaar en aantrekkelijk
is. En waarin de ‘oude’ kernen hun eigen identiteit zullen behouden.
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NOORDWIJKERS IN DE RAAD

Het nieuwe Noordwijk is een gemeente waarin niet de bestuurders bepalen

wat goed voor u is, maar waarin u meer dan ooit nadrukkelijk een stem heeft.

Daarom richten we ons in dit actieprogramma nadrukkelijk alleen op inwoners
van Noordwijk. Daar ligt ons hart.

Maar, vanzelfsprekend zullen wij na 1 januari 2019 ook verantwoordelijkheid

nemen voor het besturen van Noordwijkerhout en De Zilk. Het bestuur van het

nieuwe Noordwijk kan wel echte Noordwijkers gebruiken. Met een stem op LIJST
SALMAN NOORDWIJK stemt u gegarandeerd een Noordwijker in de raad.
ONZE BELOFTE

Wij hebben ons actieprogramma heel stellig verwoord. Want wij staan achter ons
programma en wij zouden niets liever willen dan al deze punten realiseren. Wij

zullen dan ook onze uiterste best doen om ook andere partijen te overtuigen van

het belang van onze punten. Wij beloven dat we ons daar tot het uiterste toe voor
zullen inspannen. Dat is onze belofte en daar kunt u ons aan houden!

Ons actieprogramma is mede tot stand gekomen door raadpleging van de
Noordwijkers o.a. ook via social media.

LIJST SALMAN NOORDWIJK is altijd bereikbaar voor u als Noordwijker via

telefoon, social media, e-mail en natuurlijk face-to-face. Niemand uitgezonderd.
24 Uur per dag. Geen probleem te klein of te groot en het liefst lossen we het ter
plaatse op. Met u en voor u. Graag gedaan.

En; mist u iets in dit actieprogramma of zien wij zaken naar uw mening echt
verkeerd: laat het ons ook weten!

U kunt de komende 3,5 jaar in ieder geval weer keihard op ons rekenen!

Wij doen gewoon wèl
wat we beloven!
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1.
Wonen

A.

BOUWEN

1.

Tenminste 30% sociale woningbouw is het uitgangspunt voor

		

alle woningbouwprojecten.

2.

Sociale koopwoningen dienen langer dan 10 jaar sociaal te blijven.

		

Dit geldt ook voor de sociale huurwoningen die door particulieren

		

gebouwd worden.

3.

Nieuwbouwwijk Bronsgeest wordt versneld gerealiseerd met

		

40% sociale woningen en woningtoewijzing met voorrang aan de Noordwijkers.

4.

Het DPO-gebouw aan de Hoogwakersbosstraat maakt snel plaats

		

als ontwikkellocatie met zeker 40% sociale woningbouw.

5.

De volgende bouwfase van Offem-Zuid wordt naar voren gehaald.

6.

Wij bouwen betaalbare woningen zodat onze jongeren hier kunnen

		

blijven wonen en ouderen kunnen doorstromen.

7.

De doorstroming op de woningmarkt wordt bevorderd door het bouwen

		

van ontbrekende woningtypen, zoals (levensloopbestendige)

		

zorg- en seniorenwoningen met toegang tot de centrumvoorzieningen.

8.

Initiatieven voor woongroepen voor senioren (zogenaamde “Knarrenhoven”)

		

worden omarmd en gefaciliteerd.

9.

De Noordwijkse Woningstichting betaalt bij koop van grond

		

van de gemeente een sociale grondprijs in plaats van een

		

commerciële grondprijs.

10. Tiny housing krijgt een kans als nieuw woonconcept.
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B.

WONEN

1.

Oneigenlijk gebruik van woningen wordt aangepakt.

		

Woningen zijn om in te wonen en niet om uitsluitend als vakantiewoning

		

te gebruiken. Er wordt meer controle uitgevoerd op juist en veilig gebruik.

2.

Huisvesting van arbeidsmigranten wordt niet langer in de woonkernen

		

toegestaan. In bestemmingsplannen wordt voortaan expliciet

		

rekening gehouden met huisvesting van arbeidsmigranten.

		

Huisvesting op recreatieterreinen is daarbij een optie.

		

Huisvesting van arbeidsmigranten moet bij voorkeur worden gerealiseerd

		

door en bij het bedrijf waar men werkt. Woningen die in bestemmings-

		

plannen zijn aangeduid als “eengezinswoning” moeten daadwerkelijk

		

door een gezin worden bewoond. Het huisvesten van groepen 		

		

arbeidsmigranten in dergelijke woningen wordt niet getolereerd.

3.

Statushouders krijgen niet langer voorrang op de Noordwijkse

		

sociale huurwoningmarkt.

4.

Alle sociale woningbouw wordt - tegen het provinciale beleid in -

		

weer met voorrang aangeboden aan de inwoners van Noordwijk

		

zoals we nu reeds doen met nieuwbouw.

5.

Inwoners die hun huis willen verbouwen worden ‘bevrijd’ van

		

de welstandscommissie.

6.

Voor beschermd en/ of begeleid wonen worden dichtbij oplossingen gezocht.

7.

Leegstand en verpaupering van onroerend goed pakken we aan

		

door centra aantrekkelijk te maken. Verloedering pakken we aan door

		

stevige handhaving. Afzien van handhaving vanwege de lieve vrede

		

zullen wij niet accepteren en wij laten ons nooit chanteren.

8.

Leegstand wordt ook voorkomen doordat de gemeente meedenkt met

		

planvorming in plaats van steeds weer met nieuwe voorwaarden te komen.

9.

Aanwijzing van gemeentelijke monumenten wordt gestopt.

		

Wij kiezen voor: vrijwilligheid.

10. Een denktank van bewoners en ondernemers wordt samengesteld

		

om samen met de gemeente te komen tot een realistische centrumvisie

		

voor Noordwijk Binnen.
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C.

LEEFOMGEVING

1.

Inwoners van een straat of wijk worden actief uitgenodigd mee te denken

		

in de besteding van budgetten voor wijkgericht-werken.

2.

Wijkavonden blijven in stand. De inwoners staan centraal.

		

Niet het bestuur.

3.

Elke wijk verdient een wijkvereniging.

		

De gemeente faciliteert en subsidieert dit.

4.

Er komt een grote openbare speeltuin in het Middengebied.

5.

De speeltuinen in de woonwijken dienen van niveau te zijn.

		

(Her)inrichting van de speeltuinen gebeurt in overleg met buurtkinderen

		

en hun ouders. Extra budget wordt hiervoor vrijgemaakt.

6.

Dumpen van afval zal keihard worden aangepakt.

		

Vervuilers krijgen de rekening gepresenteerd.

7.

De stal van Van der Holst aan het Dompad blijft bestaan.

8.

Noordwijk aan Zee wordt groener. Er komen meer bomen.

9.

In het toeristisch kerngebied worden openbare toiletvoorzieningen

		

gerealiseerd die passen bij een badplaats als Noordwijk.

10. De overlast veroorzaakt door meeuwen wordt diervriendelijk

		

aangepakt. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de ervaringen

		

in andere badplaatsen.

11.

Het bijplaatsen van afval bij inzamelpunten wordt tegengegaan

		

door de redenen voor de bijplaatsing weg te nemen: inwerp-openingen

		

worden vergroot en er wordt extra ingezet op het verstrekken

		

van informatie over de inzamelmogelijkheden.

12. Handhaven op het illegaal dumpen van huisvuil wordt ook mogelijk

		

zonder ‘op heterdaad’ betrapt te worden.

13. Er komen meer en ruimere afvalbakken op logische plekken.

		

Dit geldt ook voor de verzamelcontainers voor bewoners.
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2.
Veiligheid

1.

Veiligheid garanderen aan de inwoners is een kerntaak van de overheid.

2.

Iedereen moet veilig over straat kunnen. Ook ‘s avonds of ‘s nachts.

		

Daar waar nodig zal extra aandacht besteed worden aan verlichting

		

of zullen camera’s worden geplaatst.

3.

De politie zal op de uitgaansavonden meer surveilleren in de straten

		

rondom De Grent.

		

Ordeverstoringen worden hard en afdoende aangepakt.

4.

Straat- en buurtterrorisme wordt niet getolereerd.

5.

Initiatieven als een buurtwacht en buurt-WhatsApp

		

worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

6.

Iedere gemeentekern krijgt zijn eigen wijkagent en deze is

		

weer zichtbaar.

7.

Er wordt actief toegezien op het goed functioneren van openbare

		

verlichting. Kapotte openbare verlichting wordt direct gerepareerd.
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3.
Verkeer en
parkeren

A.

VERKEER

1.

Er komt een meldpunt verkeersonveilige plekken.

2.

We spreken met de politie af: meer en strengere controle en handhaving

		

op te hard rijden in de woonkernen.

3.

Zebrapaden en drempels zullen zo mogelijk ook in 30 km/uur gebied

		

worden aangelegd wanneer bewoners daarom vragen. Hierbij wordt ook

		

gekeken naar de mogelijkheid om 3D zebrapaden en drempels aan te leggen.

4.

De verlichting op de wandel- en fietspaden zal worden verbeterd.

5.

Er zal een fysieke rijstrookscheiding op de Van de Mortelstraat en de

		

Van Panhuysstraat ten behoeve van snelheidsvermindering worden

		

aangelegd. Als dit werkt doen we dat ook op andere 50 kilometer wegen.

6.

De onoverzichtelijke kruising Voorstraat – Heilige Geestweg

		

wordt veilig gemaakt.

7.

Er worden verkeersremmende maatregelen aan de Peterhof

		

in de wijk Boechorst gerealiseerd.

8.

De aan te leggen rotonde op de kruising Parallelboulevard - Quarles

		

van Uffordstraat zal leiden tot een veiliger verkeerssituatie.

9.

Fietspaden zullen bij voorkeur apart van autoverkeer worden aangelegd.

10. Naast het verwijderen van de betonnen palen op het Jeroensplein zal

		

een oplossing worden gevonden voor de huidige bestrating.

		

Er mag geen risico meer zijn op een valpartij.

11.

Er zal een verlicht wandelpad aangelegd worden aan de Gooweg zodat

		

Noordwijk en Noordwijkerhout ook veilig te voet bereikbaar zijn.

		

Het fietspad aan de Gooweg tussen Noordwijk en Noordwijkerhout

		

wordt daarbij gelijk meegenomen.

12. In overleg met de Provincie wordt de fietsoversteek aan de Van Berckelweg

		

richting Leidsevaart veiliger gemaakt.

13. Vrachtverkeer wordt zo veel mogelijk uit de woonkernen geweerd.

14. Met de bekende bezorgdiensten die nu vaak maling aan de verkeersregels

		

lijken te hebben wordt een gedragscode afgesproken.

15. De winkelstraten zoals Hoofdstraat en Kerkstraat worden gesloten

		

voor alle verkeer inclusief fietsen en scooters en met uitzondering van

		

scootmobielen.

16. De straten worden toegankelijker voor gehandicapten.

17. De Zeereep wordt auto- en scootervrij gemaakt. Over de

		

bevoorrading van de strandpaviljoens aldaar worden afspraken gemaakt.
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B.

PARKEREN

1.

Bouwontwikkelingen mogen nooit ten koste gaan van

		

de parkeermogelijkheden van de huidige bewoners.

2.

De medewerkers van Parkeerbeheer zijn gastheer/gastvrouw

		

van Noordwijk.

3.

De parkeervergunning blijft betaalbaar en beschikbaar

		

voor bewoners van Noordwijk.

4.

Noordwijkers met een parkeervergunning die hun blauwe schijf

		

vergeten zijn krijgen eerst een vriendelijke waarschuwing in plaats

		

van een naheffingsaanslag.

5.

Betaald parkeren wordt alleen ingevoerd wanneer bewoners dat in

		

meerderheid wensen om de parkeeroverlast tegen te gaan.

		

Zo mogelijk worden er extra parkeerplaatsen aangelegd.

6.

Het parkeren van busjes van uitzendbureaus in de woonkernen wordt

		

tegen gegaan. Hiervoor wordt een parkeerplek buiten de woonkernen

		

aangewezen.

7.

Het parkeerverwijssysteem helpt automobilisten snel naar een

		

vrije parkeerplaats.

8.

Er komt een transferium om de Noordwijkers te ontzien

		

van parkeeroverlast door toeristen.

9.

Niet langer exclusief gebruik van parkeerplaatsen met laadpalen

		

in de woonkernen voor elektrische rijders.

10. Laadpalen worden op de grotere parkeerterreinen geplaatst

		

voor rekening en risico van de leverancier.

11.

Er komen fatsoenlijke mogelijkheden voor het parkeren (en opladen)

		

van de fiets in de centra en bij het strand.

12. Er komt tijdens de openingstijden van de winkels in de

		

Sint Jeroensweg/Molenstraat een blauwe zone.

13. Medewerkers van de gemeente parkeren wanneer zij op het

		

gemeentehuis moeten zijn in de parkeergarage van de supermarkt aan

		

de overzijde zodat het parkeerterrein beschikbaar is voor bezoekers.

14. Parkeergarage voor de (strand)toeristen in het duin is prima,

		

maar deze wordt niet door de Noordwijkers betaald.

15. Het parkeerprobleem in De Zuid wordt opgelost door het treffen van

		

fysieke maatregelen waardoor het parkeren op plaatsen waar dat

		

gevaar oplevert onmogelijk wordt gemaakt.
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16. Er komt een parkeeroplossing voor de kern van Noordwijk Binnen

		

zodat ook de brandweerwagen in geval van nood ruim baan heeft.

17. Om de parkeerdruk op Noordwijk aan Zee te verminderen worden

		

op de Koningin Astrid Boulevard haakse parkeervakken aangelegd.

		

Tegelijkertijd verdient de Koningin Astrid Boulevard een opknapbeurt.

18. Er komt een lokaal punt voor het stallen van weggesleepte auto’s

		

zodat de bestaande wegsleepregeling daadwerkelijk gebruikt kan worden.

C.

BEREIKBAARHEID

1.

Met de omliggende gemeenten en de Provincie wordt gericht

		

samengewerkt in belang van de bereikbaarheid van Noordwijk:

		

betere aan- en afvoerwegen richting het noorden (N206-Duinpolderweg),

		

Teylingen (N444) en het zuiden (Pioniersbaan Katwijk-Noordwijk).

		

Het openbaar vervoer wordt hierbij niet vergeten.

2.

De bereikbaarheid van de dorpskernen met een vorm van

		

openbaar vervoer wordt verbeterd.

3.

De Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) - lijn Leiden-Katwijk-Noordwijk

		

wordt in overleg met de Provincie snel doorgetrokken van ESA-Estec

		

naar het Picképlein.

4.

Het openbaar vervoer wordt geoptimaliseerd.

		

De nieuwe concessie biedt hiervoor mogelijkheden.

5.

Het gebruik van de strandpendelbus wordt geoptimaliseerd door

		

het invoeren van een tijdregeling waardoor gebruikers vooraf weten

		

hoe laat en waar de bus stopt.

6.

De bereikbaarheid van de scholen in Noordwijk aan Zee wordt verbeterd.

7.

De Van Limburg Stirumstraat wordt niet afgesloten voor autoverkeer

		

zodat het winkelgebied goed bereikbaar blijft.

8.

Noordwijk wordt op hoogtijdagen, wanneer de parkeerplaatsen vol zijn,

		

afgesloten voor nog meer verkeer. Dit verkeer wordt naar parkeerterreinen

		

geleid buiten de kom, vanwaar zij per (huur)fiets of met een busvoorziening

		

naar het strand kunnen.
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4.
Economie

1.

Alle overbodige regels worden afgeschaft.

		

Deze leiden nu tot vertraging, verhoging van kosten en frustratie.

2.

De bestaande regels gelden voor iedereen, zodat iedereen dezelfde kansen

		

en beperkingen heeft.

		

Aan vriendjespolitiek doen wij niet.

3.

Een goede samenwerking tussen de gemeente en het MKB is van belang,

		

zeker ook op agrarisch en toeristisch gebied.

4.

Bestaande moderne agrarische bedrijven zijn noodzakelijk om

		

deze sector vitaal te houden. De gemeente zal deze bedrijven de ruimte

		

geven om zich te ontwikkelen.

5.

Het Ondernemersfonds krijgt alleen een vervolg als het door

		

de ondernemers gedragen wordt.

6.

Een gemeentelijk themajaar moet ook iets opleveren voor de Noordwijkers.

7.

Leegstand op De Grent wordt voorkomen door de functies

		

in het bestemmingsplan te wijzigen.

8.

Strandpaviljoenhouders mogen nog slechts schermen en stoelen

		

neerzetten als er daadwerkelijk een klant voor is.

		

Het bij voorbaat vol zetten van het hele strand met te verhuren

		

schermen en stoelen wordt verboden.

9.

Er wordt ingezet op meer evenementen en andere activiteiten

		

buiten Noordwijk aan Zee. Noordwijk Binnen is er ook nog!

10. Laad- en loszones zorgen voor optimale bevoorrading en

		

doorstromend verkeer.
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5.
Onderwijs

1.

Onderwijs, kinderopvang, sport, zorg, gezondheid,

		

cultuur en veiligheid worden beter met elkaar verbonden.

2.

Financiële bijdrage aan leerlingen van de basisscholen voor

		

Sport en Cultuur blijft bestaan.

3.

Alle kinderen krijgen de gelegenheid een zwem- en verkeersdiploma

		

te behalen.

4.

De cursus Mui Zwemmen wordt in samenwerking met de

		

Noordwijkse Reddingsbrigade aan basisschoolleerlingen in aanvulling

		

op het zwemdiploma aangeboden.

5.

Het Northgo-college en het Teylingen College locatie Leeuwenhorst

		

zullen samenwerken om zo aanvullend op elkaar te zijn.

		

Eventuele leegstaande lokalen zullen worden ingezet voor

		

andere doeleinden.

6.

Op scholen moet naast kennisoverdracht ook ruimte bestaan

		

voor vorming van de jeugd. Pestbeleid wordt binnen de scholen

		

strikter toegepast. Pestgedrag wordt aangepakt.

7.

Noodlokalen voor basisscholen dienen volwaardige klaslokalen te zijn.

8.

Ouders worden gestimuleerd hun kinderen veilig lopend of op de fiets

		

naar school te laten gaan.

		

Dat is niet alleen gezond maar scheelt ook verkeer- en parkeeroverlast

		

voor omwonenden.

9.

Er komen EHBO-lessen op de middelbare scholen waarbij

		

tevens aandacht wordt besteed aan het gebruik van AED’s.

10. Er komen brandveiligheidslessen op de middelbare scholen,

		

waarbij ook praktijklessen worden gegeven zodat elke leerling

		

leert omgaan met brandblussers.

11.

Schoolpleinen worden bij renovatie ook groen (bomen, planten,

		

struiken etc.).
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6.
Sport, cultuur
en educatie

1.

Iedereen in Noordwijk kan deelnemen aan het verenigingsleven

		

(sport en cultuur).

2.

Geen gedwongen fusies tussen verenigingen.

3.

Verenigingen worden zowel financieel als praktisch ondersteund op

		

een wijze die past bij het maatschappelijk belang van de vereniging.

4.

Persoonlijke- en sociale veiligheid binnen alle verenigingen

		

moet worden gegarandeerd.

5.

Bij subsidiëring van evenementen wordt prioriteit gegeven aan activiteiten,

		

die door de inwoners van Noordwijk en de bezoekers van Noordwijk hoog

		

worden gewaardeerd en waarbij Noordwijkse verenigingen zijn betrokken.

6.

De procedure voor organiseren van evenementen wordt verder vereenvoudigd.

		

Daartoe worden desnoods regionaal gemaakte afspraken opgezegd.

7.

Het aanvragen van subsidie voor een evenement enerzijds en

		

het aanvragen van de evenementvergunning anderzijds worden

		

gecombineerd binnen één aanvraagtraject.

8.

De ondoorzichtige en vaak willekeurige vrijstellingsregelingen voor

		

leges en precario komen te vervallen. In plaats daarvan komt er een

		

heldere en voor ieder inzichtelijke subsidieregeling.

9.

Voor jaarlijks terugkerende evenementen blijft de meerjarenvergunning 		

		

bestaan zodat jaarlijkse leges en invulwerk de organisaties bespaard blijven.

10. Evenementen blijven ondersteund worden (met dranghekken, afvalbakken etc.).
11.

Er komt een fatsoenlijke centraal gelegen accommodatie

		

voor grootschalige dorpsevenementen.

12. Evenementen op wijkniveau worden gestimuleerd.

		

Dit is goed voor de gemeenschapszin.

13. Er komt een overdekte buitenlocatie (“muziektent”) zodat vooral

		

de Noordwijkse verenigingen zich veel meer dan nu al het geval is kunnen

		

presenteren aan een groot publiek.

14. Bestaande evenementenlocaties moeten worden behouden

		

en er moeten extra locaties bij komen.

15. Er komen permanente (verzinkbare) afsluitingsmiddelen aan weerszijden

		

van de Koningin Wilhelmina Boulevard zodat tijdens evenementen

		

lelijke betonblokken niet meer nodig zijn.

16. Museum Oud Noordwijk wordt betaalbaar verbouwd.

17. Er komt een voordelige ‘rittenkaart’ voor zwembad BinnenZee zodat weer

		

gekozen wordt voor zwemmen in eigen dorp.

18. Er wordt een educatieprogramma opgezet om plastic-soep tegen te gaan.
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7.
Sociaal

1.

Er komt één toegankelijk loket voor het sociaal domein.

2.

Het Sociaal Wijkteam wordt verder uitgebreid over Noordwijk.

3.

Op de kwaliteit van huishoudelijke hulp wordt niet bezuinigd.

4.

Er komt een gericht programma om eenzaamheid te bestrijden.

5.

De wachtlijsten in de hulpverlening worden teruggebracht door

		

betere afstemming tussen de instanties.

6.

Onze verenigingsaccommodaties worden vaker ingezet voor projecten

		

om iedereen mee te laten doen aan de samenleving.

		

Dát is de Kracht van Noordwijk.

7.

Er komt een ontmoetingsgelegenheid voor de jeugd tot 12 jaar

		

anders dan de huidige Hangout.

8.

Vrijwilligers en mantelzorgers worden gekoesterd.

		

Daarbij worden de vele vrijwilligers die zich inzetten binnen

		

het verenigingsleven niet vergeten.

9.

Op activiteiten voor kwetsbare doelgroepen wordt niet bezuinigd.

10. Deelname aan het Jeugd- Sport en Cultuurfonds wordt gecontinueerd.
11.

De Voedselbank is overbodig geworden door een gericht armoedebeleid.

12. Uitkeringsfraude wordt keihard bestraft.

13. Indien statushouders onvoldoende inspanning leveren om Nederlands

		

te leren, wordt de uitkering gestopt.

14. Een uitkering moet je verdienen. Een tegenprestatie mag worden verwacht.
15. Sparen en reserveringen voor toekomstige noodzakelijke uitgaven

		

in een uitkeringssituatie wordt niet bestraft met het onthouden of korten

		

op bijzondere bijstand.

16. Inwoners worden vanuit de bijstand aan een baan geholpen door

		

het creëren van functies rondom hun kwaliteiten in plaats van te wachten

		

op die ene vacature.

17. De gemeente geeft het goede voorbeeld door arbeidsgehandicapten

		

binnen de gemeentelijke organisatie een plek te bieden.

3
8.
Volksgezondheid
en milieu

1.

Alle gemeentelijke eigendommen zijn per 2030 energieneutraal.

2.

De Noordwijkse parkeerautomaten worden allemaal voorzien

		

van zonnecollectoren.

3.

Er komen snellaadpunten voor auto’s bij winkelcentra

		

(opladen tijdens het winkelen).

4.

Nieuwe woonwijken worden gasloos en energieneutraal gebouwd

		

als de betaalbaarheid van de woningen niet in het geding komt.

5.

Daken van scholen, sporthallen en zwembaden worden beschikbaar

		

gemaakt voor lokale energiecoöperaties. Ook de Noordwijkse

		

Woningstichting en bedrijven worden gevraagd mee te doen.

6.

Er wordt een zichzelf terugverdienend fonds opgericht om duurzame

		

investeringen te faciliteren (zonnepanelen, energie besparende en

		

energie opwekkende maatregelen). Bedoeld voor zowel particuliere

		

woningen als huurwoningen van corporatie(s).

7.

Meer zichtbare windmolens in zee zijn ongewenst!

		

Wij blijven ons hard maken voor een vrije horizon.

8.

Er komen bij-vriendelijke landschappen. Het maaibeleid wordt

		

teruggebracht zodat natuurlijke bermen ontstaan met wilde bloemen.

9.

Er wordt lokaal dierenwelzijnsbeleid ontwikkeld.

10. Het grondwaterprobleem wordt voorgoed opgelost met de reconstructie

		

van de Parallelboulevard.

11.

(Plastic) zwerfvuil in zee, ook bekend als plastic soep, is een groeiend

		

probleem. Initiatieven waar opruimen ook effectief bijdraagt aan

		

bewustwording worden ondersteund. Het initiatief “volle afvaltas,

		

gratis bakkie koffie” wordt nieuw leven in geblazen.

12. Afval Loont gaat meer afvalstromen innemen en zal op meerdere

		

plekken in de gemeente afval innemen.

13. Het huidig afvalsysteem wordt verbeterd in afwachting van de kansen

		

op nascheiding (= afvalscheiding na inzameling). Er komt geen duur,

		

nieuw inzamelsysteem waarbij je moet betalen voor je restafval.

		

Dat leidt immers tot vervuiling van afvalstromen en vervuiling op straat.

14. Afvalbeperking door bedrijven wordt afgedwongen via geldende milieuregels.
15. Het zeer actieve zwerfafval-team wordt uitgebreid.

		

De gemeente faciliteert deze afvalruimers.

16. De hondenbelasting wordt afgeschaft, maar wie dierlijke vervuiling

		

niet opruimt riskeert een flinke boete.

3
9.
Bestuur en
organisatie

1.

Openheid en eerlijkheid is een vereiste voor een betrouwbaar bestuur.

		

Voor Lijst Salman is het meer dan dat: het is een vanzelfsprekendheid.

2.

Er zal nooit meer een nieuwe gemeentelijke fusie plaatsvinden zonder

		

instemming van de Noordwijkers. Die instemming moet worden gevraagd

		

via gemeenteraadsverkiezingen of desnoods een referendum.

3.

Een Noordwijker die een vraag stelt aan de gemeente krijgt tijdig

		

een duidelijk/ leesbaar antwoord.

4.

Met de fusie van Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk zullen

		

de voorzieningen in de kernen blijven.

5.

Ambtenaren zullen het moeten doen met de huidige huisvesting.

		

Dat kost jaarlijks al genoeg. Er komt geen nieuw gemeentehuis.

6.

De inwoners krijgen een grotere rol bij het bedenken van oplossingen,

		

besluitvorming en uitvoering van taken.

7.

Een verstandig bestuur heeft geen dure advocaten en juristen nodig

		

om zich achter te verschuilen.

8.

Besluiten worden genomen in openbare vergaderingen.

		

Aan geheime vergaderingen werken wij niet mee.

9.

Raadsleden hebben niet alleen een grote betrokkenheid,

		

maar zullen ook deskundig, integer en onafhankelijk zijn.

10. Het college van burgemeester en wethouders zal bestaan uit

		

vakkundige mensen met kennis en betrokkenheid met de gemeente

		

en de gemeenschap. Bestuurders zullen krachtig en besluitvaardig zijn.

11.

Burgemeester en wethouders houden elke dag spreekuur

		

in plaats van 1 keer per maand.

12. De inwoners hebben recht op volledige informatie over de wijze

		

waarop er met ‘hun’ geld wordt omgegaan.

13. De regie pakken we terug zodat niet meer tegen inwoners

		

wordt gezegd: “daar gaan we niet over”. Zo kan het functioneren van

		

nutsbedrijven en andere uitvoerende diensten worden afgedwongen.

14. Het ‘gevonden voorwerpen’-loket gaat ook in het weekend open.

3
10.
Financiën

1.

De onroerende zaakbelasting (OZB) gaat omlaag door verstandiger

		

politieke keuzes.

2.

De hondenbelasting wordt afgeschaft.

3.

De deelname van Noordwijk aan de Omgevingsdienst (ODWH)

		

leidt tot hogere kosten en vertragingen. Noordwijk treedt daarom

		

uit de Omgevingsdienst en gaat weer zelf bouwvergunningen afgeven

		

en handhaven.

4.

Illegale bewoning leidt o.a. tot afvalproblemen doordat illegale bewoners

		

geen toegang hebben tot de reguliere faciliteiten om afval af te voeren.

		

Daarnaast loopt de gemeente veel inkomsten mis omdat er geen

		

afvalstoffenheffing wordt betaald.

		

Hiervoor draait nu de betalende Noordwijker op.

		

Aan deze oneerlijke situatie maken wij een eind.

5.

De oneerlijke situatie dat strandpaviljoens geen precario hoeven te betalen

		

voor bijvoorbeeld het plaatsen van grote tenten op het strand en de vreemde

		

situatie dat de Noordwijker betaalt voor de afvoer van het bedrijfsafval

		

van de paviljoens worden rechtgezet.

Wij doen gewoon
wèl
wat we beloven!

