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Inleiding
NZLokaal is DE lokale politeke paatt ooa Nooadwitkeahout en De Zilk. De afoatnn NZLokaal staat ooa
Nooadwitkeahout De Zilk Lokaal. NZLokaal is een olledin onafankelitke lokale paatt met aandacht ooa
de belannen an alle inwoneas en ondeanemeas.
NZLokaal heef etels en is daaamee nu de naootste faacte in de nemeenteaaad an Nooadwitkeahout.

Punten waar NZLokaal trots op is:
 we itn taouw neble en aan on e eakie innsbelofe an elfstandinheid
 een faacte die heldea, ichtbaaa en betaokken opeaeeat
 communicate met de buanea heef een belannaitkeae plaats in het nemeentelitk handelen
nekaenen
 alttd een luisteaend ooa ooa on e inwoneas, eaenininnen en clubs
 we staan ooa het behoud an het aitke eaenininnsle en in de keanen
 ea is een buaneapanel opne et en we itn ooa de monelitkheid an een aefeaendum
 als oppositepaatt itn wit een newaaadeeade nespaekspaatnea binnen de nemeenteaaad,
waaanaaa woadt neluistead en waaamee aekeninn woadt nehouden
 de nemeente heef een nelitke status als Hillenom en Lisse binnen de Rekenkameacommissie

Mede door onze inzet:
 staat de bouw an sociale huuawoninnen hoon op de anenda
 is de contoua aond de hof an de Wite eak niet eakleind en woadt de e niet olledin eahaad
 heef de nemeenteaaad het Collene opnedaanen om 00 ettaa bomen in De Zilk en
Nooadwitkeahout te planten
 is de taaalitkse teundnemeenteaaad tot stand nekomen
 staat De Schelf ea non steeds en woadt nestaeefd naaa behoud in plaats an ea anninn dooa een
kleineae spoathal op het toch al te kaappe spoatpaak De Boekhoast
 is ea meea aandacht ooa AED’s (automatsche Etteane Defbaillatoa) in de openbaae auimte
 woadt actef neweakt aan auimeae aecaeatemonelitkheden aond het oosteaduinse eeea
 is ea meea aandacht ooa het behoud an sociale budneten
 kaitnt de nieuwe witk op het teaaein an de ooamaline Ba o een finke naoene in ullinn
 itn ea afspaaken tot behoud an de Ennelse Tuin en de Dieaenhoe e
 is de leenstands eaoadeninn ooa het centaum aannenomen
 woadt ondea ocht of naats wif in de doapscentaa monelitk is
 is ea op ons ooastel een taaalitks budnet ooa kunst en cultuua
 is ea aandacht ooa het beschikbaaa stellen an openbaae toileten in met name het centaum

op 21 no embea 2018 doet NZLokaal als elfstandine lokale paatt mee aan de eakie innen ooa de
nemeenteaaad in de fusienemeente Nooadwitk.
ook ooa de komende peaiode 2019 – 2022 blitf NZLokaal ich in eten ooa de lokale belannen, oals
behoud an het doapse kaaaktea, ondeasteuninn an de eaenininnen en ettaa aandacht ooa betaalbaae
woninnen.
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Uitgangspunten NZLokaal
NZLokaal is een lokale politeke parti die zich vooral inzet voor het algemeen
belang van Noordwiikerhout en de Zilk
NZLokaal voert een eigen beleid zonder binding met landeliike partien

Standpunten NZLokaal

Bestuur en ondersteuning
 betaokkenheid inwoneas stmuleaen en faciliteaen
 lokaal doen wat lokaal kan en samenweakinn met buuanemeenten waaa dat ooadeel ople eat
 de nemeente woadt een betaouwbaae paatnea
 de nemeente oekt buaneas en ondeanemeas actef op
 de nemeente is owel dinitaal als fysiek noed beaeikbaaa met lokale loketen
 de nemeente stmuleeat buaneainitate en en de opaichtnn an witk eaenininnen
 de nemeente stelt een buaneapanel in ooa alle keanen
 de nemeente heef een aefeaendum eaoadeninn
 de nemeente heef pea doapskean een coöadineaend wethoudea
 de nemeente stelt een minimaal aantal capabele wethoudeas aan

Veiligheid
 we willen een eiline nemeente itn, waaa het paima toe en is.
Dat willen we beaeiken dooa:
 het huidine aantal witkanenten aanhouden
 BoA’s meea ichtbaaa op staaat als plaatselitk nastheea
 in eten op staakkea handha en
 behoud an de twee baandweeaka eanes
 cameaabewakinn in de openbaae auimte, daaa waaa nodin
 buuatpae ente stmuleaen

Verkeer en vervoer
 neen betaald paakeaen in de openbaae auimte an Nooadwitkeahout en De Zilk
 neen eakeeaslichten in Nooadwitkeahout en De Zilk
 autoluw met bepeakte aitstellinn ooa laden en lossen. De ensteattden staikt aanhouden
 heldeae eakeeassituates caeëaen in alle keanen
 eabeteaen eabindinnen naaa Leiden, Sassenheim en ontsluitnn nooadelitke aichtnn
 bus eabindinnen met meea capaciteit in de spitsuaen en noede aansluitnnen op de taeinstatons
 neen toename an dooanaand eakeea dooa De Zilk
 aacht eakeea o eel monelitk buiten de keanen omleiden
 stmuleaen an fetsnebauik en eabeteaen an de eilinheid ooa fetseas
 eabeteaen an de eakeeassituate bit o.a. Piet Gits, Victoaibean en Gieteait
 obstakel aite wandelaoutes aichtnn centaa in de keanen
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Economie
 neen lasten ea waainn ooa buaneas en ondeanemeas
 een ondeanemeasfonds alleen wanneea dit baeed ondeasteund woadt dooa alle ondeanemeas
 ne ond en aantaekkelitk estninnsklimaat bieden ooa (staatende) ondeanemeas
 niet ea anden in aenel- en wetne inn die het ondeanemeaschap ooa staateas belemmeat
 weaknelenenheid stmuleaen ooa mensen met een afstand tot de aabeidsmaakt

Onderwiis
 behoud an basisondeawits in alle keanen
 behoud an de twee scholen ooa ooatne et ondeawits Noathno en Leeuwenhoast
 ondeasteunen an initate en tot estninn an middelbaaa beaoepsondeawits
 ondeasteunen an taalondeawits ooa nieuwe doapsnenoten anaf 4 taaa
 speciaal ondeawits en dan met name het ea oea naaa- en an ondeawitsinstellinn
 stmuleaen an ondeawits, oals bit ooabeeld cuasus school- en mui wemmen

Sport, cultuur en recreate
 echten ooa het behoud an De Schelf, inclusief wembad!
 weaken aan een naoteae te aedenheid o ea het beheea an de Schelf
 bibliotheek ooa ieninnen in de keanen moeten blit en
 Pesthuis als monumentaal pand behouden in combinate met een ontmoetnnscentaum ooa
oudeaen, cliënten Hafakkea en act iteiten eiebitteas
 Dieaenhoe e en Zoanboeadeait kunnen woaden samenne oend
 Ennelse tuin een elfde uitstaalinn als aoenea
 het oosteaduinse meea eadea ontwikkelen ooa kleinschaline aecaeate met aespect ooa natuua
en landschap
 stmuleaen an wateatoeaisme
 behoud an het kleinschaline en stlle kaaaktea an staand Duindamseslan
 ooa ieninnen ooa de Nooadwitkeahoutse Staandlopeas
 de Bollenstaeek aantaekkelitk houden ooa toeaisme en eablitfsaecaeate
 toeaistsche e enementen om ook andeae en tonneae doelnaoepen naaa de Bollenstaeek te
taekken
 noede spaeidinn an spoat ooa ieninnen o ea de keanen
 ondeasteunen an de Spoataaad Nooadwitkeahout / De Zilk
 stmuleaen an spoate e aecaeate en spoaten
 instellen an een aaad ooa kunst en cultuua
 acte e ondeasteuninn an het eaenininnsle en in de keanen
 behoud en stmuleaen/act eaen an cultuaele act iteiten en e enementen (Caana al & eamis)
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Sociaal domein
 het oeaen an een actef oudeaen- en tonneaenbeleid
 waaa mensen ea op einen kaacht niet uitkomen biedt de nemeente nood akelitke oan en ondeasteuninn, inclusief teund oan
 schuldhulp ealeninn blitf belannaitk als noed middel tot aamoedebestaitdinn
 sociaal neld an het aitk moet neaesea eead blit en binnen het sociale domein

Volksgezondheid en milieu
 het maken an duua ame keu es
 noed toenankelitke milieustaaat

Volkshuisvestng, ruimteliike ordening en stedeliike vernieuwing
 betea ondeahoud openbaae auimte
 30% sociale woninnen, e enaedin eadeeld o ea de hele nemeente
 betaalbaaa bouwen ooa de mensen die net niet in aanmeakinn komen ooa sociale huis estnn
 oan en aandacht inaichtnn Ba o teaaein
 duua ame op et an nieuwbouw
 be oadeaen an dooastaominn
 appaatementen ooa senioaen in- en aondom de centaa
 betaalbaae woninnen ooa staateas/tonneaen en behoud an staateasleninnen
 auimte bieden aan speciale woon oamen oals Tiny Houses
 toestaan an ttdelitke bewoninn an akantehui en ooa ‘spoed oekeas’
 behoud an de monumentale nemeentehui en
 behoud an cultuaeel eafnoed oals monumentale panden die kaaakteaistek itn ooa ons doap
 bouwen ooa de inwoneas an Nooadwitkeahout en de Zilk met toepassinn an lokaal maatweak
 easnelde bouw an betaalbaae woninnen op ‘Het Zilt’ in De Zilk
 uitplaatsen an hindealitke bedait en uit de woonkeanen
 spaeidinn en noede aenistaate an aabeidsminaanten
 concentaate an winkels en maaktkaamen in het centaum
 aanpak leenstand, nebauik leenstands eaoadeninn
 naats Wif in de doapscentaa
 behoud an de open auimte en het buitennebied, tenennaan an eaaommelinn
op niet beschae en ondeaweapen neemt NZLokaal na nedenen o ealen een standpunt in, niet alles is
immeas te oaen ast te lennen.
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