Noordwijkerhout, mei 2021.
Manifest over herbouw De Schelft
Aan alle politieke partijen van de gemeente Noordwijk
Op 14 november 2020 is De Schelft afgebrand. De afgelopen 40 jaar is De Schelft in
Noordwijkerhout het middelpunt geweest van vele activiteiten, zowel op het gebied van sport als op
het gebied van cultuur. Alle betrokken verenigingen hebben de afgelopen jaren met verschillende
intensiteit gebruik gemaakt van De Schelft. Een voorziening als De Schelft is een noodzakelijk
voorwaarde voor het bevorderen van het sportieve en culturele leven en de sociale cohesie in
Noordwijkerhout.
De discussie over de toekomst van De Schelft is al in 2018 van start gegaan. In het kader van de
gemeenteraadsverkiezingen 2019 hebben alle politieke partijen zich uitgesproken voor het behoud
in Noordwijkerhout van een accommodatie als De Schelft (zie bijlage).
Het bureau OLCO heeft de opdracht gekregen om de toekomst van De Schelft te onderzoeken. De
brand heeft de noodzaak daartoe versterkt en de uitvoering versneld.
Via een enquête hebben bijna 2000 Noordwijkerhouters zich uitgesproken voor de terugkeer van De
Schelft op de oude locatie.
De gemeente Noordwijk wil een kuuroord zijn, ook voor de eigen burgers. Een voorziening als De
Schelft is daarbij een waardevolle schakel en draagt bij aan het belang van gezond zijn en energiek
en vitaal blijven.
Op 16 februari 2021 heeft de gemeenteraad vrijwel unaniem een motie aangenomen, die het college
verzoekt om samen met de gebruikers de toekomst en functie van De Schelft in kaart te brengen.
Nog vóór het komende zomerreces dient het College een voorstel aan de Raad voor te leggen zodat
tot besluitvorming kan worden overgegaan.
Wij, de voorzitters van de betrokken verenigingen, maken ons ernstig zorgen over de voortgang en
snelheid van dit besluitvormingsproces en over de mogelijke uitkomsten daarvan.
Het kan niet zo zijn dat de gemeenschap van Noordwijkerhout (lange tijd) verstoken blijft van een
voorziening als De Schelft. Het verleden heeft aangetoond dat deze voor het sociale, culturele en
sportieve leven in Noordwijkerhout onmisbaar is.
Wij roepen alle politieke partijen in de gemeente Noordwijk op om de beloften, die in de
verkiezingsprogramma’s zijn gedaan, waar te maken. Graag krijgen wij op korte termijn de
gelegenheid om onze visie op en plannen over de nieuwbouw van De Schelft mondeling bij u toe te
lichten.
De voorzitters van:
• Muziekvereniging Harpe Davids
• Handbalvereniging Northa
• Toneelvereniging ODI
• Zwemvereniging Noordwijkerhout
• Muziekvereniging St. Jeanne d’Arc
• BadmintonKlub Noordwijkerhout,
• Carnavalsvereniging De Kaninefaaten,
• Noordwijkerhoutse Zwem- en Reddingsbrigade
• Triatlon Noordwijkerhout en de Bollenstreek
• Sportraad Noordwijk.

Overzicht opmerkingen politieke partijen m.b.t. De Schelft verkiezingen 2019
Groen Links
De Schelft heeft een belangrijke functie in Noordwijkerhout. Het is een plek waar jong en oud samen
komen en van zwemmen, andere sporten en gezelligheid genieten. GroenLinks Noordwijk ziet De
Schelft, in welke vorm (nieuwbouw of verbouw) of in welke combinatie dan ook (met of zonder
woningen ter financiering van het plan), terugkomen op de huidige locatie.
CDA
Goede accommodaties voor sport en carnaval, à la de Schelft, moeten in Noordwijkerhout aanwezig
blijven.
Lijst Salman
Er komt een fatsoenlijke centraal gelegen accommodatie
voor grootschalige dorpsevenementen.
NZLokaal
vechten voor het behoud van De Schelft, inclusief zwembad!
• werken aan een grotere tevredenheid over het beheer van de Schelft
• behoud en stimuleren/activeren van culturele activiteiten en evenementen (zoals Carnaval &
Kermis)
VVD
De Schelft blijft. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de belangen van de
verenigingen die gebruikmaken van de locatie voor hun evenementen, zoals de
carnavalsverenigingen.
PvdA
Cultuur en sport zorgen voor verbinding tussen mensen. Het vormt het cement van de samenleving.
Bij cultuur en sport denken wij aan een breed scala aan activiteiten van carnaval tot KunstKlank,
van de avondvierdaagse tot sport en bewegen voor en door ouderen. De voorzieningen die we nu
hebben in onze dorpen, willen we behouden. We willen in ons eigen dorp naar de bibliotheek kunnen
gaan en kunnen blijven zwemmen in De Schelft. Om de zwemvaardigheden van onze jeugd op peil
te houden, willen we het schoolzwemmen weer invoeren. De PvdA wil vooral investeren in zorg,
welzijn en cultuur. Extra investeringen in sport zijn niet meer nodig.
PUUR
Carnavallen met zijn allen
Carnaval is jaarlijks hét feest in de drie dorpen. Plezier verstevigt de verbinding tussen inwoners van
alle leeftijden. Dat geldt ook voor specifieke doelgroepen, zoals mensen met een beperking. We
ontzorgen de carnavalsverenigingen en vrijwilligers door het bieden van passende accommodaties,
efficiënte vergunningverstrekking en vrijwilligersverzekeringen. Zo blijft het organiseren ook een
feest.
D66
De Schelft in Noordwijkerhout blijft voorlopig in bedrijf, haar functie moet hoe dan ook blijven.

