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Inleiding: Noordwijk kijkt vooruit, voorwoord van de lijsttrekker 
 
Beste inwoner van de gemeente Noordwijk, 
 
Noordwijk is een gemeente om van te houden! Jij en ik wonen in onze fantastische 
dorpen met volop kansen. Dag in, dag uit zetten wij ons samen in om deze plek nog 
mooier te maken. De gemeente wordt bestuurd door gemeenteraadsleden, 
wethouders en de burgemeester. Op 16 maart 2022 zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen. Dan is het aan jou om te bepalen wie er in de 
gemeenteraad mag plaatsnemen om jouw geluid te laten horen. Natuurlijk hopen we 
dat de Noordwijkse VVD de grootste partij wordt. Zo kunnen we de liberale waarden 
vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en 
gelijkwaardigheid ook lokaal optimaal vormgeven.  
 
Concrete resultaten boeken en doorpakken. 

In de afgelopen drie jaar hebben we laten zien dat de Noordwijkse VVD het verschil 
maakt voor onze mooie dorpen. Denk aan de extra nieuwbouwwoningen in Offem-
Zuid. De opknapbeurt van de Boulevard inclusief nieuw parkeerterrein, het 
toevoegen van 225 parkeerplaatsen in Noordwijk aan Zee en het aansluiten op het 
Parkeer Route Informatie Systeem van zowel Noordwijk als Noordwijkerhout. Maar 
ook het eindelijk uitvoeren van de centrumvisie Noordwijkerhout, met mooie 
terrassen, meer groen, meer parkeren en een betere verkeerscirculatie. Met een 
retail- en horecavisie met miljoenen aan investeringen houden we al onze 
dorpscentra levendig en dringen we de leegstand terug. Komende jaren moeten we 
doorpakken en ervoor zorgen dat de afspraken worden nagekomen.   

 

Ook op het gebied van (duurzame) mobiliteit heeft de Noordwijkse VVD een stempel 

kunnen drukken. Eigentijdse parkeernormen, met voor het eerst ook normen voor 
laadpalen en fietsparkeren. Ook hebben we normen voor deelautoconcepten 
ingevoerd. En hebben we honderden fietsenstallingen toegevoegd in de openbare 
ruimte: bij onze stranden, in de winkelcentra en bij de bushaltes. In Noordwijk 
hebben we R-net bushaltes gecreëerd. Daar gaan we mee door. De voorrangsituatie 
op alle Noordwijkse rotondes binnen de bebouwde kom is gelijkgetrokken, ook met 
de meeste dorpen in de regio. Fietsers en voetgangers hebben op alle rotondes 
voorrang. Uniforme regels verhogen de veiligheid van verkeersdeelnemers. De fiets 
is steeds meer een dagelijks vervoermiddel, ook voor woon-werkverkeer. En 
kinderen hoeven bijvoorbeeld op weg naar school niet langer in de stromende regen 
te wachten op een auto bij een rotonde. Waar nodig hebben we zaken grondiger 
aangepakt. Zo is de rotonde Zeestraat / Weteringkade / Nieuw Zeeweg / Beeklaan in 
zijn geheel verlegd: meer ruimte, meer overzicht, meer verkeersveiligheid!  

 

Het afbranden van De Schelft heeft in de afgelopen periode een grote wissel 
getrokken op onze gemeenschap, in het bijzonder in Noordwijkerhout. Waar 
mogelijkheden voor een nieuwe accommodatie moeilijk leken, is het gelukt om door 
slim om te gaan met ruimtegebruik, kosten te beperken en kostendragers te vinden, 
toch een besluit te nemen voor een nieuwe De Schelft, inclusief zwembad en 
gezondheidscentrum. De tijdelijk Schelft biedt een onderkomen voor de komende 
jaren totdat een nieuwe accommodatie is gerealiseerd. Ook hier geldt: doorpakken.    
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Helaas is de Corona-pandemie nog niet voorbij. Dagelijks worden we ermee 

geconfronteerd. Ondernemers vrezen voor het voortbestaan van hun bedrijf, 
inwoners voor hun baan en verenigingen voor hun club. Trots mogen we zijn op het 
ongekende Corona-steunpakket, voor een gemeente uniek in Nederland, waarmee 
we onze inwoners, ondernemers en verenigingen op de best mogelijke manier - niet 
alleen in geld - tijdens de Covid-19 pandemie kunnen ondersteunen. Hier gaan we 
mee door zolang het nodig is.    

 

In dit verkiezingsprogramma kun je per onderwerp lezen wat de Noordwijkse VVD 

daarvan vindt. In de kern staan wij voor het volgende verhaal: 
 
Een gemeente die klaar staat voor inwoners. 
De VVD wil een gemeente die werkt voor jou. Met een prettige woonomgeving die 
veilig is, met genoeg groen en voorzieningen in de buurt. Een gemeente die regelt 
dat de straten schoon zijn zonder wateroverlast, dat kinderen veilig naar school 
kunnen en waar je dichtbij huis op liefdevolle zorg kunt rekenen. Dat onze gemeente 
Noordwijk een fijne plek blijft en ook beter wordt. Waar jij prettig kunt wonen, werken 
en leven. 
 
Goed en betaalbaar wonen. 
Of je nu alleen woont in De Zilk, samenwoont met je partner in Noordwijkerhout of 
met kinderen een huis met tuin hebt in de wijk Boekhorst: de woningnood in 
Noordwijk is hoog en het einde hiervan lijkt nog niet in zicht. Als Noordwijkse VVD 
willen wij dat er honderden nieuwe huizen worden bijgebouwd zodat iedereen 
betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen. Daarbij geven we voorrang aan 
betaalbare koop- en huurwoningen. We vinden het belangrijk dat er vooral voor 
starters en senioren nu snel voldoende en kwalitatief goede woningen bijkomen. We 
willen de Onroerende Zaak Belasting (OZB) laag houden ten opzichte van 
vergelijkbare gemeentes en deze hooguit laten groeien met het inflatiecijfer. We 
zetten in op betere doorstroming, het uitdagen van marktpartijen en schrappen van 
onnodige regelgeving. 
 
Een bloeiende lokale economie. 

De Noordwijkse VVD hecht veel waarde aan een goed en gezond 
ondernemersklimaat. We geloven in een energiek en vitaal Noordwijk. Iedereen die 
bijdraagt aan een bloeiende lokale economie, zoals onze bedrijven, ondernemers, 
zzp’ers en winkeliers verdienen en krijgen onze steun. We willen dat er in onze 
dorpen (en regio) meer banen bijkomen. Want een baan is zoveel meer dan een 
inkomen. Het is het gevoel dat je bijdraagt aan de samenleving en het zorgt voor 
contact met fijne collega’s. Daarom willen wij dat iedereen in Noordwijk mee kan 
doen. Ondernemers horen voldoende ruimte te krijgen om aan de slag te kunnen. 
Juist lokale bedrijven bevinden zich in een ongekend moeilijke tijd. We willen niet dat 
zij van het kastje naar de muur worden gestuurd. We geven hen snel en duidelijk 
antwoord op vragen en denken mee over de beste oplossing. De VVD staat voor 
minder regels en meer daadkracht.  
 
Een veilige buurt en thuis. 
Je fijn voelen in Noordwijk betekent ook dat je je veilig voelt in onze dorpen. Dat geldt 
voor op straat, op je werk, maar ook in de natuur, in het uitgaansgebied en in je 
eigen huis. Overal en altijd, dag en nacht. Criminaliteit pakken we hard aan. Zeker 
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met het oog op onze toeristische aantrekkingskracht en bijbehorende drukte moeten 
we hier heel alert op zijn. Maar om je veilig te voelen is ook veiligheid in het verkeer 
belangrijk. Daarbij is extra aandacht nodig voor kinderen en ouderen. Als VVD 
maken we verkeerssituaties in onze gemeente veilig voor de voetganger, fiets, auto 
en openbaar vervoer en zorgen we voor een soepele doorstroming. Maar een goede 
bereikbaarheid houdt ook in: voldoende parkeermogelijkheden. Op dat punt is op 
veel plekken meer actie nodig. Daarom geven we verder uitvoering aan de 
parkeerstrategie die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld.  
 
Slim en duurzaam groen 
De VVD Noordwijk wil verduurzamen en dat vraagt om verstandige keuzes. De VVD 
steunt doordachte, effectieve en efficiënte duurzaamheidsinitiatieven. Daarbij vinden 
we het belangrijk dat verduurzaming betaalbaar blijft voor iedereen. We koesteren 
onze prachtige bollenvelden, de kuststrook, de zee en onze natuurgebieden en we 
willen voorkomen dat die worden volgezet met windmolens en zonneweides. 
Draagvlak onder inwoners is bij die keuzes erg belangrijk. We willen onze mooie 
dorpen schoon en leefbaar houden. 
 
Verstandige financiële keuzes 
Als de gemeente meer uitgeeft dan er binnenkomt, ontstaan er op enig moment 
problemen. Daarom letten we goed op onze gemeentelijke schatkist. We houden de 
lokale lasten laag door de gemeentelijke taken op een efficiënte en effectieve manier 
uit te voeren. En als de gemeente geld overhoudt, zorgen we dat dit terecht komt bij 
onze inwoners en ondernemers. Zo houden we het leven in Noordwijk voor iedereen 
betaalbaar. 
 
De Noordwijkse VVD is voor jou goed bereikbaar. Mocht je over dit programma iets 
met ons willen delen of vragen, dan kun je via mail: info@noordwijk.vvd.nl,  social 
media: Facebook: https://www.facebook.com/VVDNOORDWIJK, Instagram: 
https://instagram.com/denoordwijksevvd , contact met ons opnemen. 
 
 

Roberto ter Hark,  
Lijsttrekker Noordwijkse VVD 

  

mailto:info@noordwijk.vvd.nl
https://www.facebook.com/VVDNOORDWIJK
https://instagram.com/denoordwijksevvd
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I. Dorpen waar het fijn leven is 
 
1.1. Waar je goed en betaalbaar kunt wonen 
 
Prettig wonen is een van de belangrijkste wensen van vrijwel iedereen. Voor ons als 
Noordwijkse VVD staat het vervullen van die wens voor alle Noordwijkers dan ook 
bovenaan. Je eigen plek, veilig en vertrouwd, passend bij de levensfase waarin je je 
bevindt en goede bereikbaarheid, dat is waar wij echt werk van willen (blijven) 
maken. Dat doen we o.a. door: 
 

- In alle prijsklassen woningen te bouwen, afgestemd op de behoefte en altijd 
van goede kwaliteit. Woningen staan er meestal voor vele decennia en dat 
betekent dat je toekomstgericht bouwt en een veilige en prettige omgeving 
creëert. Daarbij hoort voldoende ruimte om te parkeren en te recreëren in de 
buurt.  
 

- Nadrukkelijk te sturen om meer betaalbare woningen te (laten) bouwen, vooral 
voor starters en senioren, maar ook voor spoedzoekers. De huidige enorme 
prijsexplosie op de woningmarkt maakt het realiseren van betaalbare 
woningen erg moeilijk. De VVD wil een actieprogramma om daar werk van te 
maken, niet door steeds verder te bezuinigen op bouwkwaliteit, maar o.a. door 
marktpartijen uit te dagen, out-of-the-box te denken en onnodige regelgeving 
te schrappen.  
 

- Starters te stimuleren naar eigenwoningbezit, bijvoorbeeld door 
startersleningen, kleinere woningen te bouwen, doorstroming te bevorderen 
en woningen te splitsen waar dat mogelijk en passend is.  

 

- Ook voor senioren ons extra in te zetten door voldoende en kwalitatief goede 
seniorenwoningen te bouwen. Op goede locaties, met makkelijk toegang tot 
de winkelcentra, openbaar vervoer en zorgfuncties. Dat zijn we aan onze 
ouderen verplicht. Ook moet er ruimte zijn voor collectieve en andere 
woonvormen op basis van particuliere initiatieven. De VVD staat er ook voor 
open om op een beperkt aantal geschikte plekken duurzame en mooie 
woontorens te bouwen, passend in schaal en maat bij de directe omgeving. 
 

- De woningbehoefte regelmatig te inventariserend en het bouwprogramma 
waar nodig te herijken. De gemeentelijke Woonvisie mag geen dogma of doel 
op zich worden. Flexibiliteit, inspelen op de marktsituatie en vanuit het 
maatschappelijk belang regie houden op het bouwprogramma zijn essentieel. 
Op jarenlange procedures zit niemand te wachten, wel op een passend 
woningaanbod.  
 

- Eigen woningbezit te stimuleren, maar ook te hechten aan voldoende 
huurwoningen. Vooral betaalbare en middeldure huur in de vrije sector 
alsmede sociale huurwoningen zijn nodig om een passend woningaanbod te 
creëren en te behouden in onze dorpen. Ook dit moet in het actieprogramma 
worden uitgewerkt. 
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Vooruitlopend op het actieprogramma ziet de VVD in ieder geval als concrete 
bouwlocaties: voor De Zilk: het terrein naast de Kerk; voor Noordwijkerhout: 
Pilarenlaan en locatie Irene school; voor Noordwijk: Achterweg-gebied.  
 

1.2. Waar we de wijk groen en leefbaar houden 
 
Prettig en gezond kunnen wonen betekent dat je naast een fijn huis ook een schone 
en veilige leefomgeving hebt. Straten, buurten en wijken moeten voldoende groen 
hebben, veilig aanvoelen en schoon zijn. Overal moeten binnen loopafstand 
speeltuintjes zijn voor kinderen. De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare 
ruimte en die moet dus ook goed worden bijgehouden. Dat betekent dus ook een 
nette en ordelijke afvalinzameling, een goed functionerende hemelwaterafvoer en het 
tegengaan van verpaupering van gebouwen.  
 
Als het gaat over gebouwen en dan vooral nieuwbouw, dan hecht de VVD aan een 
toekomstbestendige (beeld)kwaliteit van de architectuur en stedenbouw. Woningen, 
bedrijfsgebouwen, appartementsgebouwen, ze zullen alle decennia het beeld 
bepalen in en van Noordwijk. De VVD vindt het belangrijk dat de uiterlijke 
verschijningsvorm van nieuwbouw niet het kind van de rekening wordt nu de 
bouwkosten enorm zijn opgelopen. Wijken dienen voldoende leef- en buitenruimte te 
hebben, met voldoende groen en parkeermogelijkheden. Die wijken moeten goed en 
veilig bereikbaar zijn voor fiets, auto en openbaar vervoer. Overigens vindt de 
Noordwijkse VVD dat ook ten aanzien van bestaande gebouwen verpaupering moet 
worden tegengegaan.  
 
Ook bij bestaande gebouwen speelt het onderwerp van de beeldkwaliteit. Noordwijk 
heeft vele prachtige gebouwen, kenmerkende villa’s, fraaie dorpsgezichten en 
karakteristieke bollenschuren. Er is zelfs sprake van een ‘Noordwijkse Stijl’, die 
kenmerkend is voor de architectuur in sommige delen van onze dorpen. Dat willen 
we ook graag zo houden. Dat betekent echter niet dat alles wat oud of opvallend is 
direct monumentaal is of automatisch dient te worden behouden. Eigenaren van 
panden moeten niet onnodig worden opgezadeld met procedures en beperkingen. 
Voor de VVD is hierbij het gezond verstand en het algemeen belang leidend. 
 
Het lijkt wellicht een cliché, maar ook het voorkomen van overlast door hondenpoep 
verdient zeker aandacht. De VVD wil dat Noordijk hondvriendelijk is, maar overlast 
door hondenpoep is uit den boze. Wat ons betreft wordt de hondenbelasting 
afgeschaft. Bij overtreding door het niet opruimen van hondenpoep volgen zware 
boetes. We doen een beroep op de bewoners in de wijk elkaar aan te spreken op 
ongewenst gedrag. 

 
 
1.3. Waar vervoer van A naar B vlot gaat 

Noordwijk heeft baat bij een goede en veilige infrastructuur. Of het nu zomer, herfst, 

winter of lente is, Noordwijkers en bezoekers moeten snel en handig vanuit hun huis 
naar hun werk, naar de winkel of op bezoek kunnen. Dit geldt voor zowel de 
automobilist, de OV-gebruiker, de fietser én de wandelaar. Het is belangrijk om dit 
binnen de kernen goed te hebben geregeld, maar ook de aansluiting op de 
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buurgemeenten en het grotere regionale infrastructurele plaatje moet kloppen. Bij dat 
vlot laten verlopen van vervoersbewegingen horen wat de VVD betreft ook 
nadrukkelijk de parkeermogelijkheden. Dit geldt voor heel Noordwijk, maar vooral in 
Noordwijk aan Zee is dit gewoon nog niet goed (genoeg) geregeld.  

In algemene zin wil de Noordwijkse VVD dat er meer aandacht en actie komt voor 
verkeersveiligheid. In wijken en ook op de verbindingswegen wordt veel hard 
gereden. Centrale melding van verkeersonveilige plekken zetten we voort. Meldingen 
zullen altijd met omwonenden worden besproken. Waar mogelijk worden 
verkeersaanpassingen gedaan om de snelheid in wijken naar beneden te krijgen. Bij 
(snel)fietspaden langs drukke doorgaande wegen wordt nagegaan of de huidige 
inrichting de meest veilige is.  

De VVD heeft ook een aantal meer concrete plannen als het gaat om vlot en veilig 

vervoer: 
 

- De verkeerscirculatie in De Zilk, Noordwijkerhout en Noordwijk moet beter. We 
willen dat zoekverkeer makkelijk en soepel naar haar bestemming wordt 
geleid, bijvoorbeeld door matrixborden of andere moderne voorzieningen. In 
Noordwijk aan Zee, Noordwijkerhout en bij Langevelderslag hebben we de 
afgelopen jaren hierin al geïnvesteerd. De ingeslagen weg zetten we graag 
voort.  

- De Beeklaan wordt tweezijdig aan de N206 gekoppeld. Zeker met de realisatie 
van Offem-Zuid en de plannen voor de ontwikkeling van de Achterweg is deze 
nieuwe verkeersrichting belangrijk om Noordwijk te ontsluiten. 

 

- Bij de provincie en in ons regionale verband Holland Rijnland wordt 
aangedrongen op betere openbaar-vervoersoplossingen voor Noordwijk: 

 
o Onderzocht wordt of lokaal openbaar vervoer kan worden gerealiseerd 

om snellere verbinding te maken tussen De Zilk, Noordwijkerhout en 
Noordwijk, ook ’s avonds en in de weekenden. 
 

o Betere snelbusverbindingen met de omliggende treinstations Hillegom 
en Leiden. 
 

o De snelbusverbinding met Schiphol (HOV-lijn) moet sneller worden 
gerealiseerd. 
 

o De snelbusverbinding met Leiden (HOV-lijn) via de N206 moet sneller 
worden gerealiseerd. We zetten ons in om deze ook door te trekken 
naar NH Conference Centre Leeuwenhorst. 
 

o Ook de al jaren bediscussieerde Noordelijke Ontsluiting van de 
Bollenstreek moet daadkrachtig in en door de regio en de provincie 
worden opgepakt. Daarbij zijn een goede op- en afrit naar De Zilk en 
een aanzienlijk verbetering van de doorstroming op de N443 (Piet 
Gijzenbrug) van belang.  
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- Vrachtverkeer wordt actief geweerd in de kernen, voor zover dit vrachtverkeer 
geen bestemming binnen die kernen heeft. 
 

- Er worden nieuwe pilots opgezet met zelfrijdende voertuigen als 
hoogwaardige moderne verbinding tussen evenemententerreinen, 
parkeerplaatsen, (bus-)stations en strand. 

 
- We stimuleren het inzetten van deelauto-concepten bij het bouwen voor 

starters. Voor deze doelgroep is autobezit geen vanzelfsprekendheid meer. 
Daarnaast betekent het delen van auto’s dat er minder parkeerplekken nodig 
zijn. Daarmee is de parkeernorm lager en de kans op realisatie van de 
broodnodige starterswoningen hoger.   

 
Een Noordwijks verkiezingsprogramma is niet compleet zonder nadrukkelijke 
aandacht voor parkeren. De auto zal ook de komende jaren nog het meest gebruikte 
vervoersmiddel zijn van veel inwoners. Dat betekent dat we als gemeente het 
parkeren hiervan moeten blijven faciliteren. Naast inwonerparkeren, is in de kern 
Noordwijk het toeristisch parkeren een belangrijk aandachtspunt. Dit is een 
belangrijke financiële inkomstenbron van de gemeente, waarbij overlastbeperking, 
veiligheid en kwaliteit van de buitenruimte voorop staan.  
 
Voor wat betreft betaald parkeren in woonwijken is het uitgangspunt voor de VVD: 
geen betaald parkeren, tenzij noodzakelijk en alleen met breed draagvlak van de 
omgeving. Een alternatieve oplossing voor bestrijding van parkeeroverlast in wijken 
is het invoeren van een blauwe zone. 
 
De gemeente Noordwijk dient met een schuin oog de toekomstige ontwikkelingen op 
het vlak van vervoersinnovaties in de gaten te houden. Waar mogelijk ondersteunt de 
gemeente deelgebruik en zelfsturende auto’s. De gemeente stimuleert de verdere 
elektrificatie van het wagenpark. 
 
Concreet betekent dit voor de VVD: 
 

- Parkeren blijft gratis in Noordwijkerhout en De Zilk; als er draagvlak is voor de 
invoering van betaald parkeren in Noordwijk-Binnen, wordt het daar 
ingevoerd. 
 

- Parkeerbeheer is het visitekaartje van de gemeente. Er worden afspraken met 
de beheerder gemaakt om klantvriendelijkheid en informatievoorziening te 
verbeteren; handhaving m.b.t. parkeren wordt weer onderdeel van de taken 
van onze ambtenaren en niet langer uitbesteed.  
 

- Parkeervoorzieningen worden constant verbeterd. Nieuwe 
parkeervoorzieningen worden bij voorkeur ondergronds gerealiseerd. 
Bovengronds zetten we in op een hogere kwaliteit van de openbare ruimte, en 
op wonen en ondernemen. Noordwijk blijft de ambitie houden een 
parkeergarage in het duin te realiseren, naar Katwijks voorbeeld; 
 

- De Wilhelminaboulevard zien we graag als autoluw gebied en we streven 
ernaar om het parkeren aan beide zijden van de Boulevard zo spoedig 
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mogelijk op te heffen. Daarvoor is het wel eerst nodig dat er een of meerdere 
goede alternatieven zijn. Voor ouderen en lichamelijk beperkte inwoners en 
bezoekers willen we wel graag de mogelijkheid blijven bieden om dicht bij het 
centrum en op of naast de Boulevard te kunnen blijven parkeren.  

 

- Waar mogelijk worden oude parkeerplaatsen verbeterd naar de normen van 
moderne parkeerplaatsen (langer en breder). Elektrische laadpalen worden op 
strategische posities geplaatst. 
 

- Parkeernormen blijven we up-to-date houden. Te weinig parkeerplaatsen is 
funest voor de leefbaarheid, maar te veel parkeerplaatsen ook. De VVD hecht 
eraan dat de normen passend en toekomstgericht zijn. 
 

- De gemeente zet in op meer goede en veilige voorzieningen voor 
fietsparkeren, waar tevens oplaadmogelijkheden voor e-bikes worden 
aangeboden.  
 

 
1.4. Vol duurzame oplossingen 
 
De VVD wil dat we als Noordwijk een duurzame gemeente zijn. Dat betekent onder 
meer dat we effectief en efficiënt werken aan energiebesparing, dat we ons afval zo 
veel als mogelijk beperken. Anders gaan we dit weer als grondstof inzetten (circulaire 
economie) en ons verder aanpassen aan het gewijzigde klimaat (klimaatadaptatie). 
Dat is een zaak voor iedereen: inwoners, bedrijven én maatschappelijke 
organisaties. De gemeente dient hierin zelf een voorbeeldfunctie te vervullen. 
 
De Noordwijkse VVD steunt de landelijke en daarvan afgeleide afgesproken 
regionale klimaatdoelstellingen. We vinden dat we ook in Noordwijk onze 
gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten nemen om de duurzaamheidsafspraken 
te kunnen halen. We willen immers allemaal graag een leefbare omgeving, niet 
alleen voor ons, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. 
 
De VVD wil dat we onze CO2-uitstoot omlaag brengen en klimaatverandering 
bestrijden. Ook op regionaal niveau is samenwerking daarbij onmisbaar, want 
Noordwijk kan het niet alleen. Onze energie willen we duurzamer maken. Met alleen 
wind en zon redden we het niet, dus innovatie is belangrijk om de energiebron van 
de toekomst te vinden. Tot die tijd moeten we een mix vinden die duurzaam is, maar 
ook betaalbaar blijft voor mensen. 
 
Wat de VVD betreft stimuleren we dus nadrukkelijk de innovatie op dat gebied, zowel 
door inwoners als ondernemers. Daarbij kun je in onze regio bijvoorbeeld denken 
aan het beter benutten van restwarmte, geothermie, aquathermie en groen gas. 
Zonne-energie heeft onze voorkeur boven windenergie. Bij zonne-energie denken we 
liever aan zonnepanelen op daken van grote gebouwen, huizen en infrastructuur en 
liever niet aan zonneweides in onze mooie Duin- en Bollenstreek. Dit wordt vertaald 
in een duurzame energievisie voor de gemeente Noordwijk. 
 
Grote windmolens vinden wij vanwege hun impact op het landschap en de overlast 
voor bewoners niet gewenst. Dat geldt in onze drukbevolkte regio zowel op het land 
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als voor onze prachtige kust. Helaas hebben we in het verleden niet kunnen 
voorkomen dat windmolenparken zichtbaar voor onze kustlijn zullen verschijnen. Alle 
onderzoek en innovatie die kunnen leiden tot het tegengaan of versneld weer 
afbreken van die parken, heeft onze warme steun.  
 
Als liberale partij ziet de VVD niks in het dwingen van inwoners - zoals huiseigenaren 
- om allerlei maatregelen te nemen. Voor de overheid past veel meer een 
faciliterende rol, met waar nodig stimulerende acties en initiatieven. We zijn immers 
met z’n allen verantwoordelijk voor onze toekomst, niet alleen de gemeente. 
Voorbeelden van stimulerende acties zijn het wegnemen van financiële en 
bureaucratische drempels voor huiseigenaren, bijvoorbeeld door een renteloze 
duurzaamheidslening. Ook het overzichtelijk en toegankelijk maken van collectieve 
duurzaamheidsinitiatieven waarin kan worden geparticipeerd, hoort daarbij. In de 
komende periode (2022 - 2026) voorziet de VVD niet dat er een wijk ‘van het gas’ 
wordt afgehaald. Woningeigenaren zullen we als VVD niet dwingen om ‘van het gas 
af te gaan’.  
 
Verder streven we naar een gemeente waar:  
 

- Nieuwbouwhuizen en wijken duurzaam en energieneutraal worden gebouwd. 
 

- De regels die duurzaam ondernemen moeilijk maken, worden geschrapt.  

- Je het gescheiden afval gemakkelijk kwijt kunt en waar rioolsystemen, 
afwatering en afvoersystemen goed werken en waar je tegelijkertijd betaalt 
voor de hoeveelheid afval die je weggooit. Op deze manier stimuleren we 
circulariteit en houden we de gemeente schoon. 
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II. Een bloeiende lokale economie 
 
2.1. Waar ondernemers de ruimte krijgen 

 
Als liberalen houden we niet van regelgeving en al helemaal niet van onnodige 
regelgeving. We houden van ondernemers. Wat ons betreft moeten zij zoveel 
mogelijk ruimte krijgen om te ondernemen en worden regels en bureaucratie 
geminimaliseerd. Dat zorgt voor een gunstig vestigingsklimaat. Ondernemers dragen 
in grote mate bij aan het creëren van werkgelegenheid en zijn onmisbaar voor een 
goed functionerende maatschappij. Regels die kunnen worden afgeschaft, worden 
afgeschaft en de communicatie hierover vindt helder en duidelijk plaats. 
Ondernemers en het verenigd bedrijfsleven worden zoveel mogelijk betrokken bij 
beslissingen die deze groepen aangaan 
 
De VVD hecht aan gezellige, veilige en schone winkelcentra voor onze dorpskernen 
met een compleet winkelaanbod. Ondernemers moeten zonder heffingen reclame 
aan hun pand en op hun terrein kunnen plaatsen. Om een goede kwaliteitsuitstraling 
te borgen, wordt reclamebeleid opgesteld. Ondernemers kunnen ervoor kiezen 
diverse activiteiten gemeenschappelijk te organiseren en te financieren. Bij 
voldoende draagvlak faciliteert de gemeente een Bedrijven Investering Zone (BIZ).  
 
Openingstijden van de detailhandel worden zo ruimhartig als mogelijk vastgesteld en 
zijn in beginsel vrij aan de individuele ondernemers. Beperkingen voor de 
ondernemer, bijvoorbeeld als gevolg van branchering en regeldruk, worden 
geminimaliseerd. Zo moet het mogelijk zijn dat in een horecabedrijf kunst wordt 
aangeboden en in een boekenzaak of kledingzaak een kop koffie met een hapje. 
Ondernemers en inwoners worden dus zo min mogelijk beperkt door 
bestemmingsplannen. Bestemmingen worden flexibel om leegstand maar ook om 
onnodige bureaucratie te voorkomen. Dat geldt voor de winkelcentra en voor onze 
bedrijventerreinen, maar wonen in de plint van winkelstraten en op bedrijventerreinen 
blijft beperkt. Behalve de wenselijke flexibiliteit in de bestemming, moeten die 
terreinen ook schoon, veilig en goed bereikbaar zijn. Een speciale categorie zijn onze 
agrariërs. Binnen de afspraken die we regionaal hebben gemaakt, hecht de VVD 
eraan om ook agrariërs zoveel mogelijk te steunen in hun mogelijkheden om te 
ondernemen, te groeien en te innoveren.  
 
Als Noordwijkse VVD zien we erop toe dat de invoering van de omgevingswet een 
positief effect heeft op die beoogde flexibiliteit en op het effectief kunnen 
ondernemen in Noordwijk. Met het oog op de grote invloed die die nieuwe 
regelgeving gaat hebben op de bouw- en ontwikkelmogelijkheden, evenals op de 
besluitvorming en inspraakprocedures, is dat immers geen vanzelfsprekendheid.  
 
 

2.2. Waar onze dorpen levendig zijn en bezoekers van buiten 
aantrekken 
 
Noordwijk staat bekend als gastvrije gemeente, met veel voorzieningen en 
verblijfsmogelijkheden en een geweldig aanbod aan evenementen en activiteiten. 
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Dat is geweldig voor bezoekers en toeristen, maar ook zeker voor onze eigen 
inwoners. Die onderscheidende positie willen we als VVD graag zo houden en waar 
mogelijk nog verder versterken.  
 
Horeca is van oudsher één van de kernkwaliteiten van ons gastvrije Noordwijk. Onze 
hotels, restaurants, cafés en strandpaviljoens zijn beeldbepalend voor onze 
gemeente. De VVD koestert het imago van Noordwijk als gastvrije gemeente, met 
het accent op kwaliteit, variatie en gezondheid. De Grent en de boulevard verdienen 
een kwaliteitsimpuls. Openingstijden voor de horeca worden flexibel gehouden. 
Hierbij geldt een eigen verantwoordelijkheid voor ondernemers en wordt streng 
gehandhaafd bij ongeregeldheden. 
 
Technologische innovatie vinden we op de NL Space Campus, die verder wordt 
ontwikkeld tot een (inter-)nationale kennishub op het gebied van ruimtevaart. Deze 
wordt voorzien van faciliteiten die het aantrekkelijk maken voor startups en scale-ups 
om zich hier te vestigen. Ook (inter-)nationale studenten en promovendi moeten de 
weg naar de NL Space Campus weten te vinden. Samenwerking met Unmanned 
Valley in Katwijk en Bio-Science Park in Leiden is onontbeerlijk. Zo ook de relatie 
met universiteiten zoals Delft, Leiden en Erasmus Rotterdam. De VVD vindt dat er zo 
snel mogelijk uitvoering moet worden gegeven aan de ruimtelijke visie NL Space 
Campus. Tevens dient er te worden gekeken naar mogelijkheden voor short-stay op 
de campus voor de specifieke studentendoelgroep die we willen aantrekken. We 
zetten ons in voor een verlenging van de Regiodeal (tussen Rijk, Provincie Zuid-
Holland en de gemeente Noordwijk). De Stichting Space Campus blijven we 
ondersteunen als verbinder van alle (toekomstige) gebruikers.   
 
Ruimtevaart heeft via ESTEC, het Galileo Reference Centre en Space Expo een 
sterke band met Noordwijk. Voorbeelden zijn de voetstappen van ruimtevaarders op 
de Koningin Wilhelminaboulevard, de jaarlijkse open dag bij ESTEC, het Space 
Expo-museum, en het jaarlijkse Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartgala. De VVD is 
trots op deze unieke rol van Noordwijk en ondersteunt initiatieven om de band te 
versterken en uit te dragen.  
 
Toerisme is van groot belang voor Noordwijk. Het toerisme zorgt voor directe 
werkgelegenheid in de hotels, de horeca, de diverse verblijfsaccommodaties (zoals 
campings en recreatieparken), de congressector en de bollen- en bloemenindustrie, 
maar ook voor indirecte werkgelegenheid in de detailhandel. Een essentieel 
onderdeel van onze aantrekkelijkheid voor toeristen, bezoekers maar natuurlijk ook 
onze eigen inwoners is de internationale erkenning van de gemeente Noordwijk als 
kuuroord, of beter: heilzame badplaats. Die kwaliteit, dat keurmerk, daar moeten we 
nadrukkelijk inhoud aan geven en gebruik van maken. Dat geldt voor de gemeente 
zelf, maar het betekent ook het stimuleren een waarderen van private initiatieven op 
dat vlak. Waar vroeger sprake was van een piek in het zomerseizoen, streven wij nu 
het hele jaar rond naar toerisme en recreatie. Met een focus op de bloemen en de 
bollen in het voorjaar, het strandtoerisme in de zomer, de congressen en het 
kuurtoerisme in het najaar en winter en de war memorial het hele jaar door. De war 
memorial doet recht aan de rol die Noordwijk in de oorlog speelde. Het museum 
Engelandvaarders en de Atlantikwall herinneren hieraan. De VVD hecht eraan dat de 
opbrengsten van de toeristenbelasting ook ten goede komen aan de economie en 
het toerisme.  
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2.3. Met culturele voorzieningen voor alle leeftijden 
 
Een belangrijke voorwaarde voor een leefbaar, gezond en gezellig Noordwijk is dat 
er ruim baan wordt gegeven aan kunst en cultuur. De Noordwijkse VVD hecht aan 
voldoende en kwalitatief goede voorzieningen, evenementen en activiteiten, die de 
levendigheid in en van onze dorpen bevorderen. Ook hier heeft de VVD een afkeer 
van onnodige bureaucratie en moeten makkelijk en snel evenementenvergunningen 
kunnen worden aangevraagd. Uiteraard moeten die voldoen aan de noodzakelijke 
eisen, maar de insteek van de gemeente moet in beginsel positief zijn.  
Om cultuur in Noordwijk toekomstbestendig te houden, is het van belang dat de 
culturele organisaties en verenigingen in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk 
elkaar blijvend weten te vinden, van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen. 
De gemeente faciliteert en ondersteunt dat proces. Cultuur brengt immers mensen 
samen en kan ook maatschappelijke problemen helpen verminderen die specifiek 
zijn voor de jeugd, ouderen en inwoners met enige afstand tot de samenleving. 
 
De VVD is van mening dat vrijwilligers meer aandacht en lof verdienen dan hen 
doorgaans ten deel valt. Een samenleving kan niet draaien zonder vrijwilligers. We 
vinden dan ook dat vrijwilligerswerk moet worden gestimuleerd en gewaardeerd.  
 
Een belangrijk onderdeel van onze cultuur is ons culturele erfgoed. Of het nu gaat 
over onze bollengeschiedenis, het oude vissersdorp, museum Veldzicht, de 
Atlantikwall, het Engelandvaardersmuseum, alles verdient het om steun en aandacht 
te krijgen vanuit de gemeente. De presentatie en de belevingsmogelijkheden van ons 
erfgoedaanbod worden wat de VVD betreft versterkt. Ook breiden we de 
erfgoedwandel- en erfgoedfietsroutes door Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk uit.  

 
 
2.4. Waar zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan 

Het creëren van werkgelegenheid en het hebben van en baan is niet alleen 
economisch van belang. Het zorgt ook voor sociale contacten, gemeenschapszin en 
een gevoel van eigenwaarde. Voor de VVD is dit heel belangrijk, omdat het twee 
van onze liberale kernwaarden raakt: door een baan met een eigen inkomen kun je 
verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven en creëer je vrijheid om je eigen 
keuzes te maken.  

De VVD vindt echter ook dat als mensen zichzelf niet kunnen redden, we hen dan 

moeten helpen. Niet door ze te betuttelen, maar door ze in staat te stellen om 
uiteindelijk weer op eigen kracht deel te nemen aan de maatschappij. Dat kan 
bijvoorbeeld door omscholing of bijscholing, maar ook door schuldhulpverlening etc. 
Ook werkzoekenden worden geholpen, zeker wanneer deze een afstand tot de 
arbeidsmarkt hebben. Een uitkering is een noodzakelijk vangnet voor wie dat echt 
behoeft. Iedereen gaat zo snel mogelijk weer aan het werk. Dit wordt gestimuleerd 
door: 

- Een tegenprestatie naar vermogen te vragen van mensen in de bijstand. De 
bijstandsgerechtigde blijft hiermee deel uitmaken van de samenleving en de 
kans op herintreding op de arbeidsmarkt wordt groter. Tegenprestatie leveren 
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en deelnemen aan de samenleving worden gestimuleerd. Onredelijke 
weigering van een tegenprestatie leidt tot korting op de uitkering. 

- Het armoedebeleid sober en doelmatig in te richten, opdat deze regelingen 
alleen van toepassing zijn voor diegenen die het echt nodig hebben. Mensen 
staan zo snel mogelijk op eigen benen. Een te ruimhartig armoedebeleid 
maakt mensen te lang afhankelijk van de overheid. 

- Uitkeringsfraude hard aan te pakken waarbij de menselijke maat blijft gelden. 
Alleen dan blijven uitkeringen nu en in de toekomst betaalbaar en 
beschikbaar voor diegenen die er echt recht op hebben. 

 

 
2.5. Waar iedereen meedoet en integreert 
 
Als het aan ons ligt doet iedereen mee in onze samenleving. Daarbij gaat het niet om 
je afkomst, maar om je toekomst. Niet om je geloof, maar om je gedrag.  
 
Eén van de kernwaarden van de VVD is gelijkwaardigheid. Dat betekent niet dat alle 
mensen gelijk zijn. Iedereen is uniek en dus verschillend. Maar mensen zijn wel 
gelijkwaardig. Iedereen heeft dus evenveel recht op vrijheid en kansen, wat je 
geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of 
maatschappelijke positie ook is. Discriminatie is onaanvaardbaar.  
 
Als VVD willen we niet dat de gemeente subsidies verleent aan organisaties en 
activiteiten die apartheid bevorderen, de integratie frustreren, of gelijkwaardigheid 
van man/vrouw, hetero/homo, etniciteit of geloof en dergelijke aantasten.  
 
Van nieuwkomers verwachten we dat ze meedoen, de taal leren en aan het werk 
gaan. We verwachten bovendien dat ze de Nederlandse waarden en vrijheden 
respecteren. Wie niet zijn best doet om in te burgeren, krijgt een boete. De 
Noordwijkse VVD heeft waardering voor het ‘taalhuis’, een initiatief van de 
bibliotheek Duin- en Bollenstreek. 

 
 
2.6. Waar we trots zijn op onze agrariërs 
 
Wij hebben veel waardering voor ondernemers in de agrarische sector. Of het nu 
gaat om bollenkwekers, bollenhandelaren, veehouders of andere aan de sector 
gelieerde ondernemingen, we willen dat de agrarische sector kan blijven groeien en 
niet onnodig wordt gehinderd. De Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) 
mag niet gaan functioneren als dogma, maar moet ruimte bieden voor nieuwe 
maatschappelijke en economische ontwikkelingen en inzichten. De ISG moet 
flexibeler worden om vaker maatwerk toe te kunnen passen. Agrarische 
ondernemers krijgen van de VVD ook de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied 
van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid, zoals caravan- en 
camperstallingen. Uitgangspunt blijft een vitale economie in een vitaal landschap.  
 
Internationale werknemers zijn essentieel voor onze economie. Uit onderzoek van 
Decisio in opdracht van de Stichting Greenport blijkt dat er binnen de Duin- en 
Bollenstreek behoefte is aan zo’n 10.000 bedden. Binnen de gemeente Noordwijk 
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betreft dit 2.500 bedden. Overigens niet alleen in de agrarische sector. Ook in de 
zorg en het toerisme zie je dat het aandeel internationale werknemers toeneemt. 
Mensen die zich hier permanent vestigen, komen in aanmerking voor een reguliere 
woning. Mensen die hier tijdelijk komen werken (tot maximaal 2 jaar) verdienen een 
waardig onderkomen. De sectoren moeten samen met huisvesters en 
uitzendbureaus hierin voorzien. De gemeente (en provincie) dient dit te faciliteren. 
De VVD is voorstander van: 
 

- Het omzetten van niet gebruikte agrarische bedrijfsgebouwen in woonunits 
geschikt voor logies tot een maximum van 30 personen op eigen terrein 
wanneer deze mensen ook voor het desbetreffende bedrijf werken. De 
verhuurder dient iemand anders te zijn dan de eigenaar / werkgever. Deze 
gebouwen kennen een permanent (jaarrond) karakter. 
 

- Een toestemming voor bewoning van tijdelijke gebouwen van maximaal 9 
maanden, in plaats van de huidige 3 maanden. De seizoenen in de bloem- en 
bollensector zijn immers langer. 

 
- Aan de rand van buitenstedelijk gebied eveneens woonunits toe te staan voor 

tijdelijke internationaal werkers in combinatie met wooneenheden voor andere 
doelgroepen die daar eveneens tijdelijk kunnen verblijven (maximaal 2 jaar) 
(b.v. statushouders, spoedzoekers, starters).  

- SNF-certificering als blijvende randvoorwaarde voor het mogen huisvesten 
van internationaal werkers 

 
Medewerking van de provincie is noodzakelijk om bovengenoemde regels te 
effectueren. We trekken in Duin- en Bollenstreekverband op richting provincie om de 
benodigde aanpassingen voor elkaar te krijgen en op die manier huisvesters en 
werkgevers daadwerkelijk in positie te brengen passende en waardige huisvesting 
voor de internationaal werkers te realiseren.  
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III. Waardevol samenleven 
 
3.1. Met liefdevolle zorg, dicht bij huis 
 
Noordwijk is een gemeente waar iedereen, van jong tot oud, moet kunnen rekenen 
op de zorg, die hij of zij nodig heeft. De zorg hoort kwalitatief goed en toegankelijk te 
zijn. De gemeente ondersteunt de inwoners bij het vinden van de juiste zorg en/of 
ondersteuning. Dat betekent dat de gemeente ook bewaakt dat de procedures 
begrijpelijk zijn en dat mensen weten waar ze een hulpvraag kunnen stellen.  
 
Jeugdzorg voor jongeren met een uitdaging in hun ontwikkeling en/of gezondheid 
moet laagdrempelig, toegankelijk en passend zijn. Opvoeden is niet altijd makkelijk 
en als ouders daar hulp bij nodig hebben dan moet die er zijn. Ouders, maar ook de 
jongeren zelf, moeten goed en doelgericht worden geholpen, zonder onnodige 
rompslomp. De zorg is erop gericht jeugd en ouders zo snel mogelijk zelfstandig te 
laten functioneren in de betreffende situatie.  
 
Belangrijk is dat jeugdzorg dicht bij huis te vinden is. Dan kun je ook het best zien 
wat er eigenlijk speelt. Zo kan bij de zorg ook worden gekeken naar bijvoorbeeld hulp 
bij schulden en bij het vinden van werk. Op die manier kunnen zware gevolgen zo 
veel mogelijk worden voorkomen. Dat is beter voor de ouders, maar vooral ook voor 
de kinderen. Als specialistische en/of langdurige hulp nodig is, wordt deze zo snel 
mogelijk ingezet: generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. Wachttijden 
moeten zo kort mogelijk zijn. Om dat voor elkaar te krijgen moet ook worden gekeken 
naar wie echt zorg nodig heeft. Sommige zaken horen nu eenmaal ook bij de 
opvoeding en hoeven niet door overheidsinstanties te worden betaald of opgelost. Zo 
houden we de jeugdzorg toegankelijk en betaalbaar, juist voor die gezinnen die het 
echt nodig hebben. De Noordwijkse VVD wil dat de administratieve rompslomp tot 
een minimum wordt beperkt, zowel voor de ouders als voor de gemeente en de 
zorgverleners.  
 
Ouderenzorg hoort ook optimaal te zijn. Ouderen met een beperkte mobiliteit of 
kwetsbare gezondheid moeten hulp krijgen waar nodig en wenselijk. Voor de 
ondersteuning van mantelzorgers en zorgbehoevenden horen professionele 
zorgverleners beschikbaar te zijn. Uitgangspunt is dat de inwoner de zorg krijgt die 
bij hem/haar past en aansluit op de behoefte. Daarbij willen we dat de zorg effectief 
en dicht bij de mensen wordt georganiseerd, bij voorkeur gewoon thuis. Inwoners 
laten we ook graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Daarom dient er bij 
bouwplannen ook voldoende aandacht te zijn voor levensloopbestendige woningen. 
Ouderen mogen niet in een isolement komen en vereenzamen. Initiatieven waaraan 
ouderen graag deelnemen en waardoor zij zodoende zichtbaar blijven, worden 
gestimuleerd. 
 
Mantelzorg is een belangrijk onderdeel van de zorg, ook in Noordwijk. Veel mensen 
zorgen voor hun naasten of iemand in hun omgeving die ziek en/of hulpbehoevend 
is. Dat doen zij graag en met veel liefde. Mantelzorg is een belangrijke, maar ook een 
belastende rol. Het vraagt veel van de zorgverlener. De VVD vindt dat de gemeente 
actief moet meedenken en meewerken met initiatieven die erop zijn gericht om 
overbelasting te voorkomen.  
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Praktijkondersteuner/-verpleegkundige huisartsen: GGZ-somatiek-jeugd.  
De VVD vindt dat de praktijkondersteuner/-verpleegkundige binnen de 
huisartsenzorg een goede ontwikkeling is binnen de gemeente Noordwijk. Een 
vertrouwd aanspreekpunt binnen de huisartspraktijken kan voor een 
drempelverlagend effect zorgen. Daarnaast zal dit aanspreekpunt de kwaliteit van de 
zorg verhogen. Binnen de Gemeente Noordwijk liggen meer kansen om dit verder te 
professionaliseren.  
 
Goede zorg is belangrijk, maar ook kostbaar. De VVD hecht eraan dat er geen 
onnodige zorg wordt aangeboden. Daarom willen wij dat er strak wordt gestuurd op 
inzet van geld en resultaten. De afgelopen jaren is het, vooral in de jeugdhulp, niet 
gelukt om de zorg te leveren binnen de gestelde financiële kaders. Dit heeft de 
nodige financiële tegenvallers tot gevolg gehad. We willen daarom dat er concretere 
prestatieafspraken worden gemaakt met zorgaanbieders. Dit vraagt om een andere 
manier van werken en sturen. Deze transformatie willen we zo snel mogelijk inzetten. 
De organisatiekosten (overhead) moeten worden geminimaliseerd. 
 
 

3.2. Waar je fijn kunt opgroeien 
 
Als ouder wil je heel graag dat je kinderen fijn en veilig kunnen opgroeien. Dat ze hun 
talenten kunnen ontwikkelen, plezier hebben, fijn en veilig met elkaar kunnen spelen, 
noem maar op. De belangrijkste rol is daarbij natuurlijk weggelegd voor de ouders 
zelf. Maar ook de gemeente heeft een verantwoordelijkheid daarin. Denk maar eens 
aan veilige wegen en fietspaden, voldoende speeltuinen, goede scholen en 
kinderdagverblijven, een rijk verenigingsleven en een gevarieerd aanbod van 
sportvoorzieningen en nog veel meer. Het spreekt voor zich dat de VVD hieraan 
groot belang hecht. Veel van deze voorzieningen zijn er al wel in Noordwijk, maar het 
kan altijd beter. De VVD pleit ervoor om met regelmaat na te gaan waar en hoe het 
beter kan. Daarbij wil de VVD graag dat dit gebeurt vanuit het perspectief van het 
kind. Wat vinden zij, wat missen zij, waar ergeren zij zich aan of wat hoeft de 
gemeente misschien niet meer te doen. Betrek kinderen (meer) bij beleidskeuzes en 
bij het ontwikkelen van plannen. Ook zal er specifiek worden gekeken naar de 
behoeften van de jeugd tussen de 12 en 18 jaar. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over 
de plekken waar zij zich kunnen vermaken en de inrichting daarvan.  

Als een kind of de ouders daarvan hulp nodig hebben bij het opgroeien, dan moet 
die, zoals hierboven al even genoemd, snel beschikbaar zijn. Maandenlange 
wachtlijsten zijn funest en dat wil de VVD dus ook echt aanpakken. Jeugdhulp dient 
door professionals te worden verleend, waarbij ieder gezin één hulpverlener heeft als 
aanspreekpunt. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren bij jongeren, 
willen wij dat de gemeente zorgt voor een goede koppeling tussen de zorgverleners 
en instellingen rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport. Dit is hiervoor in 
paragraaf 3.1. ook genoemd en beschreven. In aanvulling daarop is van belang dat 
de toegankelijkheid van de jeugdhulp weliswaar heel belangrijk is, maar dat dat net 
zo goed geldt voor een tijdige uitstroom uit de jeugdzorg. Niet alleen omdat 
jeugdzorg kostbaar is, maar ook om het niet zwaarder te maken dan nodig.  
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De gemeente heeft ook een verantwoordelijkheid in het goed organiseren van 
mogelijkheden om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen, op te 
kunnen sporen en te kunnen bestrijden. Dit heeft een hele hoge prioriteit voor de 
Noordwijkse VVD en wij willen dan ook dat hiervoor in de gemeentelijke organisatie 
expliciet én aandacht is én beleid wordt gevormd. Personen en instanties die 
dergelijke signalen opvangen of als eerste zouden kunnen onderkennen, moeten dat 
gemakkelijk en zonder enige vertraging kunnen melden.  
 
 

3.3. Waar onderwijs een gelijke start biedt 

Goed onderwijs is essentieel voor onze jeugd. Behalve thuis is ook school een plek 
waar je normen en waarden leert die je meeneemt in je verdere leven. Daarom is het 
heel belangrijk dat kinderen kwalitatief goed onderwijs krijgen. Dat ze leren hoe je 
normaal met elkaar omgaat. Dat pesten onacceptabel is. Dat mensen gelijk zijn 
ongeacht religie, geslacht, afkomst etc. En natuurlijk om een goede inhoudelijke 
basis te leggen voor hun kennis en vaardigheden.  

De VVD vindt het belangrijk dat de school een veilige plek is voor de kinderen. Met 

veilig bedoelen we enerzijds de gebouwen en klaslokalen zelf: die moeten voldoen 
aan alle eisen van modern onderwijs. Maar veiligheid gaat ook over kinderen die zich 
thuis voelen op school en die de ruimte krijgen om zich te ontplooien en ontwikkelen, 
hoe zij, als persoon, dat willen. Om die reden vindt de VVD het belangrijk dat er een 
vrije keuze is naar welke basisschool een kind gaat en er variatie is in het aanbod 
aan onderwijsvormen.  

Ieder kind verdient het onderwijs dat hij of zij nodig heeft. Of het nu leerproblemen 
heeft, normaal leert of juist hoogbegaafd is. Daarom is in Nederland het passend 
onderwijs ingevoerd, waarin individuele leerlingen onderwijs krijgen op hun eigen 
niveau, binnen het reguliere onderwijs. Het is de taak van de school om die kinderen 
een individueel aanbod te doen. De VVD wil hierop toezien en controleren of dit ook 
daadwerkelijk gebeurt.  

Behalve het onderwijs aan kinderen moeten er in Noordwijk ook goede 
voorzieningen zijn voor volwasseneneducatie en laaggeletterden. Laaggeletterdheid 
komt veel meer voor dan je zou verwachten en de VVD wil dan ook een actieve 
aanpak hiervan. Activiteiten van de bibliotheek zoals het taalhuis en 
(wandel)taalmaatjes zijn hier goede voorbeelden van.  
 
Er liggen fantastische kansen voor de gemeente Noordwijk om een hoger 
onderwijsinstelling naar Noordwijk te halen. We hebben immers veel kennis en 
ervaring met ruimtevaart, de agrarische sector en de hotelbranche. Het openen van 
een (dependance) van een technische universiteit, agrarische school of hotelschool 
is een nastrevenswaardig doel. Dit is, in aanvulling op het basis- en voortgezet 
onderwijs, een mooie aanvulling.  

 
3.4. Waar we gezond zijn, sporten en bewegen 
 
Als gemeente met een gloednieuwe kuuroordstatus kan het niet anders dan dat 
sporten, bewegen en gezondheid een belangrijke rol spelen in onze dorpen. Uit de 
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Gezondheidsmonitor Volwassenen / Ouderen van de GGD blijkt dat de inwoners van 
de gemeente Noordwijk het meest positief zijn over hun eigen gezondheid van heel 
Nederland: 86% geeft aan dat deze goed tot zeer goed is. In dit onderzoek wordt 
gekeken naar gezondheid, welzijn en leefstijl. Een resultaat om trots op te zijn, te 
behouden en te verbeteren. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld ook dat het 
percentage eenzame ouderen stijgt en er minder inwoners van 18 jaar en ouder in 
algemene zin voldoen aan de richtlijnen voor gezond bewegen.   
 
Het belang van bewegen en sport is onomstreden. Het is goed voor lichaam en 
geest, zorgt voor verbinding en is ook gewoon leuk. De VVD is een groot voorstander 
van het bevorderen van sportmogelijkheden in Noordwijk. We zien het liefst een 
grote variatie aan mogelijkheden, zodat iedereen vrij is om te kiezen wat hij of zij wil. 
Dat betekent dus ook dat het aanbod niet alleen is gericht op jongeren, maar dat het 
ook toegankelijk moet zijn voor ouderen, mensen met een beperking en mensen met 
weinig financiële middelen. Gezondheid is belangrijk voor iedereen.  
 
Een nadrukkelijke wens van de VVD is dat er een volwaardige opvolging komt voor 
De Schelft, die voorziet in de behoefte van de inwoners. Wij vinden het cruciaal dat 
er daarbij ook ruimte terugkomt voor de carnavalsvereniging en de andere 
gebruikers. Maar in de gemeente Noordwijk is nog zoveel meer wat aandacht 
verdient. De VVD wil dat het gemeentelijke accommodatiebeleid wordt geëvalueerd 
en dat het beeld over hoe al onze verenigingen ervoor staan wordt geactualiseerd. 
Wellicht zijn er na de gemeentelijke fusie ook nog wat synergievoordelen te behalen. 
De VVD wil reserveren voor onderhoud en vervanging van deze voorzieningen om 
niet toekomstige generaties op te zadelen met financiële problematiek. 
 
Vooruitlopend op die actualisatie vinden wij het in ieder geval belangrijk dat we als 
gemeente ook (sport)evenementen blijven steunen en gymzalen van scholen 
efficiënt blijven gebruiken. Wat de VVD betreft gaat het bij het stimuleren van sport, 
beweging en gezondheid niet alleen om aanbod vanuit de publieke sector, maar ook 
om dat vanuit de private en commerciële aanbieders. Dan hebben we het niet over 
subsidies, maar vooral over het soepel verlenen van vergunningen, deregulering en 
flexibiliteit in bestemmingsplannen. Willen we de kuuroordstatus zoveel mogelijk 
inhoud geven, dan moeten we ook particuliere partijen de ruimte bieden om dit goed 
en makkelijk te kunnen oppakken.  
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IV. Een veilige gemeente 
 
4.1. Waar we veilig zijn en ons veilig voelen 
 
Noordwijk moet voor al haar inwoners een veilige omgeving zijn om te wonen, te 
werken en te recreëren. Veiligheid is altijd één van de speerpunten geweest van de 
VVD en dat blijft zo. Veilig zijn en je veilig voelen is voor de VVD van het 
allergrootste belang. Veiligheid bieden is een van de kerntaken van de gemeente. 
Maar samen met de gemeente is iedereen ook zelf verantwoordelijk voor zijn of haar 
veiligheid.  
 
Politie, brandweer en ambulances moeten 24 uur per dag, zeven dagen in de week 
beschikbaar zijn en snel ter plaatse als dat nodig is. De VVD wil versterking van het 
aantal wijkagenten en bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s). Wijkagenten 
moeten goed aanspreekbaar zijn, in de wijk én digitaal. BOA’s ondersteunen de 
politie als het gaat om veiligheid op straat. De suswacht wordt nieuw leven 
ingeblazen, om bij uitgaanstijden rond De Grent, de boulevard en het strand te 
surveilleren en de veiligheid te waarborgen. Overlast is één van de grootste 
ergernissen en daarom moet de politie ingrijpen wanneer mensen overlast voor 
anderen veroorzaken. 

In Noordwijk moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Discriminatie en geweld tegen 
LHBTIQ+’s is onacceptabel en moet hard worden aangepakt. Pesterijen, intimidatie 
en geweld komen nog steeds voor. Het moet voor iedereen gemakkelijk zijn om 
daarover aangifte te doen. Om dit punt te benadrukken, willen we als Noordwijkse 
VVD dat de gemeente elk jaar de regenboogvlag hijst.  
 
Ook ‘s avonds en ‘s nachts moet het veilig zijn en voelen op straat. Straten, pleinen 
en parkeerplaatsen horen goed te zijn verlicht. Wat ons betreft wordt alle 
straatverlichting in Noordwijk Ledverlichting. We willen graag dat er wordt 
geïnventariseerd welke straten, paden en weggetjes nog geen verlichting hebben. Bij 
een activiteit in de avond gaat de LED-lantaarnpaal feller branden, om de passant 
een veilig gevoel van zichtbaarheid te geven. 

Voor de VVD is cameratoezicht geen taboe. Er gaat een preventieve werking van uit 
en camerabeelden kunnen worden gebruikt bij opsporing. Het kan ook een middel 
zijn om overlast te voorkomen of sneller te bestrijden. Afhankelijk van de situatie kan 
worden gekozen voor structurele of voor mobiele camera’s. Uiteraard dient de 
privacy zoveel mogelijk te worden gewaarborgd, maar veiligheid en het voorkomen 
van agressie, geweld en criminaliteit heeft voor ons prioriteit.  

Wijken en buurten worden gestimuleerd om samen een buurtwacht/preventie-app te 
nemen of een WhatsApp-groep op te richten. Zo kunnen inwoners elkaar informeel 
op de hoogte houden van opvallende zaken in hun omgeving.  

Ook op het gebied van beveiliging kan de gemeente een rol spelen. Wij zijn er 
voorstander van dat de gemeente stimuleert dat het politiekeurmerk Veilig Wonen 
wordt gehanteerd, evenals het keurmerk Veilig Ondernemen. Een woninginbraak is 
voor veel mensen een traumatische ervaring en is funest voor de veiligheidsbeleving. 
Daarom hecht de VVD eraan dat de gemeente actief aandacht vestigt op 
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inbraakpreventie bij woningen en op bedrijventerreinen, in winkels en in het 
buitengebied  
 
 

4.2. Waar criminaliteit wordt aangepakt 
 
Wij vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Inbraak, 
diefstal, geweld, huftergedrag, het is allemaal onacceptabel. Criminaliteit moet hard 
worden aangepakt. Door de Politie en het Openbaar Ministerie, én in nauwe 
samenwerking met de burgemeester en de gemeente. Die samenwerking is des te 
meer van belang gezien de schaarste aan mensen en middelen bij de Politie.  
 
Ook ondermijnende criminaliteit en witwaspraktijken zijn uit den boze en moeten 
worden aangepakt. Toepassing van de wet Bibob (Wet bevordering 
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) past daarbij, maar bijvoorbeeld 
ook trainingen voor politieke ambtsdragers.  
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V. Een gemeente die klaarstaat voor de 
Noordwijkers 
 
5.1. Waar het belang van de inwoners voorop staat 
 
Als je de media volgt over de politiek, dan krijg je al snel het gevoel dat het bij politici 
vooral gaat over andere politici. Over wat die allemaal verkeerd doen, wat ze niet 
snappen, dat ze slecht luisteren enz. En als het niet gaat over andere politici en 
partijstandpunten, dan gaat het wel over regelgeving. Wat er niet aan klopt, wat er 
ontbreekt, wat er beter moet worden geregeld. Voor de VVD is dit allemaal een 
gruwel. Al vanaf haar oprichting in 1948 staat bij de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie de bevolking, de mens, centraal. Niet de overheid. Niet de regeltjes. De 
VVD wil een kleine, maar krachtige overheid die inwoners zoveel mogelijk vrij laat om 
hun eigen leven vorm te geven. Die niet betuttelt en die onnodige regels schrapt. Die 
klaarstaat voor mensen die hulp nodig hebben en die iedereen gelijkwaardig 
behandelt. De overheid is er voor de inwoner, niet andersom.  
 
 

5.2. We onze krachten bundelen voor slimme oplossingen 
 
De VVD wil dat de gemeente Noordwijk wordt bestuurd door mensen die goed 
bekend zijn met en binnen de kernen De Zilk, Noordwijk en Noordwijkerhout. Die 
weten wat er speelt. Daarbij is de gemeente faciliterend en servicegericht. Contact 
met de gemeente moet simpel en snel kunnen. Niets is zo frustrerend als van het 
kastje naar de muur te worden gestuurd of om wekenlang op een antwoord te 
moeten wachten. Op dat punt vindt de Noordwijkse VVD dat de gemeente nog wel 
wat beter kan presteren.  
 
Participatie is een fantastisch middel, mits het goed wordt ingezet en vormgegeven. 
Het moet daarbij niet gaan om politiek correcte praatsessies, maar om een gemeente 
die echt luistert naar inwoners en de relevante informatie daadwerkelijk gebruikt om 
in het algemeen belang de beste gewogen beslissing te kunnen nemen.  
 
 

5.3. En we verstandig met ons geld omgaan 
 
Noordwijk is een prachtige gemeente en die moet ook prachtig blijven. Daarbij hoort 
voor de VVD ook dat de gemeentelijke kosten voor de inwoner en ondernemer zo 
laag mogelijk zijn. Op die manier streeft de VVD ook daar vrijheid na voor de 
inwoner. Vrijheid om zoveel mogelijk zelf te beslissen waar zijn of haar geld aan 
wordt besteed.  

Een goede financiële huishouding is daarbij van groot belang. We vinden dat de 
gemeente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. De 
uitgaven en inkomsten moeten transparant zijn. Structurele uitgaven moeten worden 
gedekt met structurele middelen en inkomstenmeevallers mogen niet worden 
gebruikt voor structurele extra uitgaven. Periodiek doet de gemeente de 
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houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de VNG. De schuldratio alsook de netto 
schuldquote blijven op of gaan naar een aanvaardbaar niveau. 

De VVD streeft naar zo laag mogelijke belastingen. Belastinggeld wordt verdiend 
door onze ondernemers en inwoners. Elke euro die de gemeente uitgeeft, is door 
hardwerkende Nederlanders en Noordwijkers verdiend. Dit geld moet daarom zuinig 
en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan 
wordt uitgegeven. De hondenbelasting wordt afgeschaft. We hebben immers 
(gelukkig) ook geen kattenbelasting, paardenbelasting of andere huisdierenbelasting. 
Als door de waardestijging van woningen de OZB bij handhaving van dezelfde 
percentages zou stijgen, dan worden de percentages verlaagd zodat de (absolute) 
opbrengst niet toeneemt. We willen ook zo laag mogelijke tarieven voor leges en 
vergunningen (rioolheffing, afvalkostenheffing, rijbewijs, paspoort en 
bouwvergunning). Deze mogen niet hoger zijn dan de kosten die de gemeente maakt 
voor de daar tegenover staande diensten.  

Gemeentelijke belastingen (zoals de OZB) worden jaarlijks met niet meer dan het 
inflatiepercentage verhoogd. Slechts als een jaarbegroting niet op andere wijze 
dekkend kan worden gemaakt, kan een hoger percentage worden overwogen. 
Daarbij dient te worden aangetoond dat er geen heroverweging van gemeentelijk 
beleid kan plaatsvinden. 

Tot slot vinden we het belangrijk en niet meer dan fatsoenlijk dat inwoners en 
ondernemers op een begrijpelijke manier inzage hebben en krijgen in de zaken 
waaraan geld is en wordt besteed en wat het bereikte effect van de bestedingen is.  
 


