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‘2022 - 2026: ONS NOORDWIJK-PROGRAMMA’                        
U kent ons als de luis in de pels. Als de beweging die scherp uit de hoek komt, duidelijk 
is en gewone mensentaal spreekt. Niet links, maar wél sociaal. Een beetje rechts, maar 
vooral lokaal! Voor de eerlijke Noordwijkse zaak. Wij zijn onafhankelijk en staan niet 
onder invloed van de Haagse bluf. Want wie gelooft ze daar nog? Wij zijn het enige 
échte Noordwijkse alternatief. Niet voor niets nemen wij al 8 jaar verantwoordelijkheid 
in het College van burgemeester en wethouders.  
 
En... onze missie gaat door! 

 
NAAR EEN NOORDWIJKS BESTUUR 

1. Gemeente Noordwijk verdient eerlijke, nuchtere en verstandige Noordwijkers in de Raad.  

2. Wij zijn echt trots op ons dorp: Noordwijk. Op onze inwoners, ondernemers, 
maatschappelijke organisaties, (sport)verenigingen en vrijwilligers. Maar ook op onze 
historie, cultuur en tradities.  

3. U, als inwoner, bent de baas. Referenda bij belangrijke besluiten gaan we mogelijk 
maken. 

4. Nooit meer een fusie! Geen Bollenstad. Die volgende stap gaat er niet komen. 

5. In Noordwijk zorgen wij voor MINDER verstikkende regels.   

6. Nieuwe ambtenaren bij gemeente Noordwijk worden aangenomen op hun kennis en 
kunde. Niet op basis van hun achtergrond.  

7. Als we geen ambtenaren uit Noordwijk kunnen vinden, laten we nieuwe 
gemeentemedewerkers verplicht deelnemen aan de cursus ‘Zo doen we dat in 
Noordwijk’.  

8. Op naar een moderner en meer open bestuurscultuur:  het gemeentebestuur moet vaker 
de straat op en de wijk in.  

9. Wij formeren binnen 10 dagen een coalitie, zodat we weer 4 jaar in de bres springen voor 
onze inwoners.  

 

WONINGEN VOOR DE NOORDWIJKERS 

1. WIJ pakken de leiding op Bronsgeest. We gaan de wijk afmaken en zetten alles op alles 
om hier zoveel mogelijk eigen inwoners te laten wonen. Zeker de starters! 

2. Noordwijk krijgt er 80 nieuwe sociale huurwoningen bij op het terrein van voormalige 
vishandel Admiraal-de Witt en aannemersbedrijf Verloop. Dat hebben wij in gang gezet 
en maken wij af.  

3. We gaan de strijd aan met de provincie Zuid-Holland die betaalbare woningbouw in het 
Achterweg-gebied onmogelijk maakt.  

4. Geen asielzoekersopvang in Noordwijk!  

5. We moeten af van de voorrangsregel voor statushouders op woningen: het sluit onze 
eigen inwoners nu uit.  

6. Minimaal 30% sociale huurwoningen is onze harde eis. 
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7. Woningen voor senioren worden bij voorkeur in de dorpskernen gebouwd, dicht bij 
voorzieningen.  

8. ‘Een bouwlaag erop’ waar dat past in de omgeving. 

9. Huisjesmelkers roepen we een halt toe. Zij pikken woningen in en maken ze onbereikbaar 
voor onze Noordwijkse jongeren.  

10. Koop je een woning in Noordwijk? Dan ga je daar zelf wonen! 

11. Het voormalig DPO-gebouw aan de Hoogwakersbosstraat is een uitgelezen kans om 
sociale woningbouw in Noordwijk aan Zee toe te voegen. Organisaties die het pand nu 
gebruiken helpen we aan een betere plek. 

12. Van de uitzendbureaus voor arbeidsmigranten wordt verwacht dat zij het 
huisvestingsprobleem van hun werknemers oplossen in hun buitengebied en niet in de 
woonkernen.  

 

EEN (BE)LEEFBAAR NOORDWIJK 

1. We zorgen natuurlijk voor een schoon, heel, veilig en groen dorp.  

2. Geen windmolens en zonnevelden die ons mooie dorp en landschap verzieken.               

3. Komende vier jaar 1000 bomen erbij! Maaibeleid richten we bijen-vriendelijk in. 

4. Paardenweitjes en moestuinen in ons landschap blijven gewoon bestaan.  

5. In de drukke zomermaanden weren we ‘zoekverkeer’ uit de straten van Noordwijk aan 
Zee. Bezoekers kunnen parkeren aan de randen van het dorp – op transferia. 

6. Meer, grotere én veiligere speeltuinen voor onze kinderen. 

7. Locatie Zeehonk leent zich bij uitstek als plek voor de eerste grote buurtspeeltuin in 
Noordwijk aan Zee. 

8. Parkeerplaatsen die zijn voorzien van elektrische laadpalen, mogen ook ongestraft 
gebruikt worden door benzinerijders. 

9. Van arbeidsmigranten en statushouders wordt verwacht dat ze zich houden aan onze 
normen en waarden.  

10. Onze ‘mannen van Openbare Werken’ zorgen er elke dag weer voor dat ons dorp er tiptop 
bij staat. Dit goud houden we altijd in eigen hand. 

11. We zorgen voor voldoende capaciteit van de milieuparkjes, houden het netjes en plaatsen 
zo nodig camera’s voor toezicht. Vervuilers sporen we op! 

12. Straten, stoepen en speeltuinen poepvrij. 

13. We bewaken de gevolgen van de drainage van Noordwijk aan Zee: de Vinkevelders 
mogen geen natte voeten krijgen! 

14. De gemeente moet weer openbare toiletvoorzieningen plaatsen. 

15. Pinautomaten moeten terugkomen op een veilige en bereikbare locatie.   

 

HET (VERKEERS)VEILIGSTE DORP 

1. Criminaliteit hoort niet in ons dorp. Veilig thuis en veilig over straat. We worden het 
veiligste dorp van Nederland.  

2. Niet pappen en nathouden, maar een harde aanpak van overlast.  
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3. Noordwijk zonder politiebureau? Nooit, never!  

4. Bij gebrek aan ‘blauw’ zetten we zo nodig ’s avonds en ‘s nachts beveiligingsdiensten in 
voor wijksurveillance.  

5. We zetten Noordwijk beter in het licht op plekken waar de openbare verlichting nu te 
wensen over laat.  

6. In Noordwijk gebeuren helaas teveel ongelukken met fietsers. Er moet een actieplan 
komen om de veiligheid van fietsers te vergroten. 

7. De gevaarlijke kruising Duinweg/Nieuwe Zeeweg (nabij de Bootcamp) wordt, na het 
zoveelste ongeval, nu met de allerhoogste prioriteit verkeersveilig ingericht. 

8. Dubbelzijdig parkeren aan de Koningin Wilhelminaboulevard wordt per omgaande 
opgeheven.  

9. We gaan in overleg met het Openbaar Ministerie om voor de zinloze en ergerlijke flitspaal 
aan de Gooweg een veel betere bestemming te vinden.  

10. Wij accepteren geen sluiting of verplaatsing van de huisartsenpost naar Leiderdorp. 
Voorhout is al ver genoeg.    

 

EEN ECONOMISCH STERK DORP 

1. Ons strand is in de zomer ons kloppende hart, maar het is daar vol genoeg. Wij zeggen 
verdere bebouwing een halt toe.  

2. Nu een snelle invulling van de ‘bouwput’ aan de Bronckhorststraat/Kerkstraat.  

3. Onze belangrijkste winkelgebieden, de Hoofdstraat en de Kerkstraat, blijven we actief 

steunen om ze bereikbaar en aantrekkelijk te houden. 

4. De vergunnings- en handhavingstaken halen we terug naar Noordwijk. Daarmee 

beëindigen we de samenwerking met de Omgevingsdienst (ODWH) in Leiden die dit al 

veel te lang teleurstellend traag en zonder enig inlevingsvermogen uitvoert.  

5. Speciale aandacht geven wij aan innovatieve beginnende ondernemers die een bestaand 

bedrijf willen voortzetten. Het voorkomt vergrijzing en vergroot de kansen voor blijvende 

bedrijvigheid. 

6. Wij koesteren onze bedrijven met veel potentieel ondernemerschap die hun producten 

over de hele wereld afzetten. De gemeente moet op het gebied van ruimtelijke ordening 

verantwoordelijkheid nemen en maatwerk bieden zodat de ontwikkeling van moderne 

mensvriendelijke technieken en duurzame bedrijfsvoering mogelijk is. 

7. Bij aanbesteding van werkzaamheden moeten ondernemingen uit ons dorp voorrang 

krijgen.  

 

HIER DOET IEDEREEN MEE 

1. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onmisbaar in onze gemeenschap. Om iedereen mee te 
laten doen kunnen zij rekenen op ondersteuning van de gemeente. 

2. Wij zetten ons maximaal in om de groeiende tweedeling in de maatschappij, veroorzaakt 
door Den Haag, te stoppen! Ook als dat betekent dat we tegen beleid moeten ingaan. 
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3. In gezondheid en geluk gaan we nog meer investeren. Dat verdienen de Noordwijkers. 

4. We breiden de openbare sportfaciliteiten in de buitenruimte verder uit.  

5. Het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid blijft een speerpunt. 

6. Iedereen doet in Noordwijk naar beste kunnen mee. Als je vastloopt, kun je op de 
gemeente rekenen. 

7. In de bijstand? Liever aan het werk. Bij een uitkering stellen we daar wél een verplichte 
tegenprestatie tegenover.  

8. We zijn trots op ons onderwijs. Voor alle leerlingen een passende leerplek op veilige 
(fiets)afstand.  

9. Samen met scholen gaan we pestgedrag en drugsgebruik actief bestrijden.  

10. Jeugdhulp zetten we in wanneer dat nodig is. We kijken nadrukkelijk ook naar de rol van 
ouders en onderwijs.  

 

GOED VOOR UW PORTEMONNEE 

1. Dat betekent dus: meer Noordwijkers in de Raad.  

2. Wij roepen klimaathysterie een halt toe: aanpassen aan een veranderend klimaat is het 
uitgangspunt. De overheid mag de schuld niet in uw schoenen schuiven – en zeker niet 
in uw portemonnee. 

3. Geen belastingverhoging voor klimaatmaatregelen en bestaande wijken nooit verplicht 
van het gas af. 

4. We ondersteunen alleen nog kunst- en cultuurprojecten die ook ‘gewone’ Noordwijkers 
bereiken. Zoals de bijdrage aan de nieuwbouw van Museum Oud Noordwijk.  

5. De parkeervergunning voor inwoners wordt gratis. Dit betalen we door de forenzen- en 
toeristenbelasting te verhogen.  

6. Buiten het zomerseizoen moet de parkeervergunning voor inwoners ook gebruikt kunnen 
worden op de Koningin Wilhelminaboulevard, het Palaceplein en omliggende straten. 
Kortom: overal. 

7. Parkeervergunning per ongeluk verkeerd gebruikt? Eerst een waarschuwing.   

8. Handhavers, toezichthouders en medewerkers van Parkeerbekeer moeten 
gastheer/gastvrouw zijn van ons dorp.  

9. We moedigen afvalscheiding aan, maar het aanbieden van restafval (de grijze bak) blijft 
mogelijk en gratis.  

10. Hondenbelasting kan worden afgeschaft. Maar wel als iedere hondenbezitter de 
hondenpoep nu écht netjes opruimt.  

11. Het gemeentebestuur legt jaarlijks in begrijpelijke taal verantwoording af aan inwoners 
over hoe er met uw (spaar)geld is omgegaan. 


