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Noordwijk: • Sociaal • integer • duurzaam 
  
Woonlasten rijzen de pan uit en betaalbaar wonen raakt voor starters steeds verder uit het zicht. 
TegelijkerSjd verschijnen op de schaarse bouwgrond in onze gemeente grote villa’s. Welvarende 
inwoners in goed geïsoleerde huizen wonen gasloos, terwijl voor minder rijke dorpsgenoten in 
oude, niet-geïsoleerde huizen de energierekening onbetaalbaar wordt. Vastgoedbelangen voeren 
de boventoon met imposante bouwprojecten, terwijl inwoners hun woonbehoe^en niet vertaald 
zien in concrete maatregelen. Kortom de balans is zoek in onze gemeente. 
Wij willen een gemeente die investeert in voldoende zorg, in plaats van wachtlijsten te creëren om 
maar binnen een te krap budget te blijven. Waar investeren en behoud van voorzieningen zoals de 
bieb, het buurthuis, het verenigingsleven en sterk welzijns- en jongerenwerk voorop staan. Wij 
maken ons sterk voor een gemeente met gelijke kansen en een eerlijke toekomst voor ieder kind. 
Waar het landschap niet wordt ontsierd door villa’s en bedrijfshallen en de woonlasten van de 
inwoner in balans zijn met de inhoud van de portemonnee. 
Liever een eerlijk dan een mooi verhaal 
Burgers hebben steeds minder vertrouwen in de overheid, vooral mensen die het moeilijk hebben. Zij 
hebben het gevoel er niet bij te horen, dat hun stem niet telt of hebben moeite rond te komen. 
Gebrek aan vertrouwen gaat niet alleen over ‘Den Haag’, ook over de gemeente Noordwijk. 
Aanhoudende beschuldigingen van ongeoorloofde invloed door met name belanghebbenden in het 
vastgoed vragen om duidelijkheid. De PvdA zal zich hiervoor blijven inzeLen. Wij willen een 
gemeente waar een eerlijk verhaal belangrijker is dan een mooi verhaal. Waar we alMjd luisteren naar 
de inwoner, niet alleen als het goed uitkomt. Een gemeente waar we bouwen aan vertrouwen. 
We willen de levendigheid en lee_aarheid terug 
Inwoners van Noordwijkerhout, De Zilk en Noordwijk-Binnen hebben het gevoel dat alles draait om 
Noordwijk aan Zee en dat belangen van ondernemers en hotels zwaarder wegen dan die van de 
gewone inwoner. Ooit was Noordwijk een levendige badplaats waar iedere Noordwijker trots op was. 
Nu is het steeds meer de tweede woonplaats voor rijke buitenstaanders. Wij bouwen liever 
betaalbare woningen en kleinschalige familiehotels aan de kust, dan dure appartementen. We willen 
de levendigheid en de leeQaarheid terug. 
De PvdA zet in op 6 speerpunten om de balans te gaan herstellen. Want de gemeente is van ons 
allemaal. 
1. Zó pakken we de woningnood aan: 
Betaalbaar wonen voor huurders én startende kopers 
• Bouwen: minstens 40% sociale huurwoningen  

Sinds de fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout halen we krap 21% sociale huur. We gaan 
véél meer sociale huurwoningen bouwen, zodat we weer voldoen aan de landelijke norm voor 
fatsoenlijk woonbeleid. 

• Nieuwbouwhuizen voor starters en middeninkomens van 1,5 ton tot maximaal 2,5 ton 
Starterswoningen tot maximaal € 150.000 met inkomensaZankelijke erfpacht en tot € 250.000 
op eigen grond. 

• Tijdelijke sociale huurwoningen op gemeentegrond om de nijpendste woningnood aan te 
pakken. 

• Honderden extra woningen op Bronsgeest 
Het huidige gemeentebestuur kiest voor bollen in plaats van voor meer woningen. We halen álles 
uit de kast voor 660 huizen op bouwlocaMe Bronsgeest! 

• Stop de speculanten: zel_ewoningsplicht voor huizenkopers 
Opkoopbescherming en zelQewoningsplicht voor nieuwbouw en bestaande bouw. 
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2. Zó houden we onze gemeente lee_aar en vitaal 
De gewone inwoner staat bij ons voorop 
• Jongeren binnenboord houden met woningen. Ze houden onze dorpen op de been en houden onze 
zorgvoorzieningen op peil. Want wie verzorgt anders over een aantal jaren onze ouderen, wie werkt 
in de zorg, op onze scholen en gee` nieuw elan aan onze culturele instellingen en de 
sportverenigingen? 
• Zorg en ondersteuning van onze kwetsbare inwoners moet beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar 
zijn. De menselijke maat en maatwerk is daarbij belangrijk. We beteugelen de doorgeslagen 
marktwerking in de zorg. ‘Eigen regie’ is te vaak synoniem geworden voor ‘red jezelf’. Wij kiezen voor 
solidariteit en naast de mensen staan. 
• Om mensen zo lang mogelijk zelfstandig en in hun eigen huis te laten wonen, zijn voorzieningen 
nodig die daarbij helpen, zoals geclusterde woonvormen en levendige ontmoeMngsplekken in de wijk. 
Niet alleen voor ouderen, maar voor alle inwoners. 
• We ontmoedigen bezoekers met de auto naar het centrum en naar zee te komen, zeLen in op 
transferia en verhogen de parkeerkosten aan zee. 
• We maken met werkgevers en uitzendbureaus bindende afspraken over fatsoenlijke huisvesMng 
voor Mjdelijke arbeidsmigranten. Zo voorkomen we dat met hun huisvesMng woningen worden 
onLrokken aan het reguliere woningaanbod. 

3. Zó bouwen we aan een betrouwbaar gemeentebestuur 
We bouwen aan vertrouwen 
• Wij strijden voor transparanMe en integriteit. 
• Beschuldigingen van ongeoorloofde invloed, door vooral vastgoedondernemers, vragen om een 
openbaar debat en nader onderzoek. De PvdA zal zich hiervoor blijven inzeLen. 
• We zorgen ervoor dat alle inwoners worden gehoord, niet alleen zij met de grootste mond. We 
zoeken contact en verbinding met alle inwoners. 
• De gemeente is geen bedrijf dat gericht is op winstmaximalisaMe en geld overhouden. We leggen 
uit aan onze inwoners welke doelen we willen behalen met het beschikbare geld. En we leggen 
verantwoording af over al dan niet behaalde resultaten. 
• Wij staan voor samenwerking tussen coaliMe en opposiMe. Elke stem telt! 
  
4. Zó pakken we torenhoge energielasten én de klimaatcrisis aan 
Groene energie voor álle huizen 
Welvarende huisbeziLers met energiezuinige huizen hebben nauwelijks meer stookkosten. Anderen 
leven in oude, niet-geïsoleerde huizen hebben te kampen met energiearmoede: zijn kunnen de gas- 
en stroomrekening nauwelijks meer betalen. De PvdA wil deze tweedeling aanpakken met: 
  
• Subsidies voor woonwijken, energiecoöperaMes, gezamenlijke zonnepaneelprojecten op scholen en 
bedrijfsgebouwen en een gezamenlijke warmtevoorziening. Zo pakken we de energie- en klimaatcrisis 
efficiënter en eerlijker aan. 
• Een gemeentelijk fonds om eigenaren van woningen te helpen bij de financiering van de isolaMe of 
het plaatsen van zonnepanelen. Terugbetaling via de besparing op de energielasten.  
  
5. Zó maken we onze gemeente groen en klimaatbestendig 
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Bomen en vogels in de straten 
Groen gee` rust en minder stress. De PvdA wil de komende jaren radicaal investeren in een groene 
leefomgeving. Wij willen de merel en zanglijster terug in de straten! 
• Duizenden nieuwe bomen in de vier dorpen zorgen voor schaduw in de zomer, koelte en houden 
water vast na hevige regen en leveren een aantrekkelijke woonomgeving op. We bouwen 
klimaatbestendig en zorgen dat de bodem overtollig water kan opnemen. Zo leveren we een bijdrage 
aan de aanpak van de klimaatcrisis.  
• Groene wandelroutes die onze woonwijken verbinden met duin en bos. Groene schoolpleinen, 
waar kinderen leren spelen en minder worden gepest. Groene zones, die ecologische verbindingen 
vormen tussen onze woonwijken en de natuur. In nieuwe woonwijken streven naar centrale 
parkeeroplossingen waardoor straten met veel groen kunnen worden ingericht.  

6. Zó heffen we belasSng naar draagkracht 
De sterkste schouders dragen de zwaarte lasten 
Hogere belasMng voor tweede huizen (forensenbelasMng) en OZB voor bedrijven, hogere 
parkeertarieven voor dagtoeristen en hogere toeristenbelasMng. De opbrengst zeLen we in voor onze 
eigen inwoners. 
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Wonen  
Volkshuisvesting in ere herstellen 
De PvdA wil de volkshuisvesMng in ere herstellen. Wij willen een gemeente, waar de starter, bakker 
en loodgieter naast de arts en advocaat kunnen wonen, waar elke woning straks is verduurzaamd en 
alle inwoners een lage energierekening hebben. We maken maximaal gebruik van de mogelijkheden 
om de regie te nemen over de ontspoorde woningmarkt 

Meer sociale en middeldure woningen  

➤ In onze bestemmingsplannen, de omgevingsvisie en de woonvisie leggen we vast dat bij 
nieuwbouw 40% sociaal, 40% middelduur en 20 % duur wordt gebouwd.  

➤ Nieuwbouwhuizen voor starters met een koopsom tot 150.000 euro op inkomensaZankelijke 
erfpacht en een koopsom tot 250.000 euro op eigen grond.  

➤ Tijdelijke sociale huurwoningen om het meest nijpende woningtekort aan te pakken.  

➤ Op Bronsgeest benuLen we de volle ruimte voor honderden extra woningen. Na de eerste fase 
Bronsgeest volgt fase 2. 

➤ Voor alle woningbouwlocaMes een realisaMeplicht, gekoppeld aan een reële termijn om 
projectontwikkelaars te dwingen binnen afzienbare Mjd woningen te realiseren. Zo bestrijden we het 
woningtekort en voorkomen we dat projectontwikkelaars met speculaMe de prijs opdrijven.  

➤ In de prestaMeafspraken met woningcorporaMes leggen we vast hoeveel sociale huurwoningen de 
komende jaren gebouwd zullen worden, en hoeveel maximaal verkocht en duurder verhuurd mogen 
worden. Zodat het aantal sociale huurwoningen aansluit bij de behoe`e en de toename door 
nieuwbouw niet teniet wordt gedaan door het afvloeien van sociale huurwoningen aan de achterkant 

➤ Om de doorstroming van een- en tweepersoonshuishoudens uit sociale huur eengezinswoningen 
te bevorderen, krijgt deze groep voorrang bij de toewijzing van sociale huur en/of nieuwe middeldure 
appartementen. Met de projectontwikkelaar maken we de afspraak dat nieuw opgeleverde 
appartementen een maand openstaan voor mensen die een grote woning willen verlaten. 
Doorstroming uit sociale huur bevorderen we door meer goedkope en middeldure koop te realiseren. 

➤ In de huisvesMngsverordening krijgen mensen met een lokale binding voorrang bij het toewijzen 
van sociale- en middeldure huur (Lokaal Maatwerk). Zij krijgen voorrang bij een deel van de 
vrijgekomen en recent opgeleverde sociale huurwoningen en bij middeldure huurwoningen.  

➤ We ondersteunen spoedzoekers. We realiseren meer opvanglocaMes om dakloosheid aan te 
pakken. Ook zorgen we ervoor dat deze mensen als eerste een dak boven het hoofd krijgen en krijgen 
ze meer begeleiding, zodat ze sneller weer zelfstandig kunnen wonen.  

➤ Om de hoge woningnood op te lossen, sluiten we bouwen aan de randen van het dorp en in het 
middengebied niet op voorhand uit.  

➤ We sMmuleren om leegstaande gebouwen om te vormen tot woningen. We zorgen voor de 
totstandkoming van een verordening om leegstand en verloedering tegen te gaan. 

 

Een aangename en lee_are buurt  

➤ We sMmuleren de doorstroming van ouderen uit eengezinswoningen. Hiervoor bouwen we in onze 
gemeente levensloopbestendige appartementencomplexen.  
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➤ Bouwen en verdichten binnen de kernen passen we toe waar dat kan, maar niet ten koste van de 
leeQaarheid en betaalbaarheid.  

➤ Bij bouwen binnen de bestaande kernen is er ook alMjd een plan voor groen en bomen.  

➤ De openbare ruimte, terrassen en openbare gebouwen inrichten voor inwoners met een 
beperking.  

Misbruik aanpakken  

➤ We gaan overbewoning tegen en we zorgen er voor dat internaMonale werkers in fatsoenlijke 
omstandigheden worden gehuisvest. 

➤ Alleen Mjdelijke werkers die in de regio werken worden hier gehuisvest. Niet het vesMgingsadres 
van het uitzendbureau is bepalend, maar dat van de werkplek.  

➤ HuisvesMng voor Mjdelijke arbeidsmigranten bevorderen en tegelijkerMjd voorkomen dat woningen 
worden onLrokken aan het reguliere woningbestand.  

➤ Commerciële verhuur van reguliere woonruimte aan toeristen of arbeidsmigranten verbieden 

Een fatsoenlijke, betaalbare en duurzame woning  

➤ Bindende prestaMeafspraken met woningcorporaMes over de verduurzaming van de bestaande 
woningen.  

➤ Subsidies voor het verduurzamen van woningen met een relaMef lage WOZ-waarde, zodat al onze 
inwoners duurzaam en energiezuinig kunnen wonen en niet lijden onder energiearmoede. 

➤ Een fonds oprichten waarmee woningeigenaren worden geholpen bij de financiering van de 
isolaMe of het plaatsen van zonnepanelen. Terugbetaling via de besparing op de energielasten.  

Werk & inkomen 
Samen willen we werken aan een samenleving waarin de mensen weer centraal staan, waarin plezier 
in ons werk voorop staat, we werk van mensen beter belonen en de welvaart eerlijker delen. In plaats 
van een race naar de bodem willen we echte vooruitgang voor iedereen. 

Eigen regie is te vaak synoniem geworden voor ‘red jezelf’. Aandacht is belangrijk, net als solidariteit 
en naast de mensen staan. Mensen zijn in de regel niet uit vrije wil aangewezen op de bijstand. Het 
kan niet meer zo zijn, dat mensen die een uitkering ontvangen, jarenlang niets horen van de 
gemeente. Als overheid moet je handelen vanuit vertrouwen en die vertrouwensrelaMe moet je 
opbouwen. 

➤ Een basisbaan of beschut werk voor wie niet in staat is betaald werk te verrichten in een reguliere 
baan. Iedereen hee` recht op werk. 

➤ Zodra iemand werkt, hoort er een inkomen tegenover te staan. 

➤ Statushouders intensief begeleiden naar een betaalde baan, o.a. door middel van leer-
werktrajecten in de zorg en techniek, waar een enorme personeelsbehoe`e is.  

➤ Onze gemeente hee` een verantwoordelijkheid voor de meest kwetsbare inwoners, onder wie 
vluchtelingen. We willen niet alleen dat mensen kunnen rondkomen van een uitkering, maar dat ze 
kunnen meedoen aan de samenleving. 
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➤ We kiezen voor wederkerigheid gebaseerd op menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid, 
daarom nemen we afstand van de verplichte tegenprestaMe en het spreekwoordelijke papierprikken. 

➤ Mensen op de wachtlijst voor nieuw beschut werk bieden we een acMveringstraject aan. 

➤ De gemeente ondersteunt zo nodig bij de aanvraag voor nieuw beschut werk. 

➤ Jongeren die uitstromen uit het VSO en PrakMjkonderwijs mogen niet uit beeld raken en krijgen zo 
nodig ondersteuning bij het vinden van werk.  

Zorg & jeugdhulp 
De PvdA vindt dat het beperkte budget nooit een belemmering mag zijn om de zorg te leveren die 
iemand nodig hee`. Iedereen moet daarop kunnen rekenen. Als je ziek bent of iemand in je 
omgeving dat is, heb je hulp nodig en is al het andere onbelangrijk. Dan wil je erop kunnen rekenen 
dat jij of je naasten de juiste zorg, aandacht en liefde krijgen.  

Toch is dat lang niet vanzelfsprekend. Ook niet in een welvarend land als Nederland. Wie in armoede 
lee`, is vaker ongezond. Voor de PvdA is dit onverteerbaar.  

Iedereen telt mee  

➤ Zorg moet beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar zijn. Niet budgeLaire beperkingen, maar de 
behoe`en van onze inwoner als leidraad voor beleid. 

➤ Het budget mag nooit een belemmering zijn om de zorg te leveren die nodig is, zoals dat nu 
binnen de jeugdhulp regelmaMg het geval is. Onmiddellijke aanpak van de lange wachtlijsten bij de 
jeugdhulp door budget vrij te maken. 

➤ Mensen wonen zo lang mogelijk thuis in hun eigen dorp. TegelijkerMjd zien we dat bij ouderen 
eenzaamheid en demenMe vaker voorkomen. Het bestrijden van eenzaamheid zien we als onze 
maatschappelijke opgave: liever elke week iemand die langsgaat bij kwetsbare ouderen om te vragen 
hoe het gaat en wat er nodig is, dan alles vertalen in het maximum aantal uren huishoudelijke hulp. 

➤ Een voorwaarde voor liefdevolle zorg is een goede relaMe met zorg- en hulpverleners. Telkens als 
die relaMes worden verbroken door weer een aanbesteding, bemoeilijkt deze gemeente liefdevolle 
zorg. We koppelen zorg- en hulpverleners daarom aan de mensen die hulp nodig hebben, zodat 
zorgrelaMes zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Om dat te realiseren, werken we zoveel mogelijk met 
langdurige overeenkomsten/subsidies. 

➤ Stop de omgekeerde solidariteit in de WMO. Welgestelden maken nu gebruik van regelingen, die 
zij voorheen prima zelf konden betalen, terwijl de gemeente opdraait voor de kosten. 

➤ Openbaar vervoer toegankelijk voor mensen met een beperking, ook de buurtbussen. 

➤ Welzijn, prevenMe en gezondheid staan voorop. Voorkomen is alMjd beter dan genezen. 
Uiteindelijk leidt deze prevenMeve aanpak tot minder dure zorg. Dankzij hun belangrijke signalerende 
rol en laagdrempelige vertrouwensrelaMe met jongeren voorkomen jeugd- en jongerenwerkers zo 
zwaardere zorg.

➤ We zorgen voor goede woon-zorg concepten, bijvoorbeeld voor mensen met Alzheimer. 

➤ We zorgen voor voldoende doorstroomwoningen, zodat schaarse plekken in instellingen niet bezet 
worden gehouden door inwoners die eigenlijk voldoende zijn hersteld om zelfstandig te wonen. Dit 
bespaart kosten en bevordert herstel. 
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Armoede, schulden en sociaal beleid 
Nederland is een rijk land, maar de verschillen tussen arm en rijk worden steeds groter. Voor de PvdA 
is dat onaanvaardbaar: schulden en armoede staan volwaardig meedoen in de samenleving in de weg 
en kinderen die opgroeien in armoede, staan meteen op achterstand. 

➤ Onze schuldhulpverlening en minimabeleid is gebaseerd op prevenMe en vroegsignalering. We 
zeLen alles op alles om te voorkomen dat schulden zo hoog worden, dat ze niet meer te overzien zijn. 

➤ We vinden dat het hebben van schulden geen kwesMe is van ‘eigen schuld’. De oorzaken voor 
schulden kunnen heel divers zijn. 

➤ Bij het verlenen van bijstand gaan we uit van vertrouwen en laten ons leiden door wat een mens 
nodig hee` om te kunnen leven. 

➤ Veel mensen met weinig inkomen mijden zorg. Niet omdat ze geen zorg nodig hebben, maar uit 
angst voor de kosten, zoals eigen risico en tandartskosten. Niet alleen moeten mensen de zorg krijgen 
die nodig is, zorgmijding leidt op termijn juist tot extra kosten. Daarom streven we naar een regeling 
voor het eigen risico. 

➤ We beginnen al op jonge lee`ijd met goede financiële educaMe. Een schuld op jonge lee`ijd kan 
de rest van je leven verpesten. 

➤ In de week vóór Sinterklaas krijgen alle kinderen, van wie de ouders gebruikmaken van de 
schuldhulpverlening en/of een inkomen hebben tot 130% van het sociaal minimum, een 
Sinterklaasbon van € 100. 

➤ Alle kinderen moeten een zwemdiploma kunnen halen. Ouder die zwemles voor hun kinderen niet 
kunnen betalen, kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning door de SMchMng Leergeld. 

Onderwijs  
De school als ontmoetingsplek van generaties 
➤ Ieder kind is gebaat bij een doorlopende ontwikkeling. De kwaliteit van voor- en vroegschoolse 
educaMe (VVE) is niet voor niets een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Goede samenwerking en 
afstemming met kinderopvang, scholen en jeugdhulp is daarin belangrijk. Wij bemoeien ons daarom 
acMef met de lokaal educaMeve agenda (LEA) zodat wij zicht hebben op de onderlinge samenwerking 
en afstemming van deze parMjen en de knelpunten daarin. 

➤ Geen kind in de gemeente Noordwijk sluit zijn schoolcarrière af zonder startkwalificaMe. Wij 
sMmuleren daarom de samenwerking tussen onze middelbare scholen, het (voortgezet) speciaal 
onderwijs en het bedrijfsleven. 

➤ Ons ideaal is een brede school voor ieder kind. De school, kinderopvang, voldoende 
buitenschoolse acMviteiten en brede talentontwikkeling vormen samen brede scholen. 
Samenwerking en afstemming gaat gemakkelijker in passende gebouwen. Wij sMmuleren daarom de 
ontwikkeling van Integrale Kindcentra. Als nieuwbouw of renovaMe van een schoolgebouw aan de 
orde is, stellen wij samenwerking met andere relevante partners als voorwaarde. Daarbij sMmuleren 
wij ook het fuseren van scholen tot samenwerkingsscholen met een brede idenMteit. 

➤ Met scholen, bibliotheken en organisaMes als SMchMng Lezen & Schrijven laaggeleLerdheid in en 
buiten de klas te bestrijden.  
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➤ Extra middelen voor scholen, zodat alle kinderen bijles en huiswerkbegeleiding kunnen krijgen. 

➤ De school als sociale ontmoeMngsplaats, ook buiten schoolMjd. Buitenschoolse opvang en de voor- 
en vroegschoolse educaMe in hetzelfde schoolgebouw.  

➤ Schoolpleinen met groen en drinkwater voor buiteneducaMe zijn ook na schoolMjd toegankelijk 
voor de hele buurt.  

Cultuur & Sport 
Behoud van culturele voorzieningen 
Kunst en cultuur raakt, verbindt, verhe`, ontspant en biedt naast plezier ook stof tot nadenken. Het 
gaat over wie we zijn, over onze drijfveren en over onze dromen. Zonder de bibliotheek, De Muze, de 
muziekschool, de cultuur- en poppodia, de (gemeentelijke) musea en cultuureducaMe is het lasMg om 
die dromen te verwezenlijken. Cultuur draagt in al zijn verschijningsvormen bij aan de leeQaarheid in 
de wijken en steden. Voor de PvdA is het belangrijk dat alle vormen van cultuur toegankelijk en 
betaalbaar zijn voor iedereen en dat elke cultuuruiMng van waarde is. 

➤ Investeren in de bibliotheek, muziekschool, cultuur- en poppodia, de (gemeentelijke) musea en 
cultuureducaMe, om de leeQaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente te vergroten.  

➤ Deelname aan culturele acMviteiten sMmuleren in wijken en op plekken waar dat niet 
vanzelfsprekend is. 

➤ Culturele diversiteit waarderen we en moedigen we aan. 

➤ De bibliotheek en muziekschool openhouden. 

➤ Cultureel erfgoed beschermen en behouden we. 

➤ We investeren in kunst op straat en op de pleinen.  

➤ Sportvoorzieningen op peil houden. 

Duurzaamheid & Klimaat 
Iedereen profiteert mee van de energietransiSe  

➤ Duurzaamheidssubsidies voor woonwijken, energiecoöperaMes, gezamenlijke 
zonnepaneelprojecten op scholen en bedrijfsgebouwen. En een gezamenlijke warmtevoorziening.  

➤ Daken van publieke gebouwen beschikbaar stellen voor wie geen panelen kan plaatsen op het 
eigen huis. 

➤ We ondersteunen ondernemende inwoners die samen een energiecoöperaMe willen oprichten 
met advies en met subsidies. 

➤ Duizenden nieuwe bomen in de vier dorpen leveren een aantrekkelijkere woonomgeving op en 
schaduw bij hiLe. 

➤ Schoolpleinen vergroenen. 

➤ VoorlichMng en subsidie om tuinen, dakterrassen en daken te vergroenen en de tegels te 
verwijderen. 
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Schone lucht en een sterke natuur  
Investeren in fiets en wandelinfra en openbaar vervoer, NS-station bij Piet Gijs 
De luchtkwaliteit in onze gemeente is niet alMjd goed. Verkeer, maar ook houtstook zijn belangrijke 
veroorzakers. Met gerichte maatregelen kunnen we hier verandering in brengen. We bevorderen en 
sMmuleren duurzame bollenteelt en versterken de biodiversiteit en natuur. 

➤ Wandelen, fietsen en openbaar vervoer sMmuleren, autogebruik ontmoedigen om de leeQaarheid 
en luchtkwaliteit te verbeteren.  

➤ Hoogfrequente busverbindingen tussen de woonkernen en met de regio. Een NS-staMon bij Piet 
Gijs en goede busverbindingen met de staMons in Sassenheim, Voorhout en Hillegom en een directe 
busverbinding met Haarlem.  

➤ Meer fietspaden, veilige fietsroutes naar scholen en binnen wijken standaard een 
maximumsnelheid van 30 km/u in plaats van 50. Fietser en wandelaar gaan hier boven de auto en 
brommer.  

➤ We ontmoedigen autoverkeer naar de dorpscentra en naar zee. Parkeren op transferia en hogere 
parkeertarieven voor bezoekers. Niet méér parkeerplekken bij het strand, geen ondergrondse 
parkeergarage bij Huis Ter Duin 

➤ Houtstook in open haarden en pelletkachels vervuilt ons milieu en schaadt inwoners met 
luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten. De PvdA zet in op het vervangen van vervuilende 
kachels door schone alternaMeven, het plaatsen van filters/katalysatoren en een stookverbod bij 
ongunsMge weersomstandigheden 

➤ Onze huizen en gebouwen verwarmen met warmtepompen en koude-warmteopslag en/of 
benuLen van de mogelijkheden voor geo- en aquathermie.  

➤ We zijn voor een natuurinclusieve landbouw in onze gemeente en steunen boeren die met hun 
gewassen de biodiversiteit en natuur willen versterken acMef, bijvoorbeeld door middel van 
vergunningverlening. 

➤ De ligging aan zee, strand en duin is de kracht van onze gemeente. Maar de sMlte, rust en ruimte 
daar komen steeds meer onder druk door het toenemend recreaMef en toerisMsch gebruik. Omwille 
van duurzaamheid en de lokale economie wil PvdA door striktere regelgeving en handhaving de rust 
en ruimte aan de kust veiligstellen. 

Ruimtelijke ordening & Omgevingswet  
De Omgevingswet is erg liberaal en biedt vooral veel ruimte aan de iniMaMefnemers. In de prakMjk 
zullen dat vaak projectontwikkelaars zijn. Belangrijk is daarom dat we in de visie op de ruimtelijke 
ordening vastleggen hoe in onze gemeente de gemeentelijke controle en regie over ruimtelijke 
ontwikkeling behouden blij`.   

ParMcipaMe is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Belangrijk is dat voor alle deelnemers 
duidelijk is hoe en door wie de parMcipaMe is geregeld. Ook hier is de gemeente verantwoordelijk 
voor het opkomen voor het algemeen belang. ParMcipaMe afdoen als een taak voor de 
iniMaMefnemers en/of ontwikkelaar is in onze ogen onvoldoende. 

➤ De gemeente voert regie over de ruimtelijke ordening.  
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➤ In de Omgevingswet ligt de nadruk op de iniMaMefnemers en het idee van ‘het moet toch kunnen 
tenzij’. Dit mag geen nadelige effecten hebben op ons groen en onze natuur.  

➤ Ongebreidelde verdozing van het landschap is ons een doorn in het oog. In onze omgevingsvisie 
en omgevingsplannen kiezen we ervoor om de wildgroei aan bedrijfshallen terug te dringen en te 
beperken tot plekken langs wegen en in clusters. 

➤ GOM-woningen  vinden we alleen wenselijk in clusters nabij de dorpen, niet los verspreid in het 1

landschap.  

➤De ordening van de ruimte en het bewaken van de kwaliteit daarvan vragen onderhoud. 
Handhaving is daarvan een onderdeel. 

➤ Cultureel erfgoed versterken  

Economie 

➤ We maken gebruik van het instrument van de bedrijfsinvesteringzones (BIZ) en zeLen dat in als 
een investeringsfonds voor de dorpscentra en toerisMsche zones. In de BIZ worden acMviteiten 
georganiseerd door ondernemers, die bijdragen aan een aantrekkelijke woon- en werkomgeving en 
toerisMsche gebieden. 

➤ DagrecreaMe levert verkeersoverlast op en draagt maar beperkt bij aan onze toerisMsche sector. 
Daarom sMmuleren verblijfsrecreaMe. Die draagt meer bij aan onze toerisMsche sector en biedt 
mogelijkheden het seizoen te verlengen. 

➤ Vanuit het profijtbeginsel vinden wij het redelijk van betrokken ondernemers te verlangen dat zij 
de voornaamste financiële bijdrage leveren aan Noordwijk markeMng en evenementen op toerisMsch 
gebied. Inzet van gemeenschapsgeld is slechts op zijn plaats als daaraan de voorwaarde is verbonden 
dat minstens elke geïnvesteerde euro terugvloeit naar de gemeentekas. 

➤ Met lokale ondernemers maken we afspraken over de sociale agenda en de begeleiding van 
mensen naar werk. 

➤ Wij faciliteren creaMeve broedplaatsen met (Mjdelijke) vergunningen, kennis en begeleiding. 

➤ Wij vinden het belangrijk om de balans te zoeken tussen leeQaarheid en de economische 
betekenis van het toerisme voor de gemeente, inwoners en ondernemers. 

➤ We gebruiken de inkomsten van de toeristenbelasMng voor investeringen die al onze inwoners ten 
goede komen. 

Lokale democratie  
Voor een gezonde democraMe is het essenMeel dat iedere stem telt en dat iedereen zich gehoord 
voelt. Dat iedereen die wil kan deelnemen en de belangen van al onze inwoners worden beharMgd en 
verdedigd. In de raad, maar ook daarbuiten. 

 GOM-woning: de verkoop van een bouwMtel voor een dergelijke vrijstaande woning levert financiële middelen 1

op voor de GOM (Greenport OntwikkelingsMaatschappij) om in te zeLen voor het behoud van bollengrond en 
herverkaveling. 
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BurgerparMcipaMe is belangrijk. Inwoners weten vaak zelf het beste wat er in hun eigen omgeving 
speelt en welke oplossingen er mogelijk zijn. Het college van B&W en de gemeenteambtenaren zijn 
daarom toegankelijk en benaderbaar voor al onze inwoners. We luisteren naar lokale 
ervaringsdeskundigen en nemen hun aanbevelingen mee bij het verbeteren van de uitvoer van onze 
gemeentelijke taken. Daarbij is voor ons het algemeen belang alMjd leidend. We zorgen ervoor dat 
alle inwoners, niet alleen die met de grootste mond, worden gehoord en zijn ons ervan bewust dat 
niet iedere groep zich even acMef in inwonersiniMaMeven roert. 

Vergroten van de zeggenschap van inwoners  

➤ We sMmuleren iniMaMeven van inwoners, die de sociale cohesie in een buurt/dorp vergroten, de 
leefomgeving vergroenen of energievoorziening verduurzamen. Daarom verankeren we 
buurtrechten, zoals het right to challenge  en right to plan , in onze lokale verordeningen. 2 3

➤ IniMaMeven van inwoners steunen we alleen als ze breed worden gedragen. Voorkomen dat een 
mondige minderheid ten koste van een grote groep inwoners met gemeenschapsgeld haar zin 
doordrij`. 

➤ We willen gaan experimenteren met nieuwe vormen van inspraak om zo te ontdekken wat bij onze 
gemeente past. 

➤ Inwoners krijgen onder voorwaarden de mogelijkheid om een onderwerp op de raadsagenda te 
zeLen. 

➤ Een referendumverordening, waarin we helder voorwaarden vastleggen voor een raadplegend 
referendum. 

➤ Om onze grip op gemeenschappelijke regelingen te vergroten, nemen we naast de cijfers ook 
kwalitaMeve doelen in de begroMng op. 

➤ Onze gemeente krijgt een jongerenraad, zodat ook deze nog niet stemgerechMgde groep wordt 
gehoord. De kinder-/jongerenraad wordt ondersteund door de griffie en presenteert jaarlijks haar 
visie op de lokale uitdagingen aan de gemeenteraad. 

Integriteit 
Ondermijning en onoorbare beïnvloeding voor belanghebbenden in vastgoed aanpakken 

De PvdA pleit er voor dat coaliMe en opposiMe beter naar elkaar luisteren. Maar er is meer nodig. 
Voor het terugwinnen van vertrouwen moeten discussies meer in de openbaarheid worden gevoerd 
en niet zijn voorgebakken in achterkamertjes. Eerst in discussie met direct betrokkenen in de vorm 
van duidelijke parMcipaMe en later poliMek op basis van documenten waarin álle voors en tegens 
duidelijk staan opgesomd. Te vaak beschikt de opposiMe niet over alle informaMe, ook als daarom is 
gevraagd. Beschuldigingen van ongeoorloofde invloed (integriteit) vragen om een openbaar debat.  
De PvdA zal zich hiervoor blijven inzeLen.  

➤ Eerst in discussie met direct betrokkenen en later in de gemeenteraad op basis van álle voors en 
tegens. 

 Right to challenge: als bewonersgroepen denken dat ze een publieke taak beter of goedkoper kunnen 2

uitvoeren dan het gemeentebestuur of de instelling die dat nu doet, dan hebben ze het recht de opdrachtgever 
‘uit te dagen’ om het beter te doen. 

 Right to plan: als bewonersgroepen dit willen, kunnen zij het iniMaMef nemen om buurtontwikkelingsplannen 3

op te stellen die vervolgens onderdeel kunnen worden van gemeentelijke plannen voor gebiedsontwikkeling.
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➤ We houden het college van B&W eraan álle informaMe te verstrekken aan de raad, coaliMe en 
opposiMe, gevraagd en ongevraagd (acMeve informaMeplicht). 

➤ In Noordwijk is onoorbare beïnvloeding en ondermijning een thema. Terugwinnen van het 
vertrouwen in ons openbaar bestuur is van groot belang. 

➤ TransparanMe staat voorop en weegt zwaarder dan beeldvorming. 

➤ We stellen een onaZankelijk integriteits-ombudsman of meldpunt aan/in, waar inwoners en 
ambtenaren anoniem terecht kunnen met hun zorgen op het gebied van integriteit en ondermijning. 

➤ Aanhoudende beschuldigingen van ongeoorloofde invloed door met name belanghebbenden in 
het vastgoed, vragen om duidelijkheid. De PvdA zal zich hiervoor blijven inzeLen. 
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