
Gemeenteraadsverkiezingen
Noordwijk, Noordwijkerhout & De Zilk

GEACHTE KIEZERS,

21 november 2018 is een belang-
rijke dag voor de toekomst van 
de inwoners van Noordwijk, 
Noordwijkerhout en De Zilk. 
Op deze woensdag vinden de 
gemeenteraadsverkiezingen 
plaats voor de nieuwe fusiege-
meente Noordwijk.

Uw stem is van groot belang bij 
deze verkiezingen. Door te stem-
men bepaalt u mede de samen-
stelling van de nieuwe gemeente-
raad. Hierdoor hebt u invloed op 
de politieke koers die de komen-
de jaren wordt gevaren. 

De politiek lijkt soms ver van ons 
af te staan, maar juist de lokale 
politiek gaat over zaken die ook u 
persoonlijk raken. Denkt u hierbij 
aan wonen, werken, onderwijs, 
welzijn, veiligheid, groenbeheer 
en het onderhoud van wegen. Het 
zijn straks de politieke partijen 
in de nieuwe gemeenteraad die 
bepalen waaraan de gemeente 
Noordwijk haar geld uitgeeft.

Om u goed te informeren over de 
standpunten van deze politieke 
partijen, ontvangt u deze verkie-
zingskrant. Alle partijen die deel-
nemen aan de gemeenteraads-
verkiezingen komen hierin aan 
het woord. Zo leert u de partijen 
en hun standpunten beter ken-
nen en zo kan dit u helpen bij het 
stemmen.
Ook vindt u in deze verkiezings-
krant algemene informatie over 

de verkiezingen, bijvoorbeeld 
over uw stempas en waar u de 
stemlokalen kunt vinden. 
Stemmen is een belangrijk recht 
in onze democratie. Wij roepen 

u op hiervan gebruik te maken. 
Kom op woensdag 21 november 
naar één van de stemlokalen 
in Noordwijkerhout, De Zilk of 
Noordwijk en breng uw stem uit!

Jan Rijpstra, 
Burgemeester Noordwijk

Gerrit Goedhart, 
Burgemeester Noordwijkerhout

VERKIEZINGSKRANT
U gaat toch ook stemmen?

Jan Rijpstra (links) en Gerrit Goedhart (rechts)
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En…. actie!   De campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen is losgebarsten!  Op 
woensdag 21 november 2018 kunt u stemmen in 
Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.

Verkiezingswebsite    
Wilt u de laatste nieuwtjes over de 
verkiezingscampagne? Bekijk nu onze 
verkiezingswebsite  stemvoornoordwijk.nl 
 
Volg ons ook op social media  
Twitter:@NoordwijkZH   
Facebook: @gemeentenoordwijk  
Instagram: @gemeentenoordwijk



“Wij nemen de gemeente graag mee in de nieuwe tijd”

PUUR voor de samenleving
PUUR Noordwijk werd in 2009 opgericht met als doel ‘het karak-
ter van Noordwijk te behouden en daarbij de inwoners centraal te 
stellen’. De partij werd bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 
direct de grootste partij en kwam in het college. Een prestatie die 
zij in 2014 herhaalde. 

Nu de nieuwe gemeente Noordwijk ook Noordwijkerhout en De Zilk 
gaat omvatten wil de partij er voor alle dorpen zijn. Ze veranderde daar-
om haar naam in PUUR. “We willen de kracht van samengaan benutten. 
Samen antwoorden vinden op de vragen en uitdagingen van deze tijd. 
Met geweldige mensen en mooie ideeën. Met respect voor het unieke 
karakter van ieder dorp. Er is geen eigenbelang bij onze kandidaten, 
geen verborgen agenda: PUUR gaat voor de bewoners. Overal en altijd. 
Onze centrale vraag is; wat heeft de Noordwijker, Noordwijkerhouter of 
Zilker eraan? Wij kennen de lokale politiek en hebben ruime bestuur-
servaring. Wij durven de uitdaging aan en nodigen alle Noordwijkers, 
Noordwijkerhouters en Zilkers uit om daar hun steentje aan bij te dra-
gen. En met elkaar zorgen we er ook voor dat Noordwijk op provinciaal 
en landelijk niveau echt meetelt. Wij hebben puur zuivere intenties, 
puur voor de samenleving. Wie doet er mee?

Gemeenteraadsverkiezingen
Noordwijk, Noordwijkerhout & De Zilk

NOORDWIJK n Als er één 
partij is die uitstraalt dat zij 
echt de fusie van Noordwijk, 
Noordwijkerhout en De Zilk 
hebben omarmd, dan is dat 
wel PUUR. De partij verander-
de er zelfs haar naam voor. 
“We gaan van Noordwijk de 
mooiste gemeente van Zuid-
Holland maken, met de beste 
gemeentelijke dienstverle-
ning”, zeggen de lijsttrek-
kers. 

Daar waar een lokale partij vaak 
geneigd is terug te vallen op haar 
lokale identiteit, kiest PUUR voor 
een andere weg. PUUR Noordwijk 
veranderde om te beginnen haar 
naam in ‘PUUR’. “We wilden van 
meet af aan duidelijk maken dat 
we er voor àlle dorpen zijn”, aldus 
Astrid Warmerdam. De Noordwij-
kerhoutse vormt samen met Zilker 
Toon van Tol en Noordwijker Ger-
ben van Duijn het ‘lijsttrekkerstrio’ 
van de partij. “Hoewel er natuurlijk 
maar één officiële lijsttrekker kan 
zijn, kiezen wij ervoor om echt met 
z’n drieën naar buiten te treden”, 
legt Astrid uit. “Wij zijn er voor de 
Noordwijkers, de Noordwijkerhou-
ters en de Zilkers en willen dat ook 
uitdragen.” Ook de rest van de kies-
lijst is zo samengesteld dat de drie 
dorpen zo evenredig mogelijk ver-
tegenwoordigd zijn. Hoewel PUUR 
aanvankelijk kritisch was over de 
fusie, gelooft zij nu absoluut in de 
kracht van samen gaan. Samen de 
nieuwe kansen benutten: “We wil-
len verbindend zijn. Met puur zui-
vere intenties, puur voor de samen-
leving. Er ligt hier nu een enorme 
kans om deze dorpen echt op de 
kaart te zetten”, aldus Gerben. “Wij 
nemen graag de verantwoordelijk-
heid om de gemeente mee te ne-
men in de nieuwe tijd.” 

BESTUUR DICHTBIJ
Dat is een verantwoordelijkheid 
die Gerben met zijn 16 jaar ervaring 
als wethouder van Noordwijk wel 
aandurft: “Men vraagt wel eens of 
ik het niet zat ben. Dan zeg ik: nu 
zeker niet. Het is een enorme uit-

daging om iets heel nieuws op te 
gaan bouwen en daar heb ik enorm 
veel zin in. En ik niet alleen, maar 
alle mensen van PUUR. We hebben 
als partij veel bestuurlijke ervaring 
en zijn vooral een mensenmensen-
partij. Geen bestuur op afstand, 
maar dichtbij. Dat is ook één van de 
redenen dat we echt geloven in het 
nieuwe Noordwijk: de schaal is gro-
ter maar de menselijke maat blijft.” 
“Het moet ook geen eenheidsworst 
worden”, benadrukt Toon:  “De dor-
pen houden ieder hun eigen iden-
titeit. Sfeervol en eigen. Ons thema-
jaar 2019, met als thema ‘de kracht 
van samengaan’, draagt juist die 
boodschap uit: behoud wie en wat 
je bent, maar we hebben óók din-
gen samen.” 

“Om dat ook officieel te borgen 

streven wij er ook naar dat ieder 
dorp een eigen wethouder als aan-
spreekpunt krijgt”, voegt Gerben 
daar aan toe. “Ja, de schaal van de 
gemeente wordt groter, maar te-
gelijkertijd willen we, door nieuwe 
manieren van vergaderen, bijvoor-
beeld rondetafelgesprekken en 
OOG & OOR-bijeenkomsten, meer 
bewoners betrekken bij het reilen 
en zeilen in de gemeente”, zegt 
Astrid. “Want uiteindelijk zijn de 
mensen het belangrijkst. Wij kie-
zen voor inclusiviteit. Dat mensen 
mee kunnen doen in de gemeen-
schap en een mooi leven kunnen 
opbouwen in het nieuwe Noord-
wijk.” En uiteindelijk verandert er 
voor de bewoners niet zoveel, denkt 
de Noordwijkerhoutse. “We passen 
als dorpen bij elkaar. In denkwijze 
en mentaliteit. Dat zien we nu al in 
de anderhalf jaar dat we de fusie 
aan het voorbereiden zijn.” “800 
jaar geleden waren we al één dorp”, 
mijmert Gerben. “Door de geschie-
denis zijn we gescheiden, maar nu 
komen we weer samen. Dat is óók 
een historische gebeurtenis.” 

UITGEBREID PARTIJPROGRAMMA
Mijmeren is mooi, maar welke con-
crete doelen ziet PUUR voor zich? 

“Ons partijprogramma is heel uit-
gebreid”, vertelt Toon. “Mensen die 
het lezen zeggen mij: jullie denken 
echt aan alles!” Belangrijke issues 
als wonen springen er daarbij uit. 
“Wij willen dat er woningen zijn 
voor iedere portemonnee”, aldus 
Astrid. “Dat betekent dat we wil-
len bouwen; groot, mooi, goed en 
voor iedereen.” “Ook voor arbeids-
migranten”, voegt Gerben daar 
nadrukkelijk aan toe. “Ook zij moe-
ten prettig kunnen wonen want ze 
wonen en werken hier; in de zorg, 
de bollenteelt en in onze hotels.” 
Naast een goede spreiding van wo-
ningen moeten er ook in ieder dorp 
optimale voorzieningen beschik-
baar zijn.

Een ander speerpunt van PUUR is 
het verenigingsleven. “Daar gáán 
we echt voor”, aldus Gerben. “Ver-
enigingen bepalen de kwaliteit 
van de samenleving. Die moet je 
dus faciliteren. Dat betekent inves-
teren, ruimte geven. Dat kost geld 
zeg je? Nou, uiteindelijk levert dat 
geld op.” “Ook daar kan samengaan 
extra winst opleveren”, zegt Astrid. 
“De gezamenlijke sportraden van 
Noordwijk en Noordwijkerhout 
gaan samen kijken hoe ze de sport 

gemeente breed kunnen stimule-
ren.” 

Voor dat alles is geld nodig, maar 
dat is volgens PUUR niet het groot-
ste probleem: “De financiën zijn 
gezond”, zegt wethouder Gerben. 
“En de potentie is enorm”, vindt 
ondernemer Toon: “toerisme, na-
tuur, de bollenteelt, ESTEC en het 
hightech Space Park; we hebben 
een fantastisch bedrijfsleven. Als 
Noordwijk een bedrijf was en ik het 
geld ervoor had, zou ik het kopen. 
Een prima investering.” Om de eco-
nomische potentie van Noordwijk 
waar te maken pleit PUUR een apar-
te wethouder voor economie: “Er 
liggen echt zoveel kansen.”

VUIST MAKEN
Een grotere gemeente betekent ook 
een grotere stem in de regio en pro-
vincie. En landelijk bij de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten. 
“Die stem moeten we gebruiken 
om zaken aan te pakken”, vinden 
de lijsttrekkers. “Denk aan bereik-
baarheid, infrastructuur, openbaar 
vervoer, maar ook het sociaal do-
mein en de zorg. Als grote gemeen-
te kunnen we straks echt een vuist 
maken.”

Het lijsttrekkerstrio Astrid Warmerdam, Gerben van Duijn en Toon van Tol. (Foto: Frans van Steijn)

PUUR: onze speerpunten 
We gaan aan de slag. Concreet en praktisch. Ons programma is het geluid van de Noordwijker, de Noord-
wijkerhouter en de Zilker. Iedereen telt mee. Niemand valt buiten de boot. Elk dorp behandelen we ge-
lijk. Met goede (basis)voorzieningen voor jong en ouder. 

• We willen goede OV-verbindingen tussen onze dorpen. 
• Openbare ruimtes moeten overal op orde zijn (schoon, groen, duurzaam). 
• Verenigingen kunnen altijd rekenen op onze steun. 
• Carnavallen doen we met z’n allen. 
• Handhaven doen we fair en vriendelijk. 
• Leegstand van winkels en horeca pakken we aan. 
• Parkeren lossen we voor eens en altijd op (gratis in Noordwijkerhout en de Zilk). 
• Overlast door (tijdelijke) woningverhuur gaan we tegen. 
•  We zetten in op wonen op maat; voor ieder vraag, smaak en portemonnee. 
• Sociale woningbouw heeft hoogste prioriteit. 
• We zoeken ruimte voor jongeren, om te wonen, te recreëren en om uit te gaan. 
•  We waarderen initiatieven vanuit de samenleving. Van inwoners en organisatie. 

En van ondernemers! Zij zijn de kurk waarop onze economie drijft. 
• Duurzaamheid is bij alles onze groene draad.

DE KRACHT VAN SAMENGAAN puur1.nlpuur1.nl
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NOORDWIJK n De PvdA kiest voor de komende gemeente-
raadsverkiezingen in de nieuwe gemeente Noordwijk voor 
een duo-lijsttrekkerschap: De Noordwijkerhoutse Jan Janson 
en de Noordwijkse Rosalie Bedijn zijn de gezichten van deze 
campagne: “Wij kiezen in de nieuwe raad voor een verbinden-
de rol.” 

De PvdA afdelingen van Noordwij-
kerhout en Noordwijk waren voor-
stander van het fusieproces. “Als 
kleine gemeente redt je het gewoon 
niet”, legt Jan uit. “Als je gemeente 
te klein is kun je te weinig taken 
op eigen kracht uitvoeren.” “We 
verwachten dat er voor het dage-
lijks leven van de inwoners van de 
verschillende kernen weinig veran-
dert”, vult Rosalie aan. “Daar wordt 
door sommigen al heel zwaar aan 
getild, maar je hoeft straks echt 
niet voor alles naar Noordwijk. 
Integendeel. De gemeente gaat in 
de toekomst veel meer service aan 
huis gaat verlenen en natuurlijk 
digitaal.” De PvdA zette als eer-
ste de volgende logische stap: in 
2017 fuseerden de afdelingen van 
Noordwijkerhout en Noordwijk 
met elkaar, en dat gaat goed. De 
twee lijsttrekkers verwachten dat 
ook de nieuwe gemeenteraad goed 
zal functioneren: “Er zijn cultuur-
verschillen, maar die zijn niet heel 
erg groot. Bovendien hebben de ge-
meenteraadsleden uit de verschil-
lende kernen geen ballast van  de 
geschiedenis uit de andere kernen. 
Dat geeft wellicht nieuwe inzichten 
en een frisse wind.” 

JONGE KIESLIJST
Voor de PvdA heeft die ‘frisse wind’ 
nòg een betekenis: op de kieslijst 
staan “verrassend veel jongeren: 
vier van de top zeven zijn twinti-
gers. De jongste op de kieslijst is 
zelfs 19. “We noemen ze, met een 
knipoog naar de Noordwijkse slo-
gan, onze zeven sterren. Het is heel 
goed dat jonge mensen de ruimte 
krijgen”, vindt Rosalie, die zelf tot 
die jongeren behoort. “Maar geluk-
kig is er ook ruimte voor een grijs 
hoofd”, grapt Jan. Het tekent de 
sfeer in de partij: “Ja. we doen seri-
eus werk. Maar je moet jezelf ook 
weer niet te serieus nemen.” De 
partij ziet voor zichzelf in de raad 
vooral een verbindende rol wegge-
legd: “We zijn, anders dan bijvoor-
beeld de puur lokale partijen, niet 
alleen gefocust op het eigen dorp. 
Bovendien zijn we een landelijke 
partij, met directe lijnen naar de 
provincie en de rijksoverheid, en 
gaan we niet voor effectbejag maar 
houden steeds de vraag voor ogen: 
wat is goed voor het dorp? Moet de 
gemeenteraad ook het voortouw 
nemen in het stimuleren van het 
wij-gevoel in de nieuwe gemeente? 
“Dat komt vanzelf”, verwacht Jan. Je 
ziet al dat bijvoorbeeld verenigin-

gen toenadering tot elkaar zoeken.”  
Je moet het niet forceren”, vindt Ro-
salie. “Wat wel belangrijk is, is dat 
burgers uit iedere kern zich echt 
vertegenwoordigd voelen in de ge-
meenteraad.” 

SOCIALE GEMEENTE 
Gevraagd naar wat het uitgangs-
punt en de doelen van de PvdA 
zijn in de komende raadsperiode 
antwoorden Jan en Rosalie als uit 
één mond: “De nieuwe gemeente 
Noordwijk moet de meest sociale 
gemeente van Nederland worden.” 
Dat is een ambitieus doel, want 
de sociale naam van het huidige 
Noordwijk is niet heel goed: “We 
zien nu dat geld en economie vaak 
voor gaan”, aldus Rosalie. “Maar 
eigenlijk moet de mèns en de ge-
meenschap centraal staan.” “Neem 
de Airbnb, illustreert zij. dit punt: 
“Lege woningen die alleen als inves-
tering dienen: dat is op een te grote 
schaal uiteindelijke funest voor de 
gemeenschapszin. En bovendien 
drijft het ook de prijzen op.” “We 
hebben het natuurlijk niet over de 
bed- and-breakfasts en de zomer-
huizenverhuur”, nuanceert Jan. 
“Dat is echt van een andere orde.” 
Ook het bouwbeleid moet volgens 

de PvdA beter: “niet alleen maar 
bouwen voor de happy few, maar 
vooral ook sociale huurwoningen 
en betaalbare koophuizen”, aldus 
Rosalie. “We hebben hier mensen 
nodig voor de hotels, de zorg, de 
bollenteelt, noem maar op. Maar 
die mensen moeten wèl ergens 
kunnen wonen.” “Daarin heeft 
Noordwijk echt een inhaalslag te 
maken”, vindt Jan: “we zijn aan 
onze inwoners verplicht 30% socia-
le woningbouw binnen je gemeen-
tegrenzen te hebben. Die sociale 
woningbouw moet je dan wel sprei-
den. Er moeten geen eenzijdige wij-
ken ontstaan.” “Daarnaast vinden 
wij dat ook de arbeidsmigranten 
recht hebben op fatsoenlijke huis-
vesting”

ZORG EN BEREIKBAARHEID 
Wat geldt voor de woningbouw 
geldt ook voor de zorg: “Daar valt 
een wereld te winnen”, aldus Jan. 
“Zeker in de jeugdzorg is echt wel 
wat aan de hand. De gemeente 
moet hier ambitie tonen. Binnen 
het sociaal domein heeft efficiency 
de laatste jaren voorop gestaan. 
Maar de menselijke maat is zoekge-
raakt. Die moet terug. En er is geen 
financiële reden waarom dat niet 

zou kunnen. De gemeente staat er 
goed voor.” Ook in de zorg moet 
het dorpsgevoel beklijven, vindt 
Rosalie: “eenzaamheid is een groot 
probleem. We moeten naar elkaar 
blijven omzien.” Gezien het grote 
vrijwilligersleven in alle kernen 
van de nieuwe gemeente ziet de 
PvdA zeker mogelijkheden om dat 
probleem te lijf te gaan.
Bepaald ook niet onbelangrijk is 
de bereikbaarheid, met name in 
Noordwijkerhout en De Zilk. “Die 
is ronduit slecht”, aldus Jan. “Het 
loont nog steeds om met de auto 
te gaan, want het openbaar ver-
voer schiet tekort”, voegt Rosalie 
toe. “Deels is dat natuurlijk een 
zaak van de provincie, maar de ge-
meente moet zich daar sterk voor 
maken. Scholieren in het voortge-
zet onderwijs zitten uren in de bus, 
en we hebben met Leeuwenhorst 
een conferentieoord van Landelijke 
allure in huis, maar zonder een fat-
soenlijke OV-verbinding met een 
station. Dat is te gek voor woorden.” 
Samenwerken, verbinden en op 
weg naar een sociale gemeente. Dat 
is de boodschap van de PvdA. “Daar 
gaan wij in de gemeenteraad ons 
best voor doen”, besluiten Jan en 
Rosalie. 

De speerpunten van de PvdA

ZEKER ZIJN VAN EEN SOCIALE GEMEENTE
Wij willen dat het Nieuwe Noordwijk bij de top tien van meest sociale 
gemeenten gaat horen!

ZEKER ZIJN VAN EEN BETAALBARE WONING EN EEN LEEFBARE WIJK
Zes of zeven jaar wachten op een woning, dat is veel te lang, daarom 
moeten er op korte termijn veel meer sociale huurwoningen bij komen. 

ZEKER ZIJN VAN GOEDE ZORG
‘Goedkoop adequaat’, dat is al jaren de lijfspreuk van de gemeente waar 
het gaat om het uitvoeren van de Wmo. Maar goedkoop is soms duur-
koop. Dat moet dus beter. Véél beter! 

ZEKER ZIJN VAN BEHOUD VAN ONZE NATUUR
Door onze duingebieden ten noorden en zuiden van Noordwijk onder-
ling te verbinden krijgt de natuur de kans om zich te verspreiden, te 
groeien en te bloeien binnen de Bollenstreek. 

ZEKER ZIJN DAT ECONOMISCHE GROEI NIET VOOR ALLES GAAT
De economische ontwikkeling walst krachtig door. Maar als dit ten kos-
te gaat van leefbaarheid, lucht en ruimte stellen we grenzen. 

ZEKER ZIJN VAN GOED VERVOER: VAN (PVD)A NAAR BETER.
De busverbindingen van en naar de dorpen in onze gemeente moeten 
beter. Wij kiezen voor de fiets en het openbaar vervoer. De stations Voor-
hout en Sassenheim moet niet alleen per auto bereikbaar zijn.

ZEKER ZIJN VAN EEN EERLIJKE ENERGIETRANSITIE
De sterkste schouders moeten hierin de zwaarste lasten dragen, waar-
door de energietransitie ook mogelijk wordt voor de mensen met een 
kleine beurs. 

ZEKER ZIJN VAN SPORT & CULTUUR
Cultuur en sport zorgen voor verbinding tussen mensen. Het vormt het 
cement van de samenleving. De voorzieningen die we nu hebben willen 
we behouden. 

Vlnr: Simon Brenkman, Rosalie Bedijn, Jenny Bijlemeer, Jan Janson, Bob Kappen, Rommie van Dokkum en 
Sebastian van der Tas.    Foto: Sjoerd Dobbinga

Zeker
zijn
- 
van een
sociale
gemeente

Duo lijsttrekkers Rosalie Bedijn en Jan Janson 
“Wij willen dat Noordwijk het sociaalste 
dorp van Nederland wordt”

Zekerheid, dat is de slogan van de 
PvdA Noordwijk, Noordwijkerhout 
en De Zilk tijdens deze gemeente-
raadsverkiezingen. Een slogan die 
zeker toepasselijk is bij de vorming 
van een nieuwe gemeente.
“Wij willen staan voor zekerheid”, 
aldus het lijsttrekkersduo Jan Jan-
son en Rosalie Bedijn. “Zekerheid 
van een betrouwbare gemeente. 
Zekerheid van een bestaansmini-
mum. Zekerheid van goede sociale 

voorzieningen en een betaalbare en 
prettige plek om te wonen. Zeker-
heid ook dat het vertrouwde dorps-
gevoel niet verloren gaat, al wordt 
de gemeente groter.  Daarom wil-
len wij de kiezer ook de zekerheid 
bieden van een betrouwbare partij, 
die opkomt voor de belangen van 
álle bewoners uit alle kernen. De 
zekerheid dat wij misschien niet al-
les kunnen realiseren, maar dat wij 
wel enorm ons best zullen doen er 

voor ú te zijn. De zekerheid dat wij 
ook buiten onze gemeente uw stem 
zullen laten horen in bovenregio-
nale organisaties als Holland Rijn-
land en de provincie. 
Want met u delen wij de zekerheid 
dat Noordwijk, Noordwijkerhout 
en De Zilk prachtige dorpen zijn, 
die het waard zijn om voor in te zet-
ten! En dat zullen wij doen, met al-
les wat in ons is. Daar kunt u zeker 
van zijn!

PvdA gaat voor zekerheid

Gemeenteraadsverkiezingen
Noordwijk, Noordwijkerhout & De Zilk
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“Zorg voor een duidelijke stem 
van Noordwijkerhout en De ZIlk 
in de nieuwe gemeenteraad”

NZLokaal gaat 
voluit meedoen
Bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 2014 behaalde NZLokaal 5 
van de 17 raadszetels in Noordwij-
kerhout. Wat je noemt een groots 
entree. Kern van de identiteit van 
NZLokaal is wat de naam zegt: 
lokale betrokkenheid. Wat bete-
kent dat in tijden waarin grenzen 
veranderen? Bij deze verkiezin-
gen voor de nieuwe gemeente 
Noordwijk stond de partij voor 
de keuze: Gaan we alleen meepra-
ten wanneer onze eigen kernen 
Noordwijkerhout of De Zilk op 
de agenda staan? Nee dus: “We 
hebben dan ook gekozen voor 
een open opstelling en gaan vol-
ledig meedoen en dát houdt dan 
weer in dat we ook op de hoogte 
willen zijn van de actuele zaken 
in Noordwijk”, aldus Sjaak van 
den Berg. De mogelijkheid tot een 
fusie met een Noordwijkse lokale 
partij is ook besproken, maar 
daar heeft de partij niet voor 
gekozen: “Er waren zeker momen-
ten van herkenning en van een 
gedeelde visie. Maar in de kern is 
een lokale partij precies dat: een 
lokale partij”, benadrukt Van den 
Berg. En dus kiest NZLokaal er-
voor om zelfstandig de verkiezin-
gen in te gaan, met de hoop en de 
intentie dat Noordwijkerhout en 
De Zilk goed vertegenwoordigd 
zullen zijn. “Maar we zijn er voor 
de héle gemeente!” 

“Enkele kandidaten voor NZLokaal, vlnr Jaap de Moor, Gerard van der Klugt, Doris van Kampen, Wally Rodenburg, Lisette van der Vossen, 
Sjaak van den Berg, Karin Meiland en Richard Brouwer.

• de garantie op een raadslid uit Noordwijkerhout of De Zilk
• voortvarend en duurzaam bouwen voor starters, voor senioren en voor 

doorstromers
• duurzaam groenbeheer, behoud van bomen in de dorpen
• betere bereikbaarheid van de kernen over de weg, beter Openbaar Ver-

voer, beter aansluiten op de treinstations in de regio
• behoud van lokale voorzieningen zoals recreatiecentrum De Schelft, de 

bibliotheek en een gemeenteloket
• behoud van gratis parkeren op openbare wegen en pleinen
• aantrekkelijk blijven voor toerisme en verblijfsrecreatie, door stimule-

ren van hoogwaardige voorzieningen en accomodaties
• een prettig en gezellig leefklimaat met behoud van het dorpse karakter 

in de kernen
• behoud van het open landschap en het buitengebied, tegengaan van 

verrommeling
• betrokkenheid inwoners stimuleren en faciliteren, open communicatie 

met inwoners en ondernemers. 

laakoL
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Hoewel NZLokaal haar bedenkin-
gen had en heeft bij het proces 
dat tot de fusie leidde is de partij 
nu nuchter: “Er is een nieuwe situ-
atie ontstaan en daar moeten we 
in mee”, aldus Van den Berg. Daar-
bij wil NZLokaal wel trouw blijven 
aan haar uitgangspunten: “Wij zijn 
indertijd opgericht omdat we von-
den dat de lokale politiek teveel in 
zichzelf gekeerd raakte en te ver af 
stond van de bevolking. Dat bete-
kent dat we ons ook in de nieuwe 
gemeenteraad sterk gaan maken 
voor politiek die oog houdt en 
ruimte geeft voor initiatieven van 
de burgers. Daarin worden we ge-
lukkig ook gesteund door nieuwe 
wetgeving zoals de Omgevingswet. 
Die vereist een andere opstelling 
van de politiek. Meer faciliterend. 

Meer luisterend en meer coöpera-
tief.” Om één en ander praktisch 
te maken wil Van den Berg bijvoor-
beeld dat in de nieuwe gemeente 
voor iedere kern een wethouder 
eindverantwoordelijk wordt. “Ie-
mand die voortdurend de controle 
houdt: hebben we het beleid vol-
doende geborgd in ‘mijn’ kern? 
Wat ons betreft zou het nieuwe 
college met vier wethouders prima 
kunnen functioneren, en dan is de 
verdeling van de kernen ook gere-
geld.” 
Het belangrijkste vindt de lijsttrek-
ker dat de kernen Noordwijker-
hout en De Zilk voldoende verte-
genwoordigd worden in de nieuwe 
gemeenteraad: “Ga dus stemmen!”, 
benadrukt Van den Berg. “Mis-
schien dat mensen door het fusie-
proces gefrustreerd zijn geraakt 
over hoe er naar hen geluisterd 
wordt, maar juist nu is het belang-
rijk dat je als Noordwijkerhouter 
en Zilker je stem laat horen, zodat 
die stem ook de komende jaren in 
de gemeenteraad kan klinken.” 

VOORDEEL VOOR DE BURGER 
Ondanks kritiek in het verleden ziet 
NZLokaal ook positieve mogelijkhe-
den in de nieuwe fusiegemeente: 
“We hadden in Noordwijkerhout 
wel te maken met een verzwakt 
ambtelijk apparaat. Nu wordt alles 
herschikt en we hopen dat dat ook 
efficiencyvoordelen oplevert. Daar-
naast heb je als grotere gemeente 
meer armslag en een belangrijkere 
stem, ook naar de provinciale en 
landelijke overheid. Dat kan echt 
verschil maken als het gaat om za-
ken die het rijk bij de gemeenten 
neerlegt, zoals de zorg.” Het is be-
langrijk dat de burger de voorde-
len van een grotere gemeente gaat 
ervaren, en niet de nadelen, vindt 
de lijsttrekker. “Daarom zeggen 
wij: geen lastenverzwaring voor de 

burger. De kosten van de fusie mo-
gen niet op de bevolking afgewend 
worden.” Ook belangrijk: behoud 
van de noodzakelijke voorzienin-
gen in iedere kern. ”Zaken als het 
burgerloket, een bibliotheek, het 
zwembad, culturele voorzienin-
gen, daar maken we ons sterk voor. 
Ook de ambtelijke service moet 
verbeteren. Het is niet de bedoe-
ling dat mensen straks voor alles 
naar Noordwijk moeten. We willen 
ook dat er veel meer gebruik gaat 
worden van het burgerpanel, zodat 
mensen kunnen meepraten. In de 
nieuwe gemeenteraad stappen we 
ook af van het commissiemodel. 
Straks komen er meer ronde tafel-
gesprekken met de bewoners. Dat 
vinden we een goed idee.” 

EENHEID IN EIGENHEID
Sjaak van den Berg ziet voor de 
nieuwe gemeenteraad een belang-
rijke taak om de bevolkingen van de 
verschillende kernen naar elkaar te 
laten toegroeien: “Wel met behoud 
van de eigenheid van iedere kern. 
Niet proberen alles bij elkaar te du-
wen, maar wel kijken waar je elkaar 
kunt vinden.” Van den Berg geeft 
de sportclubs als voorbeeld: “De 
sportverenigingen moeten zichzelf 
blijven, maar de sportraad, die hun 
belangen behartigt, gaat dat voor 
àlle sportverenigingen doen.” De 
verschillende dorpscentra moe-
ten wel de kans krijgen zichzelf te 
blijven ontwikkelen: “Er moet ex-
tra energie worden gestoken in de 
Dorpsstraat in Noordwijkerhout 
om te zorgen dat de lokale midden-
stand behouden blijft. Dat geldt 
ook voor een gemeenschap als De 
Zilk. Ook daar moeten we kijken 
hoe levensvatbare winkels kunnen 
worden gerealiseerd, om te voor-
komen dat de lokale gemeenschap 
daar afkalft.” 

WONEN EN BEREIKBAARHEID  
Een andere speerpunt voor NZLo-
kaal is wonen: “Wij vinden dat er 
in alle categorieën veel actiever 
nieuwbouw moet worden gerea-
liseerd, niet alleen in die sectoren 
die interessant zijn voor project-
ontwikkelaars. We moeten de door-
stroming bevorderen en zorgen dat 
ook de jeugd in hun eigen kern kan 
blijven wonen.” NZLokaal hecht 
ook belang aan bereikbaarheid: 
“Er moet gekeken worden naar de 
verkeerssituatie op de ‘s Graven-
damseweg, waar het verkeer vaak 
vast staat, en willen we ook beter 
openbaar vervoer. Dat zijn provin-
ciale zaken, maar wij vinden dat 
juist op dit soort terreinen de bur-
ger moet merken dat we als grotere 

gemeente ook een grotere stem 
hebben. Ook gratis parkeren op 
openbare wegen en pleinen moet 
gehandhaafd blijven.”

ZAKEN DOEN
“NZLokaal is bereid haar verant-
woordelijkheid te nemen in de 
nieuwe gemeenteraad”, benadrukt 
Sjaak van den Berg. “We hebben de 
afgelopen jaren laten zien dat er 
met ons zaken te doen is, dat we be-
reid zijn te praten en compromis-
sen te sluiten. Het zou mooi zijn 
als NZLokaal straks ook deel kan 
uitmaken van de coalitie, zodat we 
echt dingen kunnen bereiken. Ik 
ben als kandidaat wethouder be-
schikbaar om daar mijn bijdrage 
aan te leveren.” 

NOORDWIJK n NZLokaal deed 
in 2014 op indrukwekkende 
wijze haar intrede in Noord-
wijkerhoutse gemeenteraad. 
Met vijf zetels was zij meteen 
de grootste partij. De taak van 
NZLokaal in de verkiezings-
campagne van de nieuwe ge-
meente Noordwijk is duide-
lijk volgens fractievoorzitter 
en lijsttrekker Sjaak van den 
Berg: “Er moet een flinke ver-
tegenwoordiging van Noord-
wijkerhouters en Zilkers in 
de nieuwe raad komen.”  

NZLokaal op weg  
naar 2022

NZLokaal staat voor:
Lijst 7
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NOORDWIJK n Mariëlle Epping en Michael van Dormolen zijn 
het lijsttrekkersduo van de VVD tijdens de komende gemeen-
teraadsverkiezingen. De Noordwijkse en de Noordwijkerhou-
ter staan model voor wat de liberalen in de nieuwe gemeen-
teraad graag willen zien: vertegenwoordiging vanuit alle 
kernen. Want al ontstaat er een nieuwe gemeente: “de dorpsi-
dentiteiten zullen niet veranderen.” 

De VVD heeft in de afgelopen jaren 
de discussie rond de regionale sa-
menwerking “kritisch gevolgd”, 
maar is uiteindelijk tevreden over 
de uitkomst. “Het samengaan van 
Noordwijk met Noordwijkerhout en 
De Zilk leidt tot een gemeente met 
een mooie schaal; klein genoeg om 
dichtbij de bewoner te kunnen blij-
ven, maar groot genoeg om uitda-
gingen het hoofd te kunnen bieden.” 
In de aanloop naar de gemeentelijke 
fusie fuseerden in 2017 ook de Noord-
wijkse en Noordwijkerhoutse VVD-
afdelingen met elkaar. Een logisch 
besluit, vinden de liberalen. “In de 
nieuwe situatie moet je niet alleen 
voor je eigen kern gaan. Je moet er 
echt voor de héle gemeente zijn.” 
Niettemin hecht  de VVD aan een 
goede representatie van àlle kernen 
in de nieuwe raad: “Dat is iets waar 
wij, naast bijvoorbeeld de balans in 
leeftijd, man-vrouwverhouding en 
expertise van de individuele raads-
leden, nadrukkelijk rekening mee 
hebben gehouden bij het samenstel-
len van onze kieslijst.” Dat geldt ove-
rigens ook voor de lijsttrekkers zelf: 
naast onze ‘afkomst’ vullen we elkaar 
gewoon goed aan”, benadrukt Mari-
elle: “Michaels expertise ligt vooral 
bij financiën en ondernemen, het 
mijne meer bij het sociaal domein.” 

DICHTBIJ DE BEWONER
Naast een representatieve afspiege-
ling in de raad vindt de VVD dat ie-
dere kern een ‘eigen’ wethouder als 
aanspreekpunt moet krijgen. “So-
wieso moeten raadsleden voeling 
houden met hun kern”, vindt het 
lijstrekkersduo. “Ook zij moeten als 
aanspreekpunt fungeren. Hoewel 
de gemeente groter wordt moet het 
contact met de bewoner blijven of 
zelfs groter worden. Wij verwach-
ten dat dat wel lukt. Iedereen blijft 
natuurlijk ook gewoon actief in 
het dorpsleven.” Om dat contact 
te stimuleren gaat de VVD tijdens 
de campagne ook actief de deuren 
langs, het zogenaamde ‘canvassen’. 
“We vinden het belangrijk om te 
vragen ‘wat vindt ú belangrijk’”, 
legt Mariëlle uit. “De politiek is 
verder van de bewoner komen te 
staan de laatste jaren, mede omdat 
we vaak met technische onderwer-
pen bezig zijn. Daarom willen we 
juist de mening van de bewoners 
horen.” We geloven in participatie, 
maar ook in overheidsparticipatie”, 
vult Michael aan: “Dat betekent dat 
de overheid ook in moet gaan op de 
vragen en wensen van de bewoners. 
De basishouding van de overheid 
moet zijn; waarmee kunnen wij u 
helpen?” De gemeente blijft ook in 

de kernen beschikbaar, belooft de 
VVD: “In Noordwijkerhout komt 
een gemeentelijke servicebalie in 
het gezondheidscentrum en daar-
naast zetten we in op thuisservice; 
straks wordt uw nieuwe paspoort 
gewoon netjes aan de deur be-
zorgd.”

WONEN, WERK EN VEILIGHEID
De VVD zet voor de komende raads-
periode in op ‘traditionele’ liberale 
speerpunten: wonen, werk en vei-
ligheid. “Hoewel hier ook tijdens 
de crisis is doorgebouwd, is er nog 
steeds een woningtekort”, bena-
drukt Michael. “Dus we moeten 
door blijven bouwen. We moeten 
ook werk maken van het percen-
tage van 30% sociale woningbouw, 
met name in Noordwijk. We heb-
ben een goede sociale voorraad no-
dig. Er moet voor jongeren ruimte 
zijn om in het eigen dorp te kunnen 
blijven wonen of terug te keren na 
een studie. We dienen ook aan onze 
wettige verplichtingen te voldoen, 
zowel voor sociale huurders als 
voor bijvoorbeeld statushouders.” 
Ook het bevorderen van de door-
stroming is een belangrijk punt: 
“Dat begint met beschikbaarheid, 
maar we moeten ook serieus kijken 

naar een vervelend fenomeen als 
scheefwonen, en naar mogelijk-
heden om het eigen woningbezit 
te bevorderen. De starterslening 
is daar een mooi instrument voor, 
maar we kunnen ook kijken naar 
betaalbare vrije sectorwoningen 
en naar regelgevingen omtrent wo-
ningruil.” 
De VVD maakt zich sterk voor de 
economie, want dat is immers “de 
kurk waar alles op drijft”, aldus Mi-
chael. “Daarom investeren we in de 
Economische Agenda en willen we 
het bedrijfsleven ruimte bieden om 
te investeren. Ondernemers bieden 
immers niet alleen werkgelegen-
heid, maar ze sponsoren ook veel 
(sport)clubs en sociale organisa-
ties. We moeten als overheid niet 
alles willen dichttimmeren, maar 
juist snoeien in de regelgeving.” 
Wat dat betreft zien de lijsttrekkers 
al voordelen van de fusie: “Door de 
harmonisatie van regels komen nu 
al dingen bovendrijven die echt 
beter kunnen.” “De Noordwijkse 
economie heeft veel potentie”, be-
nadrukt Mariëlle: “We hebben hier 
toerisme, de bloemen- en bollen-
teelt, het Spacepark...” 
Naast wonen en werken is ook vei-
ligheid vanouds een belangrijk 

VVD Thema: “We zien gelukkig een 
dalende tendens in de misdaadcij-
fers”, aldus Michael. “Dat is te dan-
ken aan het goede werk van de po-
litie, aan goede handhaving maar 
ook het gevolg van de juiste preven-
tiemaatregelen. En daar speelt de 
gemeente een belangrijke rol in.” 

DUURZAAMHEID EN INVLOED
Behalve deze ‘klassieke’ speerpun-
ten legt de VVD de komende peri-
ode ook de nadruk op duurzaam-
heid: “Dat komt op verschillende 
plekken in ons programma terug, 
van gasvrije wijken tot duurzaam 
ondernemen. Duurzaamheid is één 
van de kernwaarden waaraan wij 
andere punten toetsen.” Dat geldt 
ook voor andere vormen van duur-
zaamheid, zoals aandacht voor 
mantelzorg en vrijwilligerswerk: 
“Dat gaat om duurzaam léven.”
De VVD ziet de nieuwe gemeente 
met trots tegemoet: “We hebben 
zo’n verscheidenheid aan mooie 
dingen, die het nieuwe Noordwijk 
gaan maken. Daar treden we ook 
mee naar buiten. Als grotere ge-
meente kunnen we ook sterker 
inzetten op bovenregionale zaken, 
van bereikbaarheid en infrastruc-
tuur tot veiligheid.”

Speerpunten VVD
Blijven bouwen: voor iedere portemonnee met daarbij 30% sociaal 
en meer aanbod in het middensegment (koop en huur) voor doorstro-
ming

Veilige wijken: sociale controle en inzet van wijkagenten maken uw 
wijk veiliger; alle verkeersonveilige plekken aanpakken

Ondernemers de ruimte: ondernemers zorgen voor veel banen en fi-
nanciële steun aan onze verenigingen; minder regels en meer vrijheid 
en ruimte voor onze ondernemers

Betere bereikbaarheid: betere ontsluiting van onze kernen richting 
snelweg, extra op- en afrit N206 voor Offem-Zuid en goede busverbin-
dingen naar treinstations

Voldoende parkeren: parkeervoorzieningen onder de grond aan zee; 
Noordwijkerhout en De Zilk blijvend gratis parkeren

Ondersteunen verenigingen: 
goede accommodaties voor elke vereniging en behoud van De Schelft

Zorgen voor zorg: iedereen die zorg nodig heeft, moet die krijgen. Wel 
met een kritische blik op de torenhoge kosten zodat we goede zorg toe-
gankelijk kunnen houden

Bestuur dichtbij: onze kandidaten komen uit alle kernen en elke kern 
valt onder de verantwoordelijkheid van een wethouder; daarnaast wijk-
budgetten waar u over mag beslissen

Lage lokale lasten: we willen een top gemeente zijn maar blijven kri-
tisch op hoe uw geld besteed wordt; lokale lasten mogen niet omhoog 
als gevolg van de fusie en hondenbelasting wordt afgeschaft

Ongewenst gedrag aanpakken: verpaupering, vervuiling op straat, 
asociaal en respectloos gedrag hard aanpakken. Ons dorp is schoon, 
leefbaar, duurzaam en veilig!

“De gemeentelijke basishouding 
moet zijn: hoe kunnen we helpen?”

VVD Noordwijk zet tijdens de 
komend verkiezingscampagne 
in op de ‘klassieke’ liberalen 
speerpunten zoals wonen, werk 
en veiligheid; betaalbare wonin-
gen voor iedereen, niet alleen 
door het bevorderen van eigen 
woningbezit, maar óók door het 
bouwen van sociale woningen. 

Wat veiligheid betreft pleit de VVD 
voor investeren in preventie, maar 
óók in het handhaven van de open-

bare orde. De liberalen willen in-
vesteren in een sterke Noordwijkse 
economie, waarin de ondernemers 
de kans krijgen om te investeren. 
Dit alles met inachtneming van 
duurzaamheid en aandacht voor 
mensen. Maar de VVD wil verder 
kijken dan deze klassiekers: “een 
nieuw Noordwijk vraagt om nieu-
we mensen met nieuwe ideeën. 
Jonge mensen, geboren en getogen 
in Noordwijk, Noordwijkerhout 
of De Zilk, die midden in de maat-

schappij staan en haar beter willen 
maken. Een nieuwe generatie die 
gesteund wordt door de ervaring 
van de eerdere generatie. Samen 
werken aan een betere toekomst. 
Met een positief en eerlijk verhaal. 
Open, transparant en benaderbaar. 
Want de VVD gaat ook graag met ú 
in gesprek; in de raad, op straat, aan 
de deur en digitaal. Een gemeente 
die er is voor de burger: De basis-
houding van de overheid moet zijn; 
waarmee kunnen wij u helpen?”

Nieuw Noordwijk vraagt om nieuwe ideeën 

Gemeenteraadsverkiezingen
Noordwijk, Noordwijkerhout & De Zilk
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NOORDWIJK n Even poseren voor  fotograaf Monica Stuurop. 
Theo Alkemade en Henri de Jong, het lijsttrekkersduo van het 
CDA. De eerste is fractieleider van het CDA in de gemeenteraad 
van Noordwijk en de ander wethouder in Noordwijkerhout.

 In het algemeen hebben ze  weinig 
tijd om samen zaken door te spre-
ken,  want hun agenda’s tellen nau-
welijks vrije momenten. Maar er 
moet natuurlijk wel worden over-
legd hoe het programma van het 
CDA na de verkiezingen in daden 
moet worden omgezet en welke 
wegen de nieuwe gemeente Noord-
wijk moet inslaan. Daarbij staat 
voorop dat de wensen en belangen 
van Noordwijkers, Noordwijker-
houters en Zilkers een serieuze plek 
krijgen.

De laatste maanden is er met over-
leg en inzet gewerkt aan een pro-
gramma met een duidelijke visie 
op de toekomst, maar ook aan het 
opstellen van een lijst met projec-
ten en activiteiten waaraan direct 
kan worden begonnen.

URGENTE ZAKEN
Theo Alkemade: ‘ Beleid is niet al-
leen maar plannen maken en wen-
sen formuleren, maar vooral ook 
een programma met urgente za-
ken opstellen waarmee direct  kan 
worden gestart. ‘‘Nou’, vult Henri 
de Jong aan, ‘alle voorbereidingen 
zijn eindelijk afgerond. We kun-
nen gaan bouwen in Het Zilt, op het 
Bavo-terrein en aan de Schippers-
vaartweg. Niet alleen de aantallen 
zijn belangrijk maar ook de kwali-
teit van deze nieuwe wijken, groen, 
duurzaam, gasloos en voldoende 
speelruimte, van groot belang om 
de kernen vitaal te houden, voor 
onze verenigingen en onze winkel-
gebieden (Merkwaardig eigenlijk 
dat een lokale partij geen wonin-
gen wilde op het Bavo-terrein en op 

alles hierover heeft tegengestemd.) 
Woningbouwcomplex (voorna-
melijk ouderen) Puykendam en 
sociale woningbouw aan de Maan-
dagse Wetering zijn afgerond. Huis-
vesting arbeidsmigranten aan de 
Schippersvaartweg is gerealiseerd, 
we gaan het Leeuwenhorstbos op-
knappen en het Oosterduinse meer 
wordt aangepakt. Moet ik nog even 
doorgaan?’
Maar Theo wil ook graag wat 
Noordwijkse zaken te berde bren-
gen. ‘Noem maar op’ zegt Henri, ‘ 
kan ik tegelijk checken of ik me al 
voldoende heb ingewerkt.’
‘Daar gaat ie dan’ zegt Theo: ‘Oplos-
sing van de parkeerproblematiek, 
het liefst door het bouwen van een 
transferium, oplossing van de wa-
teroverlast veel meer dan alleen 
een drainage in de Parallelboule-
vard, een goede besteding van de 
Nuon-gelden bijvoorbeeld door te 
investeren in gasloze projecten als 
een warmtenet en een waterstof-
net, als het kan behoud van Brons-
geest zoals het nu is en een einde 
te maken aan de verpaupering van 
het Vuurtorenplein.’

AANDACHTSGEBIEDEN
‘En we hebben natuurlijk ook veel 
gezamenlijke aandachtsgebieden’ 
zegt Henri. Samen beginnen ze aan 
een opsomming, waarvoor ze niet 
eens in het programma hoeven te 
spieken:
• Een masterplan sociale woning-

bouw samen met de woning-
stichtingen voor de komende 4 
jaar.

• Dienstverlening naar de burgers 
moet een hoog niveau houden en 

heel laagdrempelig zijn.
• Ontwikkeling en concreet maken  

van het beleid van de vier kernen.
• Geen verspilling door de bouw 

van een duur gemeentehuis. 
Zorgvuldige benutting van de be-
staande accommodaties.

• Verenigingen vormen het hart 
van onze samenleving. Die willen 
we blijvend ondersteunen.

• Het ondernemersfonds moet 
breed worden gedragen door 
de ondernemers uit de nieuwe 
gemeente. En de ondernemers 
moeten kansen krijgen i.p.v te 
worden gedwarsboomd.

• Positioneren van de nieuwe ge-
meente als een topcongres- en 
recreatielocatie. Denk aan de 
hotels, campings en vakantiepar-
ken. Maar ook aan cultuur en re-

creatiemogelijkheden. 

JONGEREN
‘Hebben we wel iets over de jonge-
ren en het CDA gezegd? ’vraagt Hen-
ri. ‘Bijvoorbeeld dat goed wonen 
juist ook voor jongeren bereikbaar 
en betaalbaar moet zijn?  Mijns in-
ziens  moeten we never en nooit 
bezuinigen op de jeugdhulpverle-
ning. Door preventief actief te zijn 
, is dit ook realiseerbaar. Een onder-
deel van het sociale plan voor heel 
Noordwijk, waar het elkaar helpen 
voorop moet staan.’
‘Vandaar dat jongeren het CDA wel 
zien zitten’ lacht Theo.’ In ieder ge-
val hebben we meer jongeren dan 
ooit  op onze lijst staan. Die komen 
natuurlijk voor hun leeftijdsgeno-
ten op.’’  

PROGRAMMA 
Er valt natuurlijk nog veel meer op 
te noemen. ‘Mensen die meer wil-
len weten over wat ons beweegt 
en wat we willen bereiken, kunnen 
ons programma helemaal naplui-
zen op onze site’ zegt Henri.  Theo 
wil nog wel expliciet melden dat de 
belastingen voor de burgers niet 
mogen uitstijgen boven de infla-
tie, dus gewoon hetzelfde blijven. 
Wel dienen de belastingen in de 
nieuwe gemeente te worden ge-
harmoniseerd. Henri besluit met: 
‘Ja Theo, dat mogen de mensen van 
een betrouwbare en professionele 
overheid verwachten. Daar willen 
wij ons als CDA Noordwijk, Noord-
wijkerhout en De Zilk de komende 
jaren sterk voor maken.   

De strijd tegen zwerfafval is een zaak 
van alle partijen
AFVAL n Sinds een aantal jaren 
kent Noordwijk de zogenaam-
de Z(werfafval)-ambassadeurs. 
Gewone burgers die een hekel 
hebben aan zwerfafval in hun 
woon- en leefomgeving.

Inmiddels zijn er in Noordwijk 
zo’n 30 mensen die van vaak tot 
nu en dan erop uit trekken om 
welvaartsafval op te ruimen. De 
gemeente Noordwijk steunt de Z-
ambassadeurs met meedenken en 
materiaal. De nieuwste aanwinsten zijn een bakfiets en een boot die het 
makkelijker maken al het afval af te voeren.

‘Z-ambassadeurs’ was destijds een initiatief van CDA-er Helmus Wilde-
man als speerpuntactiviteit in de campagne voor de gemeenteraadsver-
kiezingen van 2006. Natuurlijk beseften de CDA-ers dat het te lijf gaan 
van zwerfafval een activiteit is die niet door één partij te claimen is en 
inmiddels bestaat de groep Z-ambassadeurs uit Noordwijkers (en bin-
nenkort Noordwijkerhouters?)  van allerlei richtingen en gezindten. 
Toch is het niet toevallig dat het initiatief destijds uit de hoek van het 
CDA kwam. Van oudsher is het CDA een partij die uitdraagt dat de sa-
menleving (lees mensen) de verantwoordelijkheid heeft voor het zuinig 
omgaan met de aarde omdat wij allemaal maar tijdelijke bewoners van 
die aarde zijn. Die mentaliteit draagt het CDA nog steeds uit.

 Lijsttrekkersduo: Henri de Jong (links) en Theo Alkemade

Jongeren op de CDA-lijst, v.l.n.r. Bouke Geerlings, Els van Egmond, Sebastiaan Duivenvoorde, Nathalie Barnhoorn, 
Jordy de Mooij

Zwerfafvalvrijwilligers: Z-ambassa-
deurs actief in Noordwijk

Theo Alkemade en Henri de Jong: 
Noordwijk en Noordwijkererhout samen 
sterker en aantrekkelijker maken

Gemeenteraadsverkiezingen
Noordwijk, Noordwijkerhout & De Zilk
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D66 wil kansen voor iedereen. Wij willen samen met jou werken aan een betere 

toekomst. In de vier kernen van onze nieuwe gemeente is het goed leven en goed 

wonen, maar er zijn ook grote uitdagingen. We moeten voorkomen dat een nieuwe 

generatie inwoners opgroeit zonder kansen. Daarom maken wij werk van wonen, 

bereikbaarheid en een duurzame toekomst. Stem D66.

Werken aan wonen 
Er moet voor jong en oud meer 

woonruimte komen. Daar gaan 

wij aan werken. Wij willen dat er 

een variëteit komt aan nieuwe 

woonvormen. En we willen snel 

gaan bouwen in Bronsgeest, er is 

lang genoeg getreuzeld!

 

Beter bereikbaar 
D66 wil het spoor geschikt  

maken voor een metro-achtige 

dienst en stations in de regio veel 

beter bereikbaar maken. Reizen 

met dit openbaar vervoer gaat 

supersnel. Onze inzet is: werken 

en studeren in onze stedelijke 

omgeving moet kunnen, zonder 

te hoeven verhuizen. 

Duurzaam doorpakken 
Het doel is om in 2030 energieneutraal 

te zijn. Daar móeten we nu in doorpak-

ken. Daarom richten we in navolging van 

andere gemeenten een eigen energie- 

maatschappij op met alle inwoners en 

bedrijven. Wij willen naar een economie 

zonder afval, waar grondstoffen door 

recycling behouden blijven.

Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk 

Samen op weg naar de mooiste gemeente van Nederland

Stem

21 november

D66

D66
Duurzaam doorpakken

Beter bereikbaar

Werken aan wonen

D66 krijgt het voor elkaar

Dick Gutlich Bert Gotink
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n Voor de Noordwijk Binders en Noordwijk Zeeërs 

Lijst Salman: ‚Wij doen gewoon 
wèl wat wij beloven’

NOORDWIJK n Lijsttrekker Dennis Salman van Lijst Salman 
Noordwijk roept bij velen nog de herinnering op als enfant 
terrible. Met die kritische eigenschap heeft hij de afgelopen 4 
jaar laten zien ‘aan de andere kant van de tafel’ ook een goede 
en betrouwbare vertegenwoordiger van de Noordwijkers in 
het gemeentebestuur te zijn. Een wethouder die zijn eigen 
brood meenam naar het werk, omdat hij niet van de gemeen-
schap wilde eten en geen bonnetje declareerde. Salman hield 
als enige woord aan de afspraak dat Noordwijk zelfstandig 
moest blijven en stemde dan ook tegen het fusiebesluit.  

Juist ook omdat de Noordwijkers 
in dat proces niet om hun mening 
is gevraagd. “Het vertrouwen in 
de politiek is hiermee nog verder 
gedaald en voor mij dus extra mo-
tivatie om nu samen met onze 50 
enthousiaste en betrokken Noord-
wijkse kandidaten alles op alles 
te zetten om de belangen van de 
Noordwijk Binders en Noordwijk 
Zeeërs veilig te stellen”, aldus de ge-
dreven Salman. 

VERANTWOORDELIJKHEID
De keuze van Lijst Salman Noord-
wijk om zich hard te maken blij-
ven maken voor het belang van de 
Noordwijker is een logische en ook 
volstrekt legitieme. „In het huidige 
Noordwijk ligt ons hart. Wij zijn 
van Noordwijk en voor Noordwijk. 
En natuurlijk lopen we niet weg 
voor onze verantwoordelijkheid 
om straks ook iets te vinden van za-
ken die spelen in Noordwijkerhout 
en De Zilk. Maar de inwoners daar 
worden nu uitstekend vertegen-
woordigd door NZLokaal. En PUUR 
zal moeten uitleggen waarom ze  
de Noordwijkers heeft beduveld 
en in de steek gelaten. Lijst Salman 
Noordwijk gaat er keihard voor 
knokken dat de Noordwijkers door 
de fusie niet opgezadeld worden 
met belastingverhoging en minde-
re voorzieningen. Wij zullen nooit 
accepteren dat deze fusie gebruikt 
wordt als ‘slim’ opstapje naar een 

Bollenstad en al helemaal niet dat 
de inwoners bij een dergelijk be-
sluit weer buitenspel worden ge-
zet”. 
 
DE 1-1-2 VAN NOORDWIJK
Ondanks dat het niet transparante 
fusieproces Salman niet in de kou-
de kleren is gaan zitten, kijkt hij 
terug op een periode waarin hij als 
betrokken wethouder veel mooie 
dingen voor Noordwijk heeft kun-
nen doen. Salman: “Werkelijk nog 
nooit zoveel bouwprojecten zijn 
tot stand gebracht of in voorbe-
reiding. Van Offem Zuid tot Brons-
geest. Van het Rederijkersplein tot 
het Northgoterrein met 100% so-
ciale woningbouw. Het is nu zaak 
om er voor te zorgen dat deze wo-
ningen aan Noordwijkers worden 
toegewezen”. Ook op het gebied 
van verkeer(sveiligheid) heeft Sal-
man een grote rol van betekenis ge-
speeld. Met trots noemt hij de her-
inrichting van de Oude Zeeweg en 
de wijk Boerenburg, maar ook het 
stempel dat hij drukte op de in aan-
staande herinrichting van de Pa-
rallelboulevard die Noordwijk een 
nieuwe ‘smoel’ zal geven. Salman: 
“En natuurlijk ben ik er ook trots 
op dat ik bijvoorbeeld Janus weer 
heb laten spuiten, dat er glasvezel 
ligt, dat er extra parkeerplekken in 
Vinkeveld en het Oude Zeedorp zijn 
aangelegd en dat Noordwijk groe-
ner is geworden, maar de meeste 
voldoening haalde ik toch echt uit 
het oplossen van problemen van de 
inwoners. Niet vanachter het bu-
reau, maar het liefst bij de mensen 
thuis of in de straat. Ik was vaak en 
met liefde de 1-1-2 van Noordwijk”.

BESLIST BETER!
Salman is duidelijk dat zijn werk 
nog niet af is en de energie spat van 
dan ook van het verkiezingspro-
gramma van de partij af. Salman: 
“Het is eigenlijk meer een actiepro-
gramma. Standpunten die we opge-
haald hebben uit de Noordwijkse 
samenleving en die we nu graag 
omzetten in daden. Daarvoor is het 
noodzakelijk dat we veel stemmen 
ophalen. Niet voor ons zelf; maar 
om de huidige Noordwijkers een 
stevige en eerlijke stem te geven in 
de nieuwe gemeenteraad”. 

WONEN
Wonen blijft een stevig actiepunt 
voor Lijst Salman Noordwijk. Niet 
alleen stenen stapelen, maar ook 
zorgen voor een eerlijke verdeling. 
Dat huurwoningen met voorrang 
worden toegewezen aan asielzoe-
kers en koopwoningen nu naar 
vaak naar bekenden van de ontwik-
kelaar gaan is volgens Salman vol-
strekt onacceptabel en vraagt daar-
om om maatregelen. Harde aanpak 

van huisjesmelkers die woningen 
volstoppen met arbeidsmigranten 
in de woonkernen of woningen 
gebruiken voor alleen de toeristi-
sche verhuur (airbnb) is ook zo’n 
actiepunt. Het brengt allerlei vor-
men van overlast met zich mee en 
draagt niet bij aan de leefbaarheid. 
“Noordwijk is dan wel een toeris-
tisch dorp en dat moet ook zeker zo 
blijven; maar het woongenot mag 
niet worden aangetast. We zijn toch 
vooral een woonplaats”. 

ACTIEPUNTEN
Ook over parkeren is Salman dui-
delijk. Iedere Noordwijker moet 
fatsoenlijk zijn auto kunnen par-
keren. Bij thuiskomen uit het werk, 
maar ook als hij een boodschap 
gaat doen. 

Salman: “het mag niet zo zijn dat 
door de fusie heel Noordwijker-
hout en De Zilk een vergunning 
krijgen om in Noordwijk Binnen 
of Noordwijk aan Zee te parkeren 
waardoor de Noordwijker zijn 
auto niet meer kwijt kan of dat de 
parkeervergunning zo duur wordt 
gemaakt dat vergunninggebruik 
wordt ontmoedigd”. Salman voegt 
daar meteen aan toe dat de 60 mil-
joen die de bedachte parkeergara-
ge voor toeristen in het duin moet 

kosten in ieder geval niet door de 
Noordwijkse belastingbetaler be-
taald mag worden. 
Bekijk onze 166 (overige) actiepun-
ten waarmee we uw belangen en 

portemonnee bewaken op 
www.lijstsalman.nl

Binnen en Zee
Lijst Salman Noordwijk  richt 
zich op het huidige Noordwijk. 
Dàt is ons Noordwijk. Daar ligt 
ons hart. 

Een hart voor Noordwijk Binnen, 
voor Noordwijk aan Zee en de 
buitengebieden. Daar zetten we 
ons maximaal voor in. Onze keu-
zes met betrekking tot de kernen 
die erbij komen, mogen nooit 
ten koste gaan van het huidige 
Noordwijk en haar inwoners.

1. Nòg eens, zonder instemming van de inwoners fuseren gaat niet gebeu-
ren!

2. Geen duur, nieuw gemeentehuis. Die fusie kost u al genoeg!
3. Onroerende Zaak Belasting (OZB) mòet en kàn omlaag!
4. Geen duur en ingewikkeld nieuw afval inzamelingssysteem, wel meer 

en schone inleverlocaties!
5. Stop de verpaupering! Chantage door projectontwikkelaars moet stop-

pen!
6. Arbeidsmigranten gaan de woonwijken uit. Met hun bed, hun auto en 

hun afval!
7. Noordwijk is blij met toeristen, maar overlast in uw buurt pikken we 

niet!
8. Noordwijk Binders en Zeeërs parkeren goed en gratis in hun dorp. 

Noordwijkerhouters en Zilkers ook, maar niet hier.
9. Geen voorrang op de woningmarkt meer voor asielzoekers, wèl voor 

Noordwijkers!
10. Een parkeergarage in het duin voor toerisme is ok. Maar de Noordwij-

ker betaalt aan die 60 miljoen niet mee!
11. Iedereen moet veilig over straat kunnen. Iedere wijk een wijkagent.
12. Directe aanpak van verkeersonveilige plekken en keiharde aanpak van 

verkeershufters!
13. Goede zorg voor onze senioren betekent ook betaalbare woonruimte.
14. Jaag onze jongeren het dorp niet uit! Geef woonruimte!

Gemeenteraadsverkiezingen
Noordwijk, Noordwijkerhout & De Zilk

Wij doen gewoon wèl 
wat we beloven!

Lijsttrekker Dennis Salman van 
Lijst Salman Noordwijk

Lijst 
3

Hier vechten we o.a. voor: 
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n GroenLinks-lijsttrekker Marie José Fles:

“Verandering daar bouwen             
we samen aan”

NOORDWIJK n GroenLinks Noordwijk bouwt aan een duurza-
me en sociale gemeente waar iedereen zich thuis kan voelen. 
Aan een gezonde leefomgeving voor jong en oud, een gemeen-
te voor iedereen. Ongeacht afkomst, huidskleur, geaardheid, 
levensbeschouwing of geslacht. Waar je ook mee kunt doen 
als je minder verdient of geen werk hebt. Waar we goed voor 
elkaar zorgen. GroenLinks bouwt aan een gemeente die zich 
verantwoordelijk voelt voor komende generaties en die het 
klimaatprobleem aanpakt. Wat gaat GroenLinks doen om dit 
waar te maken? Een interview met lijsttrekker Marie José Fles. 

SAMEN VOOR EEN SOCIAAL EN 
GROEN NOORDWIJK
“Samen mét alle Noordwijkers, 
Noordwijkerhouters en Zilkers 
willen we verder bouwen aan een 
sociaal, open, duurzaam en groen 
Noordwijk”, zegt lijsttrekker Marie 
José Fles. “Een gemeente waarin 
we omzien naar elkaar. Waar vol-
doende goedkope huisvesting is 
en toegankelijke en passende zorg 
voor iedereen. En waar we klimaat-
verandering voortvarender en drin-
gender aanpakken.”
Fles heeft grote ambities en ide-
alen en de  rotsvaste overtuiging 
dat die haalbaar zijn als mensen 
zich daar samen voor inspannen. 
Met haar enthousiasme en verbin-
dingskracht zet ze zich al sinds jaar 
en dag in voor de lokale politiek. Ze 
bekleedde uiteenlopende functies, 
van voorzitter van de emancipa-
tie adviescommissie en de lokale 
afdeling van de partij tot raadslid. 
En momenteel is ze in Noordwijk 
wethouder, namens de samenwer-
kingspartij PvdA-GroenLinks. “Als 
je dingen wilt veranderen in je leef-
omgeving, dan moet je daar verant-
woordelijkheid in nemen.”
Trots is ze op de kandidatenlijst van 
GroenLinks voor de verkiezingen in 
november. “Een mooie combinatie 
van mensen met ervaring én met 
jonge en frisse nieuwe gezichten. 
Onze beweging groeit. Het is mooi 
om samen te werken aan belang-
rijke idealen.” 

GOEDE ZORG VOOR IEDEREEN DIE 
HET NODIG HEEFT
In Noordwijk heeft Marie José Fles 
als wethouder al de nodige stappen 
kunnen nemen om het gemeen-
telijk beleid socialer en groener te 
maken. Zo is de zorg, waarvan de 
verantwoordelijkheid  sinds kort is 
overgeheveld naar de gemeenten, 
in Noordwijk goed georganiseerd. 
“Iedereen die zorg nodig heeft, 

kan die in Noordwijk krijgen, de 
wachtlijsten zijn minimaal. Hulp-
verleners werken afgestemd sa-
men om problemen integraal aan 
te pakken.” Ook spande ze zich in 
voor bijvoorbeeld ondersteuning 
van mantelzorgers, een professio-
nele welzijnsorganisatie, voor meer 
cultuur, Taalhuis in de bibliotheek 
en meer ontmoetingsplekken voor 
mensen die dat nodig hebben, zo-
als Reuring. 
De komende raadsperiode wil ze 
zich graag als wethouder verder in-
zetten. “We hebben mooie stappen 
kunnen zetten. Maar het werk is 
nog niet af. De komende jaren wil ik 
me er hard voor maken om dat wat 
we hebben opgezet uit te bouwen 
en af te maken.” 

HOOGSTE TIJD VOOR 
KLIMAATACTIE EN BETAALBARE 
WONINGEN
Noordwijk is een prachtige ge-
meente met betrokken inwoners, 
zegt Fles. Ze groeide op in Noord-
wijkerhout, verhuisde daarna naar 
Noordwijk aan Zee en woont nu 
in Noordwijk Binnen. “Ik ontmoet 
hier steeds weer mensen die blij en 
trots zijn om hier te wonen, dicht-
bij de duinen en het strand. Die 
zich willen inzetten voor hun dorp. 
Mensen met liefde voor strand, dui-
nen en natuur.”
Natuur en milieu zijn belangrijke 
thema’s voor GroenLinks. Urgent is 
dan ook de aanpak van klimaatver-

andering. De duurzaamheidsambi-
ties om ervoor te zorgen dat Noord-
wijk ook in de toekomst nog een 
prettige leefomgeving zal zijn, zijn 
flink. “We hebben een verantwoor-
delijkheid voor onszelf en voor de 
volgende generaties. Het klimaat 
op aarde verandert door menselijk 
handelen. Daarom regent het har-
der, hebben we periodes van droog-
te en stijgt de zeespiegel. De afge-
lopen jaren zijn er allerlei doelstel-
lingen en maatregelen vastgelegd 
om verdere opwarming tegen te 
gaan. GroenLinks Noordwijk vindt 
dat het nu hoogste tijd wordt het 
tegengaan van de klimaatverande-
ring nog krachtiger ter hand gaan 
nemen.”
GroenLinks heeft in het verkie-
zingsprogramma als doelstelling 

opgenomen dat de gemeente 
Noordwijk in 2030 minimaal ener-
gieneutraal is, in 2030 50% minder 
CO2 uitstoot ten opzichte van 1990, 
zoveel mogelijk grondstoffen her-
gebruikt , meer afval scheidt en kli-
maatbestendig bouwt. 
Minstens zo belangrijk speerpunt 
voor GroenLinks Noordwijk is zor-
gen voor meer betaalbare wonin-
gen, zegt Fles. Het doel is minimaal 
30% sociale huurwoningen in de 
hele gemeente. “Het kan niet zo zijn 
dat jongeren onze gemeente moe-
ten verlaten, omdat zij hier niet 
kunnen wonen. Wij kiezen voor cre-
atieve woonoplossingen, meer be-
taalbare en duurzame woningen. 
Iedereen moet kunnen rekenen op 
een passende woning.”

IEDEREEN TELT MEE
“Hoe mooi Noordwijk ook is, er valt 
nog veel te verbeteren. Voor ons telt 
iedereen mee, autochtone bewo-
ners, nieuwe Nederlanders, mens 
en dier, huidige en toekomstige ge-
neraties. GroenLinks Noordwijk wil 
dat iedereen mee kan doen binnen 
de eigen mogelijkheden. We wil-
len armoede en schuldproblemen 
aanpakken. We willen dat iedereen 
de weg weet te vinden naar goede 
toegankelijke en passende zorg. 
En harder werken aan urgente kli-
maatdoelstellingen” 
Fles weet dat het kan lukken. “Ver-
andering doen we samen. Samen 
kunnen we de verandering in gang 
brengen die we willen zien. Want 
onze woonomgeving is wat wij er 
van maken. Daarom roep ik ieder-
een op: ga 21 november naar de 
stembus, en stem op GroenLinks 
Noordwijk.” 

De gemeente 
Noordwijk kan 
nóg groener
Noordwijk, Noordwijkerhout 
en De Zilk hebben een prach-
tige natuurlijke omgeving met 
zee, strand, bos en duin. En een 
groot deel daarvan is gelukkig 
beschermd als Natura 2000 ge-
bied. GroenLinks Noordwijk wil 
alles op alles zetten om  natuur te 
behouden en waar mogelijk uit te 
breiden. 
De natuur is dan ook centraal 
onderdeel in de plannen van 
GroenLinks: de ongereptheid 
van de kust buiten de bebouwde 
kom behouden, geen verdere 
uitbreiding van strandpaviljoens 
en strandhuisjes, het natuurreser-
vaat Noordvoort en een natuur-
lijke en duurzame bestrijding van 
blauwalg in het Oosterduinse-
meer (‘het Comomeer’). 
Marie José Fles, lijsttrekker van 
GroenLinks Noordwijk: “Dat meer 
is prachtig én belangrijk voor 
recreatie. Het is goed dat plannen 
worden gemaakt om recreatie 
in en op het meer uit te breiden, 
onder de voorwaarde dat flora en 
fauna niet worden aangetast.”
Zorgen heeft GroenLinks over 
het steeds verder uitsterven van 
insecten en met name bijen, be-
langrijk voor de bestuiving van 
voedselgewassen en voor biodi-
versiteit. Daarom gaat GroenLinks 
maatregelen nemen die de insec-
tenpopulatie ten goede komen, 
zoals de aanleg van bermen met 
veldbloemen en ecologische ver-
bindingszones.

GroenLinks Noordwijk heeft am-
bitieuze, maar haalbare doelen 
als het gaat om duurzaamheid en 
een sociale, groene gemeente. 

Kandidaten van GroenLinks Noordwijk op pad om campagne te voeren voor 
de verkiezingen op 21 november. Sociaal, open, duurzaam en groen zijn de 
centrale thema’s waar GroenLinks Noordwijk aan wil werken. 

Marie José Fles, lijsttrekker van GroenLinks Noordwijk: “Samen kunnen we de 
verandering in gang brengen die we willen zien. Want onze woonomgeving 
is wat wij er van maken. Daarom roep ik iedereen op: ga 21 november naar 
de stembus, en stem op GroenLinks Noordwijk.” 

Sociaal, duurzaam, 
open en groen 
Dit is waar GroenLinks Noordwijk aan werkt:

• Een gezonde toekomst: Noordwijk kan al in 2030 energiepositief zijn. Als 
we daar samen aan werken. En de gemeente het goede voorbeeld geeft. 
Met op al haar gebouwen zonnepanelen en met een energieneutraal ge-
meentehuis. Door duurzame bouw in Bronsgeest en op het Bavo-terrein. 
Met veel aandacht voor het ‘Duurzaam Bouwloket’ dat bedrijven en inwo-
ners informeert over subsidies, leningen en duurzame bouwplannen.  

• Een eerlijke kans voor iedereen:, armoede en schuldproblemen aanpak-
ken. Zoveel mogelijk vanuit eigen kracht, maar met ondersteuning waar 
nodig. Bij financiële problemen is er vroegtijdig hulp. Voor huishoudens 
met een laag inkomen is er -  gedeeltelijke - ontheffing van lokale belas-
tingen. En voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt is er beschut 
werk. Ook bedrijven maken werk van de Participatiewet en zorgen voor 
arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking.

• Een zorgzame gemeente: goede en toegankelijke zorg voor alle inwoners. 
Zorg die zoveel mogelijk op maat en dichtbij is. Want de eigen omgeving 
voelt veilig en vertrouwd, en daar  is vaak een goed sociaal netwerk. Voor 
de beste hulp werken zorgorganisaties nauw samen. En ook mantelzor-
gers zijn belangrijk. Zij mogen niet worden vergeten. Daarom komen er 
voor hen goede regelingen. Voor bijvoorbeeld zorgpauzes. Maatwerk, 
waarbij je als mantelzorger zelf bepaalt wat die regelingen zijn, staat 
voorop. Ook welzijn en cultuuractiviteiten zijn voor iedereen toeganke-
lijk.

• Betaalbaar wonen voor iedereen: in Noordwijk, Noordwijkerhout en De 
Zilk.  Voor jong, oud, rijk, arm. Iedereen een kans op een goede woonplek. 
Er gaat worden gebouwd, duurzaam en passend. Voor minimaal 30% soci-
ale huurwoningen. En huizen zijn om in te wonen, niet voor permanente 
toeristische doorverhuur. Dus goede regels voor Airbnb-constructies.
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Waar kan ik stemmen?

Gemeentehuis, Voorstraat 42 Munnekeweij, Via Antiqua 25Woonzorgcentrum Jeroen, Jeroenspark 1

Bibliotheek Noordwijk, Akkerwinde 1 A Gemeentehuis Noordwijkerhout, Herenweg 4 Witte Kerk, Dorpsstraat 7

Het Trefpunt, Schoolstraat 2 Puyckendam, Pilarenlaan 4 P1De Duinpan, Sportlaan 34

U kunt stemmen bij één van de 24 stembureaus.  
Het maakt niet uit waar u stemt. Op uw stempas staat wel een stembureau 
bij u in de buurt, maar misschien vindt u zelf een ander stembureau 
handiger. 

De stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur. 
Hieronder vindt u een overzicht van alle stembureaus per huidige 
woonplaats. 
Al deze stembureaus zijn goed toegankelijk.

NOORDWIJK
•   Gemeentehuis, Voorstraat 42
•  De Vinkenhof, Achterzeeweg 1
•  Woonzorgcentrum Jeroen, Jeroenspark 1
•  De Wieken, Wassenaarsestraat 5
•  Bibliotheek Noordwijk, Akkerwinde 1 A

•  Basisschool De Schapendel, Stakman Bossestraat 73
•  De Muze, Wantveld 2
•  Het Trefpunt, Schoolstraat 2
•  Buurtkerk, Hoofdstraat 10
•  Chr. Basisschool Wakersduin, Hoogwakersbosstraat 22
•  Woonzorgcentrum Groot Hoogwaak,  

Groot Hoogwaak 1
•  Fletcher Hotel De Witte Raaf, Duinweg 117-119
•  Openbare Basisschool De Jutter, Alk 82
•  Uitvaltij (voormalig basisschool), Uitvaltij 2
•  Brede School Boechorst, Jan de Ridderstraat 6
•  Noordwijkerduin, Rechthoeklaan 10

NOORDWIJKERHOUT
•  Puyckendam, Pilarenlaan 4 P1
•  De Speelakker, Zeereep 1

•  Munnekeweij, Via Antiqua 25
•  De Regenboogschool, Ambachtsweg 1
•  Witte Kerk, Dorpsstraat 7

•  De Schelft, Maandagsewetering 202
•  Gemeentehuis Noordwijkerhout, Herenweg 4

DE ZILK

•  De Duinpan, Sportlaan 34
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Er valt wat te kiezen in Noordwijk! Maar 
welke partij vertegenwoordigt uw stem het 
beste?

Vul het Kieskompas voor de gemeente Noordwijk in! 
Welke partijen staan er vlakbij u in het politieke land-
schap en welke partijen staan verder van je af?
In het Kieskompas kunt u verder op onderzoek gaan 
door uw positie in het landschap verder te verfijnen, 
door thema’s aan of uit te vinken óf de standpunten 
en onderbouwingen van de partijen per stelling te be-
kijken.

WERKWIJZE KIESKOMPAS
Samen met de deelnemende politieke partijen heeft 
het Kieskompas onderwerpen verzameld die spelen 
in uw nieuwe gemeente Noordwijk. Deze onderwer-
pen hebben we vertaald naar prikkelende stellingen. 
Alle partijen hebben op deze stellingen geantwoord 
van helemaal mee eens tot helemaal niet mee eens.
In het Kieskompas ziet u uw positie en die van de par-
tijen in het politieke landschap. 
U kunt zich verder oriënteren op de posities van de 
verschillende partijen. Zo kunt u de thema’s selecte-
ren die voor u belangrijk zijn en kijken welke partij 
op deze thema’s het meest overeenkomt met uw 
voorkeuren, bijvoorbeeld op het gebied van veilig-
heid, economie of milieu. Ook kunt voor elke stelling 
uw antwoord vergelijken met die van de partijen. Het 
Kieskompas is volledig transparant. Alle antwoorden 
van de politieke partijen worden onderbouwd door 
een verwijzing naar hun verkiezingsprogramma of 
een andere partijbron. Het Kieskompas heeft alles 
gecontroleerd. Met één klik op de knop kunt u deze 
onderbouwingen inzien!

ONTBREKENDE THEMA’S IN HET KIESKOMPAS
U ziet misschien niet alle onderwerpen die spelen 
in Noordwijk terug in het Kieskompas. Ondanks dat 
sommige thema’s erg belangrijk zijn, worden alleen 
onderwerpen opgenomen die een onderscheid ma-
ken tussen partijen. Het doel van het Kieskompas is 
dan ook om u de verschillen tussen alle deelnemende 
partijen te laten zien, zodat u op 21 november een be-
ter geïnformeerde keuze kunt maken.

WAAR KAN IK HET KIESKOMPAS INVULLEN?
U vindt het Kieskompas op de verkiezingswebsite: 
www.stemvoornoordwijk.nl

Op 1 januari 2019 is het zo ver: de nieuwe 
gemeente Noordwijk gaat van start. De 
raadsleden gaan dan anders vergaderen. 

Dichter bij u, onze inwoner, en op locatie. Dat doen we 
met een ander vergadermodel bestaande uit drie sessies: 

1. INFORMATIE-SESSIE: RONDE TAFEL GESPREKKEN
Hier vinden straks ‘Ronde Tafel Gesprekken’ plaats. Daar 
kunnen inwoners, bedrijven en verenigingen aanschui-
ven en raadsleden en collegeleden meegeven wat zij be-
langrijk vinden. Door raads- en commissieleden wordt 
zoveel mogelijk informatie verzameld. Deze sessies lenen 
zich bij uitstek om naar de inwoners toe te gaan. Dus op 
locatie, zoveel mogelijk naar de plek waar het agenda-
punt over gaat.

2. MENINGSVORMENDE SESSIE: HET POLITIEKE 
DEBAT 
In deze sessie maken de verschillende politieke partijen 
hun mening aan elkaar kenbaar. 
Door middel van onderling debat probeert de ene politie-
ke partij een andere politieke partij te overtuigen. Aan het 
einde van het debat wordt besloten of het agendapunt ge-
noeg besproken is en als besluit naar de besluitvormende 
sessie kan.

3. BESLUITVORMENDE SESSIE 
In deze sessie worden de besluiten genomen door de ge-
meenteraad. 
Dit is wettelijk vereist. In principe wordt in deze sessie al-
leen maar voor of tegen het voorliggende raadsvoorstel 
en over moties en amendementen gestemd.

De meningsvormende sessie en de 
besluitvormende sessie worden live uitgezonden 
op internet en vinden vanaf 2019 plaats op een 
vaste locatie: De Duinpan in De Zilk. 

‘TWEEDE KAMER MODEL’
Bij deze twee sessies vergadert de nieuwe gemeenteraad 
volgens het “Tweede Kamer” model. Dit houdt in dat wan-
neer een raadslid zijn mening wil geven, hij of zij naar het 
spreekgestoelte moet lopen. Wil men interrumperen, dan 
gaat men naar de interruptiemicrofoon. Dat maakt het de-
bat levendiger en toegankelijker.

DOE MET ONS MEE! 
Ook na de verkiezingen brengt de gemeente dit nieuwe 
vergadermodel en de Ronde Tafel Gesprekken vaker onder 
de aandacht bij de inwoners van Noordwijk, Noordwijker-
hout en De Zilk. Uiteindelijk streven we naar een grotere 
rol voor de inwoner zelf. Doe met ons mee!  

COLOFON
De verkiezingskrant Noordwijk/Noordwijkerhout is een 
Uitgave van de gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout 
in samenwerking met Uitgeverij Verhagen.
Oplage 25.000  

Tekst en foto’s: 
gemeente Noordwijkerhout, gemeente Noordwijk, 
politieke partijen, Esdor van Elten en Nico Kuijt.
Hoofdredactie: Teuntje van Delft.   

De gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout 
organiseren in samenwerking met Bollenstreek 
Omroep op 19 november een verkiezingsdebat. U 
bent van harte welkom daarbij aanwezig te zijn. Het 
debat vindt plaats in NH Leeuwenhorst, Langelaan 3 
in Noordwijkerhout en begint om 20.00 uur. 

Bollenstreek Omroep zendt de verkiezingsavond uit via de 
website www.bollenstreekomroep.nl.

VERKIEZINGSAVOND
Bent u nieuwsgierig naar de verkiezingsuitslag en wilt u de 
bekendmaking ervan live bijwonen? Dan bent u op de verkie-
zingsavond, 21 november, van harte welkom in De Witte Raaf, 
Duinweg 117 in Noordwijk. 

De zaal is open vanaf 21.30 uur. In de loop van de avond wordt 
de voorlopige verkiezingsuitslag bekendgemaakt.
Bollenstreek Omroep zendt de verkiezingsavond uit via de 
website www.bollenstreekomroep.nl

BEKENDMAKING OFFICIËLE VERKIEZINGSUITSLAG
De officiële verkiezingsuitslag wordt op 23 november 2018 om 
10.00 uur bekendgemaakt in de Nieuwe raadzaal in het ge-
meentehuis van Noordwijk. 

VERKIEZINGSWEBSITE
Speciaal voor de gemeenteraadsverkiezingen is er een verkie-
zingswebsite gemaakt: www.stemvoornoordwijk.nl. 
U vindt hierop o.a. informatie over de politieke partijen, hun 
verkiezingsprogramma’s en de verkiezingsdebatten. 

Verkiezingsdebat gemeenten

Kieskompas Nieuwe werkwijze gemeenteraad

In de Duinpan vanaf 2019 

21
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stemvoornoordwijk.nl
Noordwijk | Noordwijkerhout | De Zilk
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U mag op 21 november 2018 stemmen als u een kiesge-
rechtigde bent:
•   U stond op 8 oktober 2018 ingeschreven in de gemeente 

Noordwijk of Noordwijkerhout.
•   En u bent 18 jaar of ouder.
•   En u bent Nederlander, EU-Burger. Of u woont langer 

dan 5 jaar legaal in Nederland.
•    En u bent niet uitgesloten van kiesrecht. U bent alleen 

uitgesloten van kiesrecht in bijzondere situaties. Na een 
uitspraak van de rechter.

Wat neem ik mee als ik ga 
stemmen?
 U neemt 2 dingen mee:
•   Uw stempas. U krijgt de stempas uiterlijk 7 november 

per post.
•   Uw identiteitsbewijs. Dit is een paspoort, identiteits-

kaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Op de dag van de 
verkiezingen (21 november 2018) mag uw identiteitsbe-
wijs maximaal 5 jaar verlopen zijn. U gebruikt bijvoor-
beeld een paspoort waarop staat ‘geldig tot 21 november 
2013’. Er mag ook een datum na 21 november 2013 staan 
bij ‘geldig tot’.

Wanneer krijg ik mijn stempas?
De stempassen worden uiterlijk 7 november 2018 bezorgd 
bij iedere kiesgerechtigde. Als u na die datum nog geen 
stempas heeft ontvangen, kunt u een nieuwe stempas aan-
vragen bij uw huidige gemeente.
Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op dinsdag 20 november 
2018. Neem ook een identiteitsbewijs mee als u een nieu-
we stempas aanvraagt.

Zonder stempas kunt u niet stemmen.

Kan iemand anders voor mij stemmen?
Ja, dat kan. U mag iemand anders 
vragen om voor u te stemmen. Die 
persoon kan alleen voor u stemmen 
als hij of zij zelf ook gaat stemmen. 

U kunt iemand machtigen die in 
Noordwijk of Noordwijkerhout 
woont.

Wilt u dat iemand anders voor u 
stemt? Dan machtigt u een andere 
kiezer om voor u te stemmen. Dit 
noemen we stemmen bij volmacht. 

U kunt iemand op 2 manieren mach-
tigen:

1. Via de stempas

U doet het volgende:
•   U vult de achterkant van de stem-

pas in.
•   U zet uw handtekening op de 

stempas.
•   Ook de persoon die u machtigt zet 

een handtekening op de stempas.
•   U geeft een kopie van uw paspoort 

of identiteitsbewijs aan de per-
soon die u machtigt. Deze kopie 
neemt hij of zij mee bij het stem-
men.

2.  Via een schriftelijke volmacht

U doet het volgende uiterlijk 16 no-
vember 2018:
•   U downloadt het formulier ‘Ver-

zoek stemmen bij volmacht’. Of 
u haalt het formulier op het ge-
meentehuis.

•   U vult het formulier in.
•   U zet uw handtekening op het for-

mulier.
•   Ook de persoon die u machtigt zet 

een handtekening op het formu-
lier.

•   U levert het formulier uiterlijk 16 
november 2018 in op het gemeen-
tehuis van uw huidige gemeente. 
U krijgt dan een volmachtsbewijs 
per post. De persoon die u mach-
tigt, neemt het volmachtsbewijs 
mee als hij of zij gaat stemmen.

Er gelden voorwaarden bij een machtiging

•   De persoon die u machtigt stemt zelf ook op 21 november 2018. Hij of zij mag alleen uw stem uitbrengen 
tegelijkertijd met zijn of haar eigen stem.

•   De persoon die u machtigt woont ook in de nieuwe gemeente Noordwijk.
•   De persoon die u machtigt mag voor maximaal 2 andere personen stemmen naast zijn of haar eigen stem.
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Wie mogen stemmen?


