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Beste Noordwijkers, Noordwijkerhouters en Zilkers,

Op 21 november mogen ook wij eindelijk naar de stembus. Vanaf 1 januari zullen we samen één gemeente gaan 

vormen: Noordwijk. Om daar vast aan te wennen hebben we het in dit verkiezingsprogramma over de  

gemeente Noordwijk, want zo gaan we per slot van rekening vanaf 1 januari heten. Deze fusie betekent dat er voor 

ons allemaal het een en ander zal gaan veranderen. Maar verandering brengt ook mooie kansen met zich mee!

De komende jaren moeten er belangrijke keuzes gemaakt worden. Keuzes die bepalen hoe onze gemeente er 

in de toekomst uit gaat zien. Als GroenLinks Noordwijk hebben we ambitieuze maar haalbare doelen als het 

gaat om duurzaamheid en een sociale, groene gemeente waar voor iedereen een plek is en waar de juiste zorg 

wordt geboden. In Noordwijkerhout zijn we de afgelopen vier jaar in de oppositie actief geweest. In Noordwijk 

waren we de afgelopen periode samen met de PvdA als PvdA-GroenLinks in het College van B&W vertegenwoordigd.  

We hebben in Noordwijk al stappen kunnen nemen om het beleid te maken, maar het werk is nog niet af. 

Samen mét alle Noordwijkers, Noordwijkerhouters en Zilkers willen we gaan bouwen aan een sociaal, open, 

duurzaam en groen Noordwijk. 

In dit verkiezingsprogramma lichten wij onze visie op de toekomst van onze gemeente toe en laten we zien 

wat we de komende jaren willen bereiken. Het moet en het kan anders! Als lijsttrekker en als voorzitter willen 

we je alvast bedanken voor het feit dat je de tijd hebt genomen om onze visie voor Noordwijk te lezen. 

Het is tijd voor verandering. Doe jij met ons mee?

Marie José Fles, lijsttrekker & Ton Hoffmans, voorzitter  

P.S.: Als een term niet volledig duidelijk is kun je op pagina 28 - 29 een  
begrippenlijst vinden. Daar worden de belangrijkste begrippen toegelicht.  
Als je op een groen woord klikt ga je direct naar een website of document  
met extra informatie.
  

VOORWOORD

https://noordwijk.groenlinks.nl
https://noordwijk.groenlinks.nl/doe-mee
https://noordwijk.groenlinks.nl/mensen/marie-jos%C3%A9-fles
https://noordwijk.groenlinks.nl/mensen/ton-hoffmans-0
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WE GAAN WERKEN  
AAN EEN NOG BETERE ZORG
Marie José Fles Lijsttrekker GroenLinks Noordwijk

1       
In Noordwijk zorgen we voor elkaar en worden we  
gezond en vitaal oud
GroenLinks Noordwijk vindt dat zorg beschikbaar moet 
zijn voor iedereen die dat nodig heeft. De wensen van 
mensen staan daarbij centraal, niet de structuren of  
organisaties. Ongeveer 92%1 van de ouderen boven 
de 75 jaar in onze gemeente woont zelfstandig thuis. 
GroenLinks Noordwijk wil het zorgaanbod verbeteren en 
goed laten aansluiten bij de behoefte van de inwoners. 
Daarom willen wij de zorg ‘dichtbij’ organiseren en 
welzijnswerk, het Sociaal Wijkteam, dagbestedings-

projecten zoals Reuring, zorgorganisaties en huisartsen 
nauwer laten samenwerken. Het Sociaal Wijkteam speelt  
bij die samenwerking een belangrijke rol. In de huisvestings- 
plannen van de gemeente dient rekening te worden gehouden 
met de risico’s die ouderen en zorgbehoevenden lopen in 
hun leefomgeving. Begeleiding en ondersteuning is  
daarom goed en dichtbij georganiseerd.  
GroenLinks Noordwijk wil minimaal het predicaat  
Dementievriendelijke gemeente behalen.

1 Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein 

Noordwijk niet beperkt voor mensen met een beperking 

Mantelzorgers zijn goud waard en verdienen ondersteuning

Jeugdzorg met een soepele overgang naar 18+

Kern van maatschappelijke zorg is inclusiviteit

Gemeenten zijn vanuit de Wmo en de Omgevingswet 
verantwoordelijk om publieke en openbare ruimtes 
voor iedereen toegankelijk te maken en om er voor te 
zorgen dat iedereen mee kan doen. Bovendien neemt 
de gemeentelijke verantwoordelijkheid alleen maar 
toe met de ratificatie van het VN-verdrag voor de 
rechten van mensen met een beperking en de wettelijk 
verplichte toegankelijkheidsnorm die op 1 januari 2017 
van kracht is geworden. GroenLinks Noordwijk vindt 
het dus hoog tijd dat alle publieke en openbare ruimten 

van Noordwijk voor iedereen met een beperking  
toegankelijk en doorgankelijk zouden moeten zijn.  
Ook vinden we dat het bedrijfsleven haar  
verantwoordelijkheid dient te nemen. De gemeente 
moet prioriteit geven aan de uitvoering van de adviezen 
van maatschappelijk gedreven organisatie zoals 
‘Noordwijk Voor Iedereen’ en ‘Ongehinderd’. 
We willen dat de gemeente zo snel mogelijk voldoet 
aan het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid. 

We weten dat in de toekomst er meer ouderen 
en minder mantelzorgers zullen zijn. GroenLinks 
Noordwijk vindt dat mantelzorgers ondersteuning 
verdienen. Een goed ondersteuningsprogramma voor 
mantelzorgers en een Zorgpauzeregeling (respijtzorg) 

is daarom essentieel. Maatwerk is hier belangrijk. 
Mantelzorgers mogen de steun naar eigen keuze 
invullen door bijvoorbeeld te kiezen voor hulp bij het 
huishouden of tijdelijke opvang van de verzorgde.  
De keuze is aan de mantelzorger.

De Jeugdzorg mag niet ophouden op de dag dat 
iemand 18 wordt. Samen met de cliënt en de zorg- 
instelling moeten afspraken gemaakt worden voor 
een soepele overgang naar de Wmo of voortzetting 
van de noodzakelijke zorg. Innovatie in de zorg,  
waarbij de jongere zelf centraal staat, wordt  
toegejuicht. We zien graag innovatie tot stand komen 
waarbij samenwerking met andere organisaties en  
de werkwijze van één gezin één plan één regisseur 
het uitgangspunt is. Dit willen we door middel van 
een fonds gaan stimuleren. 

GroenLinks Noordwijk wil dat er extra geld en inzet 
wordt vrijgemaakt voor de preventie van jeugd- 
problematiek. De financiële buffer ‘Reserve Sociaal 
Domein’ wordt niet afgeroomd en wordt uitsluitend 
gebruikt om tegenvallers en nieuwe ideeën binnen 
het Sociaal Domein te financieren. Overschotten 
binnen het programma Sociaal Domein worden aan 
deze reserve toegevoegd en zijn voor wat GroenLinks 
Noordwijk betreft geoormerkt. Dat wil zeggen dat het 
geld bestemd is voor het Sociaal Domein en alleen 
hiervoor gebruikt mag worden. 

Als mensen om wat voor reden dan ook tijdelijk of 
langdurig zorg nodig hebben dan moet deze zorg 
dichtbij zijn. Het liefst in de eigen woning of in een 
aangepaste woning met zorgondersteuning. 
Je sociale netwerk is daar immers meestal aanwezig 
en de omgeving is vertrouwd. Voor mensen die 
zorgbehoevend zijn dienen meer woningen gebouwd 

te worden die passen bij hun situatie (o.a. betaalbaar, 
ruimte voor bijvoorbeeld rolstoel en mogelijkheid tot 
inwoning of nabijheid van 24 uurszorg door verzorgers).  
Per wijk willen we een buurtkamer creëren waarmee we 
sociale ontmoeting en ontwikkeling van activiteiten 
mogelijk maken. Hier kan iedereen elkaar ontmoeten, 
mensen met een beperking, ouderen en buurtbewoners. 

https://groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/downloads/newsarticle/Beleidsnota-lachendtachtig_1.pdf
https://www.noordwijk.nl/home/producten-en-diensten_43571/product/sociaal-wijkteam_1072.html
http://www.reuringnoordwijk.nl/
https://samendementievriendelijk.nl/dementievriendelijke-gemeente
https://www.mensenrechten.nl/nl/mensenrechten-van-mensen-met-een-beperking
http://www.noordwijkvooriedereen.nl/
https://www.ongehinderd.nl/dienst/gemeente/
http://www.keurmerktoegankelijkheid.nl
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Wat wil GroenLinks Noordwijk nog meer bereiken:HET TEKORT AAN SOCIALE WONINGEN 
ZO SNEL MOGELIJK WEGWERKEN

2  
Meer betaalbare woningen en alternatieve woonvormen

Oneigenlijk gebruik schaarse woonruimte

Noordwijk heeft ongeveer 19% sociale huurwoningen, met 
een gemiddelde huurprijs van € 530,-2, Noordwijkerhout en 
de Zilk 28% met een gemiddelde prijs van € 552,-3. 
Nederland heeft gemiddeld 30% betaalbare sociale woningen. 
Noordwijk behaalt met 19% het laagste percentage in de regio.

In de nieuwe gemeente Noordwijk hebben alle kernen een 
gevarieerd aanbod betaalbare woningen nodig. Zodat er 
voldoende woningen, ook voor jongeren, ouderen en  
alleenstaanden, snel beschikbaar zijn. Ook willen we voorzien 
in de behoefte aan flexibele en/of tijdelijke huisvesting.  
Van al  deze woningen moet minimaal 30% sociaal zijn. 
Dat betekent een huur onder de liberalisatiegrens van € 710,-. 
Dat vinden we nog te hoog. Een deel van de woningen 
dient een huurprijs te hebben van maximaal € 600,-. Om de 
huur van sociale huurwoningen zo laag mogelijk te kunnen 
houden hoeft de gemeente geen winst te maken op de 
verkoop van grond die bedoeld is voor de bouw van sociale 
huurwoningen.

De woningen van de woningcoöperaties dienen zoveel 
mogelijk levensloopbestendig en in ieder geval vóór 2030 
energieneutraal te zijn. In het proces om energieneutraal te 
worden dragen bewoners hun steentje bij. De uiteindelijke 
huisvestingslasten (huur- en energielasten) mogen voor de 
huurders echter niet meer stijgen dan de normale jaarlijkse 
prijsstijgingen.

Bovenop het percentage 30% sociale huur dient er 
- verspreid over de vier kernen-  een aantal betaalbare 
sociale huurwoningen te worden gerealiseerd voor mensen 
met een hoge urgentie. Voor deze groep dienen op de kortst 
mogelijke termijn beleid en spelregels te worden ontwikkeld. 
Hiervoor dient de Woonagenda te worden aangepast. 
Ook wil GroenLinks Noordwijk dat naast de realisatie 
van 30% sociale huurwoningen de mogelijkheid wordt 
gecreëerd om alternatieve woonconcepten te realiseren. 
Voorbeelden hiervan zijn ‘Tiny houses’, groepswonen en 
kangoeroewoningen.

Tevens wil GroenLinks Noordwijk dat het mogelijk wordt voor 
jongeren tussen de 18 en 30 om hun eigen starterswoning te 
bouwen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). 
Jongeren krijgen bij een CPO-project de mogelijkheid om 
hun eigen huis te bouwen waardoor dit echt aan de eisen 
van een starter voldoet. Onder begeleiding van een proces-

begeleider stellen starters hun eigen programma van eisen, 
projectplan, kavel- en parkeerindeling op en stellen ze het 
woningtype vast. GroenLinks Noordwijk wil jongeren graag  
behouden binnen onze gemeente en deze maatregelen 
dragen hieraan bij.

Permanente verhuur van particuliere woningen aan toeristen 
via verhuurplatforms als Airbnb is ongewenst. Het drijft de 
huizenprijzen in een toch al overspannen woningmarkt 
verder op, zodat woningzoekenden nog minder kans op 
een woning krijgen. Daarnaast wordt de leefbaarheid in 

buurten aangetast door steeds wisselende vakantievierders 
in huizen die daar niet voor bedoeld zijn. En het is oneerlijke 
concurrentie voor echte pensions, bed & breakfasts en 
hotels. Particuliere vakantieverhuur van je woning is voor 
GroenLinks alleen bedoeld voor als je zelf op vakantie gaat.

 Ondersteuning verlenen en mede uitvoering geven aan het Zorgpact Noordwijk (samenwerking  
 van zorgorganisaties op diverse terreinen).

 Meer levensloopbestendige woningen; levensloopbestendige verbouwingen worden gestimuleerd en  
 financieel ondersteund voor mensen van 65 jaar en ouder met een bepaald inkomen (door middel van  
 Verzilverlening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland).

 Maatschappelijke stages van leerlingen bij zorginstellingen zodat leerlingen ervaren dat zorgen voor  
 ouderen of mensen met een beperking een mooi beroep is (dat beter betaald moet worden, dat wel!)

 Samen met huurders, ouderenorganisaties en corporaties een woon-zorgvisie ontwikkelen met  
 bindende prestatieafspraken over passende woningen voor ouderen.

 Voor alle geïnteresseerden een laagdrempelig aanbod aan cursussen zoals: Vroegsignalering ‘Niet  
 Pluis-gevoel’, AED gebruik en EHBO.

 Onafhankelijke cliëntenondersteuning moet voor iedereen beschikbaar zijn die daar behoefte aan  
 heeft. Eigen keuze is voor GroenLinks Noordwijk een belangrijk fundament.

 Initiatieven als Academie voor Zelfstandigheid worden gewaardeerd en gesteund.
 Bij het verlenen van een gemeentelijke subsidie wordt als randvoorwaarde gesteld dat de ontvangende 

 partij een tegenprestatie levert. Deze tegenprestatie is het beste te omschrijven als ‘Maatschappelijk 
 Verantwoord Besturen’. Daarbij streeft een organisatie naar onder meer duurzame inkoop (zoals  
 Fairtrade producten), energieneutraliteit en voor hun medewerkers maar ook voor de bezoekers veilige  
 en gezonde organisatie. Hiervoor worden concrete afspraken gemaakt per organisatie. 

 Meerjarige subsidies worden jaarlijks geïndexeerd.
 Een uitgebreide kindregeling zodat elk kind mee kan doen met sporten en culturele activiteiten, een 

 behoorlijke fiets heeft en op een computer kan werken. Dit is een uitbreiding van de Doe meer regeling.
 Een vast aanspreekpunt bij de gemeente voor alle vrijwilligers met vragen over subsidie, vergunningen  

 en andere gemeentelijke procedures. In samenspraak met de vrijwilligers vereenvoudiging van 
 procedures invoeren.

 Initiatieven van derden worden in voldoende mate ondersteund. Bijvoorbeeld projecten als Fietsmaatjes  
 Noordwijk, de duofiets van Topaz Munnekeweij, Outdoor4Disabled, een welzijnscoach met ook 
 aandacht voor eenzaamheid onder ouderen.

2 Noordwijkse Woningstichting    3 Woningstichting Sint Antonius van Padua

https://svn.nl/nieuwsdetail/2018/08/20/wat-betekent-een-cpo-project-voor-gemeenten
https://www.noordwijk.nl/home/nieuws_43499/item/zorgpact-noordwijk_23359.html
https://verzilverleningberekenen.nl/
https://verzilverleningberekenen.nl/
https://www.svn.nl/
https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/themas/niet-pluis-gevoel/
https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/themas/niet-pluis-gevoel/
https://www.informatielangdurigezorg.nl/volwassenen/clientondersteuning
http://www.zelfstandigzijn.nl/index.php/over-ons/wat-is-de-avz
https://www.noordwijk.nl/home/producten-en-diensten_43571/product/doe-mee-regelingen_1042.html
http://www.fietsmaatjesnoordwijk.nl/
http://www.fietsmaatjesnoordwijk.nl/
https://topaz.nl/nieuws/2015/juli/elektrische-duofiets/
http://outdoor4disabled.nl/


10 11

Hulp om financiën op orde te krijgen en houden

Beschut werk levert meer op dan het kost

De waarde van vrijwilligerswerk

NOORDWIJK IS SOCIAAL  
EN VOOR IEDEREEN

3  
Onderwijs is van groot belang en verdient meer aandacht
Ieder kind moet gelijke kansen krijgen om zijn of haar 
talenten te ontwikkelen. Daarom is deelname van jonge 
kinderen met een (sociale en of leer-) achterstand aan 
voor- en vroegschoolse educatie belangrijk. Ook zijn we 
voor het oprichten van integrale kindcentra. In deze centra 
wordt gezorgd voor een ononderbroken ontwikkelingslijn 
voor kinderen. De kindcentra kennen één pedagogisch- 
didactische visie, één team en één aansturing. Dit gaat 

dus verder dan de brede scholen, waarin het vooral 
gaat om samenwerking met andere niet-educatieve 
maatschappelijke partners.
Geen enkele jongere mag voortijdig afhaken of worden 
afgeschreven. Iedereen die leerplichtig is, zit op school, 
volgt een leerwerktraject of krijgt gecertificeerd thuis- 
onderwijs. Daarnaast willen we dat er op scholen speciale 
aandacht komt voor de veiligheid bij zwemmen in zee.

Uit onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid blijkt dat armoede en schulden 
verlammend werken op het vermogen om  
problemen op te lossen en doelgericht te werken. 
Daarnaast blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit  
Groningen dat de harde aanpak van uitkeringsfraude, 
waarbij de nadruk ligt op boetes en straffen, in de 
praktijk averechts werkt. Bewezen werkwijzen, zoals 
‘Mobility Mentoring’, willen we graag gaan intro- 
duceren. Mobility Mentoring is een werkwijze die 
momenteel al effectief door schulddienstverleners 
wordt toegepast. Het geeft mensen met schulden eerst 
inzicht in waarom het is misgegaan om vervolgens 

(samen) te proberen het probleem op te lossen. 
GroenLinks Noordwijk ziet graag dat de filosofie achter 
dit type werkwijze wordt toegepast bij de gemeente 
en de Intergemeentelijke Sociale Dienst. Ook zien wij 
graag een vertaling van deze onderzoeken naar een 
nieuwe werkwijze.
Onder andere willen we een budgetcoach of een 
SchuldHulpMaatje die vroegtijdig zal worden ingezet 
om (verdere) schulden te voorkomen. Iedereen tot 130% 

van het sociaal minimum heeft recht op (gedeeltelijke) 
ontheffing van lokale belastingen en/of andere lokale 
heffingsplichten. 

Het hebben van een betaalde baan geeft inkomen en 
structuur aan je leven maar ook zelfvertrouwen en 
onafhankelijkheid. GroenLinks Noordwijk wil daarom 
dat iedereen mee kan doen, ook de mensen voor wie 
dit door een beperking, ziekte of andere reden minder 
makkelijk of vanzelfsprekend is. Beschut werk is een 
maatwerkoplossing en is beschikbaar en toegankelijk 
voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt.  

Van bedrijven verwachten wij dat zij serieus werk 
maken om, in het kader van de Participatiewet, 
mensen met een beperking duurzaam mee te laten 
doen aan het arbeidsproces en investeren in een 
persoonlijk ontwikkelingsplan. Daarnaast vindt 
GroenLinks Noordwijk het belangrijk dat het 
personeelsbestand van de gemeente zoveel mogelijk 
een afspiegeling is van de samenleving.

De gemeente levert maatwerk als het om arbeids- 
bemiddeling gaat. Of het nu om vrijwilligerswerk of 
betaald werk gaat, het zorgt altijd voor zelfvertrouwen 
en sociale binding. Daarom wordt dit zoveel mogelijk 
bevorderd. Vrijwilligerswerk wordt dus ondersteund 
en gefaciliteerd, maar mag niet in de plaats komen 
van betaald werk. Onze jongeren onder de 25 zullen 
extra gestimuleerd worden om een aantal uren in de 

maand vrijwilligerswerk te doen in de zorg of  
maatschappelijke sector. Ter compensatie ontvangen 
ze daarom een huurkorting van maximaal €125,-  
per maand. Dit wordt in verschillende gemeenten, 
zoals Leiden, al succesvol gedaan.  
De gemeente zal deze huurkorting betalen aan de 
woningcorporatie waardoor de jongeren zelf minder 
huur hoeven te betalen.

https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/armoedebeleid-en-schuldhulpverlening/nieuws/wrr-overheid-overschat-financiele-zelfredzaamheid-burgers
https://www.bju.nl/juridisch/catalogus/slimme-handhaving-1-2018
https://www.platform31.nl/publicaties/mobility-mentoring
http://www.stichtinghulpinnoordwijk.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet
https://www.duwo.nl/over-duwo/nieuws/laatste-nieuws/bericht/artikel/project-student-in-de-wijk-succesvol-481/
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Het belang van De Schelft

Een vuurwerkshow in elk dorp

Sport staat nog meer in het teken van gezondheid

Cultureel erfgoed en monumenten geven identiteit  
aan onze dorpen

IEDEREEN KAN GEBRUIK MAKEN 
VAN SPORT EN CULTUUR

4  
Daar geniet iedereen van!
Door hoogleraar neuropsychologie en bewegingsweten- 
schappen, Erik Scherder, weten we dat muziekonderwijs 
en sport belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinder- 
hersenen. Daarom wil GroenLinks Noordwijk dat er een 
sport- en cultuurpas komt voor iedereen die een inkomen 
heeft tot 130% van het wettelijk sociaal minimum. De 
bestaande regelingen voor de tegemoetkoming in kosten 
voor sportieve-, culturele- en educatieve activiteiten 
worden hiermee verruimd én vereenvoudigd. Er komt 

één Noordwijkse sport- en cultuurpas voor korting op  
de kosten van deze activiteiten.  
We vinden culturele vorming, muziek- en bewegings-
onderwijs belangrijke vakken op school. Initiatieven op 
het gebied van kunst en cultuur ondersteunen wij graag, 
vooral wanneer er door verschillende personen en  
organisaties wordt samengewerkt. We vinden het  
belangrijk dat georganiseerde activiteiten toegankelijk 
zijn voor een breed publiek.

Veel organisaties in Noordwijk houden zich bezig  
met het in kaart brengen, in stand houden, en 
promoten van zowel materieel als immaterieel 
cultureel erfgoed. GroenLinks Noordwijk is daar blij 
mee. Het behoud van cultureel erfgoed geeft identiteit 
aan onze dorpen, vertelt iets over de geschiedenis 
van onze dorpen en het verbindt mensen. 
Beeldbepalende panden willen we daarom zo veel 
mogelijk behouden. Ook het ontwikkelen van een 
culturele waardenkaart, het behouden van monumenten 
en het (financieel) ondersteunen van de mensen en 
organisaties die zich hiervoor inzetten vinden we 

daarom belangrijk. We juichen toe dat het  
Genootschap Oud Noordwijk en NoVaTo  
(Noordwijkerhout van Toen) gaan samenwerken 
en samen komen tot een modern museum dat 
aantrekkelijk is voor jong en oud van zowel binnen als 
buiten Noordwijk. Nieuwe initiatieven op het gebied 
van cultuurhistorie, zoals het Engelandvaarders 
Museum kunnen in principe rekenen op steun van 
GroenLinks Noordwijk. Ook initiatieven op het gebied 
van de kruiden-, bollen-, strand- en monumentencultuur 
wil GroenLinks Noordwijk ondersteunen.

Sport, bewegen, gezonde voeding, schone lucht 
allemaal dragen ze bij aan het voorkomen van 
gezondheidsproblemen. Binnen onze gemeente wordt 
er al veel gedaan aan sport maar op het gebied van 
gezonde voeding kan bij verschillende scholen en 
kantines nog vooruitgang worden geboekt. Graag zien 
we dat de straten rond scholen verkeersluw worden 

zodat lopen of fietsen naar school niet alleen veiliger 
wordt, maar dat ook beweging gestimuleerd wordt.
Initiatieven zoals JOGG, Rookvrije Generatie- Rook-
vrije Gemeente, Sociaal Veilige (sport)omgeving, 
Gezonde School of Gezonde Kantine willen wij als 
GroenLinks Noordwijk stimuleren, (financieel) onder-
steunen en in de hele gemeente introduceren.

De Schelft heeft een belangrijke functie in  
Noordwijkerhout. Het is een plek waar jong en oud 
samen komen en van zwemmen, andere sporten en 
gezelligheid genieten. GroenLinks Noordwijk ziet  

De Schelft, in welke vorm (nieuwbouw of verbouw)  
of in welke combinatie dan ook (met of zonder  
woningen ter financiering van het plan), terugkomen 
op de huidige locatie. 

De nieuwjaarstraditie kan voor iedereen gezelliger, 
gezonder, veiliger en groener worden. Met een
groot gemeenschappelijk vuurwerk in elk dorp willen 
we álle inwoners betrekken in een gezamenlijk feest 
om goed en gezond het nieuwe jaar in te gaan. Het 
afsteken van steeds meer en zwaarder consumenten- 
vuurwerk draagt daar niet aan bij. Letselschade,  
vernieling, geluidsoverlast en milieuvervuiling kan  

teruggedrongen worden door, net als Leiden, in fasen 
een verbod op het afsteken van consumenten- 
vuurwerk in te voeren. Door daarin het voortouw te 
nemen zal Noordwijk tijdens de kerstvakantie nog 
meer toeristen trekken. Nieuwe activiteiten op oud-
jaarsavond zoals nachtmarkten, black-light sporten 
en concerten zullen daarbij een positieve bijdrage 
leveren aan de saamhorigheid van alle Noordwijkers.

https://www.parool.nl/kunst-en-media/neuropsycholoog-erik-scherder-muziek-geeft-een-beter-leven~a4220868/
https://www.noordwijk.nl/document.php?m=58&fileid=35584&f=401d023584a38d4d89b60ee1d10b922f&attachment=0&c=25825
https://www.g-o-n.nl/home/
https://noordwijkerhoutvantoen.nl/
http://www.museumengelandvaarders.nl/
http://www.museumengelandvaarders.nl/
https://jongerenopgezondgewicht.nl/over-jogg
https://rookvrijegeneratie.nl/help-mee/rookvrije-gemeente/
https://rookvrijegeneratie.nl/help-mee/rookvrije-gemeente/
https://www.gezondeschool.nl/
https://kantine.voedingscentrum.nl/nl/wat-en-waarom/wat-is-een-gezonde-kantine.aspx
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/we-gingen-mee-consumentenvuurwerk-testen-omgerekend-kunnen-dit-vijftien-tot-twintig-paar-ogen-zijn-~b8f3b0c7/
https://indebuurt.nl/leiden/nieuws/het-gaat-door-er-komt-een-vuurwerkverbod-in-leiden~50205/
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WE MAKEN VAN NOORDWIJK  
EEN DUURZAME GEMEENTE

5  
Klimaatmaatregelen bieden nieuwe kansen

De voorbeeldfunctie van een duurzame gemeente 

Duurzaamheidsbegroting

We kunnen er niet meer omheen. De gevolgen van de klimaat- 
veranderingen zijn merk- en zichtbaar. Extreem weer met 
meer neerslag en langere periode van droogte komt vaker 
voor. De zeespiegel stijgt door het smelten van de ijskappen. 
Ook heeft het effecten op onze gezondheid (meer pollen in de  
lucht, hittestress) en op onze voedselproductie (verzilting, 
vernatting en verdroging). 
Uit recentelijke publicaties van de NOS naar aanleiding van 

de door Bluelabel uitgevoerde waterkwetsbaarheidsscan 
blijkt dat in Noordwijk er bij 33% en in Noordwijkerhout bij 
20% van de gebouwen een kans bestaat dat er water naar 
binnen stroomt tijdens een hoosbui. 
De afgelopen jaren zijn er in allerlei documenten doelstellingen 
en maatregelingen vastgelegd. GroenLinks Noordwijk vindt 
dat het nu hoogste tijd wordt dat we deze NU gaan uitvoeren!

GroenLinks Noordwijk heeft flinke duurzaamheidsambities 
om ervoor te zorgen dat onze gemeente ook in de toekomst 
nog een prettige leefomgeving zal zijn. 

Hieronder verstaan we in 2030:
 Minimaal energieneutraal
 50% CO2 uitstoot reductie ten opzichte van 1990 4 
 Zoveel mogelijk circulair/hergebruik van grondstoffen:  

 50 kg afval per inwoner per jaar en een scheidings- 
 percentage van 90%

 Klimaatbestendig bouwen, sociaal, humaan en  
 financieel realiseerbaar
 
Technologische ontwikkelingen zijn er, nationale wet- en regel-
geving zijn nodig voor het behalen van de doelstellingen. 

Wat ons betreft gaat het lukken om in 2030 energiepositief 
te zijn, als de gemeente, al haar inwoners én het bedrijfsle-
ven zich hier hard voor maken. In dit proces is  
natuurlijk een voorbeeldfunctie voor de gemeente weggelegd. 
Naast de eigen inzet zal de gemeente moeten zorgen voor 
de juiste plannen, goede informatievoorziening en het 
stimuleren door middel van subsidies. 
GroenLinks Noordwijk wil dat de nieuwe woonwijk Bronsgeest 
en de nieuwe woonwijk op het Bavo terrein als pilot gaan 
functioneren om energiepositief te worden. Hiermee bouwen 
we ervaring op om tegen 2030 als geheel Noordwijk energie- 
positief te zijn. Overproductie kan weer verkocht worden 
waardoor de energietransitie zichzelf kan terugbetalen. 
Een ambitieuze maar haalbare doelstelling, die volgens ons 
past bij het vooruitstrevende karakter van onze gemeente. 

Een energiepositieve gemeente kun je bereiken als je  
het driestappenplan van de trias-energetica doorloopt: 
besparen, duurzaam opgewekte energie gebruiken 
en zo efficiënt mogelijk gebruik maken van fossiele 
brandstoffen. 

GroenLinks Noordwijk wil dat de gemeente deze  
maatregelen gaat nemen:

 Bij het reguliere onderhoud van de gemeentelijke  
 gebouwen worden zoveel mogelijk energiebesparende  
 maatregelen genomen.

 Op alle daken van gemeentelijke gebouwen worden  
 zonnepanelen geplaatst. 

 Het nieuwe gemeentehuis wordt energiepositief en  
 gasloos. Energie zal onder meer door middel van warmte- 
 pompen en zonnepanelen lokaal worden opgewekt. 

 De gemeente gaat haar wagenpark vervangen door  
 elektrisch aangedreven auto’s of zal elektrisch 
 aangedreven vervoermiddelen eisen in de aanbesteding. 

 Het afval van de gemeente wordt gescheiden aangeboden.
 Opvang van hemelwater door bijvoorbeeld de aanleg 

 van groene daken, het plaatsen van regentonnen of het  
 creëren van waterbuffers/wateropvang plekken in de 
 vorm van dorpsbeken in de nieuwe woonwijken.

 Proberen ervoor te zorgen dat we rechtstreeks voordeel 
 kunnen halen uit de windturbines voor onze kust.

GroenLinks Noordwijk wil vanaf 2020 naast de financiële 
jaarrekening met een Duurzaamheidsbegroting komen. 
Door deze begroting kunnen we in een meerjarig overzicht 
zien hoe ver de gemeente is met het realiseren van haar 
doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. 
Daarmee wordt het duidelijk en voor iedereen inzichtelijk 

hoe het staat met alle projecten, wat deze naar verwachting 
zullen gaan opleveren en wat nog nodig is het komende 
jaar. Een begroting moet volgens ons namelijk kloppen. 
Niet alleen in financiën, maar ook de hoeveelheid duurzame 
energie die we opwekken en de beperking van de CO2  

uitstoot moet overeenkomen met de doelstellingen. 

Wist je dat?     Het windmolenpark Luchterduinen voor onze kust levert op dit moment op jaarbasis  
531.000.000 kWh aan energie op, wat genoeg is om meer dan 150.000 huishoudens van energie te voorzien! 

Bestaande afspraken op een rij: 
 Energieakkoord voor duurzame groei SER (2013)
 Klimaatakkoord Parijs (2015)
 Nationale Energieagenda Rijk (2016)
 Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Gemeente Noordwijk (2017)
 Energieakkoord Holland Rijnland (2017)
 Klimaatwet (2018)

Siemen van Berkum Raadslid GroenLinks Noordwijkerhout

4 Landelijke ambitie is in 2050 een CO2 -uitstoot reductie van 95% ten opzichte van 1990 te bereiken.

https://nos.nl/artikel/2242363-als-die-hoosbuien-komen-blijft-het-dan-droog-in-je-huis.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trias_energetica
https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/klussen/groen-dak/
https://www.ser.nl/nl/publicaties/overige/2010-2019/2013/energieakkoord-duurzame-groei.aspx
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/klimaatakkoord-van-parijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/uitwerking-energieagenda
https://hollandrijnland.nl/wp-content/uploads/2016/06/20170927-Energieakkoord-Holland-Rijnland-2017-2025-definitief.pdf
https://beweging.groenlinks.nl/klimaatwet/
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WE GAAN VOOR EEN  
ENERGIEPOSITIEF NOORDWIJK IN 2030

6  
Samen bouwen aan de energietransitie van Noordwijk 
De komende jaren zal de gemeente Noordwijk bij het  
verduurzamen en energieneutraal maken van Noordwijk 
veel van haar inwoners, bedrijven en eigenaren van panden 
vragen. GroenLinks Noordwijk vindt het dan ook belangrijk 
dat alle betrokkenen vroegtijdig met elkaar in gesprek 
gaan. Daarnaast moet de gemeente informatie en advies 
geven en dient zij stimuleringsmaatregelen te treffen, bij- 
voorbeeld in de vorm van subsidies of goedkope leningen.
 

Het Duurzaam Bouwloket van zowel Noordwijk als  
Noordwijkerhout heeft, om deze informatie- en adviesrol 
goed te vervullen, te weinig bekendheid.  
GroenLinks Noordwijk ziet graag een fysiek spreekuur op 
het gemeentehuis. Bovendien zal een goede en gerichte  
publiciteitscampagne voor de gratis diensten van het  
Duurzaam Bouwloket, zoals advies en ondersteuning,  
meer onder de aandacht moeten brengen.

GroenLinks Noordwijk wil in 2019 aan de hand van het 
lokale warmteplan met de wijkbewoners in gesprek gaan 
om de energietransitie vorm te geven. In dit warmteplan 
staat welke wijk wanneer getransformeerd wordt naar een 
gasloze wijk en hoe dat gerealiseerd wordt.  
Voor elke wijk zien we graag een eigen Energieplatform  
opgericht als gesprekspartner voor de gemeente. Via dit 
platform kan de gemeente procesvoorbereidingen treffen, 
ervaringen uitwisselen en met bewoners van de wijk in 
gesprek gaan. GroenLinks Noordwijk wil echt sámen met 
de inwoners gaan werken aan het verduurzamen van onze 
gemeente, omdat het van belang is dat inwoners betrok-
ken worden in beslissingen die sterk ingrijpen in de woon- 

en leefsituatie. Via het Energieplatform zal de gemeente op 
een open manier met de inwoners in gesprek gaan. Hierbij 
is het van belang dat de gemeente vooraf transparant is 
over waar inwoners wel en geen invloed op hebben.

GroenLinks Noordwijk vindt ook dat alle nieuwbouwplannen 
vanaf begin 2019 minimaal voldoen aan de zogenaamde 
BENG-eisen (bijna energie neutraal gebouw) en gasloos 
worden. Dit geldt dus ook voor de volgende te bouwen 
delen van Offem Zuid, het Bavo-terrein en Bronsgeest. 
De nieuwbouwprojecten dienen ook energiepositief én 
klimaatadaptief te worden. Dit voorkomt onder andere 
hittestress, gaat verdroging tegen en voorkomt wateroverlast.

Wat wil GroenLinks Noordwijk nog meer bereiken:
 Uitvoering van het Energieakkoord Holland Rijnland. 

 Onderzoek naar geschikte locaties voor zonnevelden en windturbines, zodat er zo snel mogelijk  

 draagvlak kan worden gecreëerd, en tot realisatie kan worden overgegaan.

 Stimulering van lokale energiecoöperaties.

 Stimulering van het gebruik van een Energy Service Company (ESCo) door bedrijven.

 Stimulering van het gebruik van elektrische deelauto’s.

 Plaatsing van snelladers voor auto’s en fietsen (bij beveiligde fietsenstallingen).

 Gemeentelijke inkopen en diensten worden alleen nog afgenomen bij bedrijven en organisaties  

 die een duurzame bedrijfsvoering hebben (Maatschappelijk verantwoord inkopen).

 Behoud van keurmerken als Fairtrade Gemeente, Blauwe Vlag en de Quality Coast Award

 Alleen nog klimaatadaptief bouwen en renoveren.

 Subsidies voor particulieren, Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en maatschappelijke organisaties  

 voor klimaatadaptieve en duurzaamheidsmaatregelen.

 Verstrekking van leningen tegen een lage rente voor energiemaatregelingen aan particulieren,  

 maatschappelijke organisaties en VvE’s.

 Stimulering van aanschaf en gebruik van elektrische vervoermiddelen door alle in Noordwijk actieve  

 bezorgdiensten zoals pizzakoeriers.

 Een jaarlijkse Duurzaamheidsprijs voor de duurzaamste onderneming in de gemeente. Hiermee kunnen  

 duurzame ondernemingen die vooroplopen op gebieden zoals energiebesparing of afvaloplossingen meer  

 onder de aandacht worden gebracht.

https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente
https://www.noordwijk.nl/home/producten-en-diensten_43571/product/duurzaam-bouwloket_1054.html
https://www.noordwijkerhout.nl/inwoners/wonen-verkeer-en-leefomgeving/duurzaamheidsregelingen.html
http://infographics.rvo.nl/beng/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/innovatiefinanciering/toolbox-financieringsconstructies/zoek-op-constructies/processen-organiseren/esco
http://www.fairtradegemeenten.nl/
https://www.blauwevlag.nl/
http://www.qualitycoast.info/
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FIETS, VOETGANGER EN OV  
KRIJGEN VOORRANG

7  De fiets kost het milieu niets!

Ruim baan voor elektrisch openbaar vervoer 

Parkeerproblemen creatief oplossen

Géén Duinpolderweg

GroenLinks wil dat fietsen aantrekkelijker en veiliger wordt 
en dat er meer ruimte komt voor het openbaar vervoer. Met 
voorrang voor de (e-)fietser! We willen graag fietssnelwegen  
naar de omliggende treinstations Leiden, Voorhout, Hillegom 
en Sassenheim. Voor het verkrijgen van een bouwvergunning 

voor projecten zonder woonbestemming dient er net zoals 
voor auto’s een quotum vastgesteld te worden voor fiets-
parkeerplaatsen. Tevens zien we graag in Noordwijk aan Zee 
een bewaakte fietsenstalling met oplaadmogelijkheden 
voor elektrische fietsen.

Volgens de planningen worden er binnen onze gemeente in 
de komende jaren ruim 2500 nieuwe woningen gebouwd. 
GroenLinks wil dan ook dat de gemeente Noordwijk, samen 
met de andere gemeenten in de regio, zich gaat inzetten 
voor een verbetering van het openbaar vervoer. Met een 
hogere frequentie, snellere routes en betere aansluitingen. 
En dat zo duurzaam mogelijk! 
We willen snellere, elektrische busverbindingen tussen 
Noordwijk en station Leiden Centraal, en tussen station 
Voorhout en Noordwijkerhout. 

Daarnaast ziet GroenLinks Noordwijk mogelijkheden 
voor een OV-Knooppunt waar vervoer uit verschillende 
richtingen bij elkaar komt (Leiden, Den Haag, Haarlem, 
Nieuw-Vennep en Hoofddorp) en waar voldoende  

parkeerplekken zijn, inclusief fietskluisjes.

Ook vindt GroenLinks Noordwijk dat de gemeente zich  
regionaal en bij de provincie moet inspannen voor de  
realisatie van een treinstation in Noordwijkerhout.  
De successen van Station Sassenheim hebben aangetoond 
dat dit ertoe kan leiden dat veel meer mensen voor het  
openbaar vervoer kiezen. 

GroenLinks Noordwijk wil het vervoer binnen de gemeente 
verbeteren voor inwoners die wat minder makkelijk ter 
been zijn. Dit kan op allerlei manieren zoals een belbus, 
elektrische tuktuks zoals bij Topaz Munnekeweij, of als 
Automaatje van de ANWB. Initiatieven daartoe willen wij 
van harte ondersteunen. Ook hier is maatwerk nodig.

Het aanleggen van voldoende parkeerplekken bij nieuw-
bouw is vaak een heikel punt. Omwonenden maken zich 
dan zorgen of er wel voldoende parkeerplekken worden 
aangelegd. Sommige, in onze ogen, positieve plannen 
kunnen niet uitgevoerd worden vanwege het ontbreken van 
voldoende parkeerplaatsen. Ook ergeren sommige mensen 
zich aan auto’s die het straatbeeld ontsieren. 

Het gebruik van de auto willen we ontmoedigen. Beter 
openbaar vervoer biedt daarbij een volwaardig alternatief. 
Met een goed openbaar vervoer netwerk hoeven veel meer 
mensen niet meer voor de auto te kiezen. Kiest iemand 
toch voor de auto, dan zien we graag dat dit zo duurzaam 
mogelijk gebeurt. GroenLinks Noordwijk wil dat de  
gemeente laat onderzoeken of het koppelen van  
elektrische deelauto’s aan nieuwe bouwprojecten, zoals in 
Goeree-Overflakkee, mogelijk is. Als het aan ons ligt  
hoeven mensen die met een elektrische auto naar  
Noordwijk komen geen parkeergeld te betalen.  
Wij geven in Noordwijk voorrang aan alle vormen van 
elektrisch vervoer. 

 

Om het gebruik van de auto te ontmoedigen willen we 
parkeren in gebieden met een hoge parkeerdruk duurder 
maken. Zo kunnen we de parkeerdruk ook beter spreiden. 
We moedigen inventieve parkeeroplossingen zoals de 
pilots van SOFTS aan. Hierbij wordt geëxperimenteerd met 
sportvelden die, wanneer ze niet worden gebruikt, ook als 
parkeerplaats of zonneweide met zonnepanelen kunnen 
dienen. Door de inzet van draaibare panelen zijn zelfs drie 
functies mogelijk op hetzelfde stuk grond. GroenLinks 
Noordwijk wil dat hier de komende jaren een pilot voor 
wordt opgezet.

Ook zien we mogelijkheden om parkeerplaatsen, zoals 
de Langevelderslag en het Wantveld, te overdekken met 
zonnepanelen. Zo werken we aan onze doelstelling om tegen 
2030 energiepositief te zijn. De panelen produceren energie 
die direct aan geparkeerde elektrische auto’s geleverd kan 
worden, of wordt geleverd aan het net. Hierdoor kan een 
parkeerplaats op meerdere manieren geld opbrengen.
In plaats van de huidige Noordwijkse regel om bij een  
parkeerdruk hoger dan 90% geen laadpalen te plaatsen, 
willen we zorgen dat er altijd en overal voldoende laad- 
palen beschikbaar zijn. 

GroenLinks wijst alle huidige onderzochte tracévarianten, 
én de op basis daarvan samengestelde varianten, af.  
Alleen wanneer er een variant komt die deel uitmaakt van 
een integraal plan dat gericht is op de verduurzaming van 
ons vervoersysteem, en deze variant zodanig ingepast 
wordt dat er minimale gevolgschade is voor de omgeving, 

zijn wij voor de komst van een Duinpolderweg. 
GroenLinks Noordwijk wil nut en noodzaak voor een  
Duinpolderweg bezien in een integraal mobiliteitsplan  
voor de regio. Of een Duinpolderweg, en met name de  
verbinding tussen Hillegom en de N206, nodig is moet 
hieruit blijken.

https://www.bollenstreekomroep.nl/2018/05/nieuw-pleidooi-voor-treinstation-piet-gijs/
https://topaz.nl/nieuws/2018/april/tuktuks-munnekeweij-nu-voor-alle-inwoners-noordwijkerhout-met-vervoersvraag/
https://www.rijnmond.nl/nieuws/164705/Deelauto-experiment-grote-steden-maar-Flakkee-heeft-primeur
https://www.softs.world/sites/bd_softs/files/softs.pdf
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MEER AANDACHT  
VOOR GROEN EN NATUUR

8  
Noordwijk kan nog veel groener! 

Circulaire economie is effectiever

Het belang van dierenwelzijn

Strand is ook natuur

GroenLinks Noordwijk is er trots op dat onze gemeente 
omgeven is door prachtige Natura 2000 gebieden.  
Tegelijkertijd maken wij ons zorgen over de afname van de 
biodiversiteit in Nederland. Uit Duits-Nederlands onderzoek 

blijkt dat de insectenpopulatie in de laatste 26 jaar met 
75% is afgenomen. Gelukkig concludeert het Planbureau 
voor de Leefomgeving dat in Nederland, na jarenlange 
afname, stabilisatie en een voorzichtig herstel te zien is.

GroenLinks Noordwijk onderschrijft het Kustpact waarin 
de ongereptheid van onze gehele Nederlandse kust buiten 
de bebouwde kom meer wordt gewaarborgd. De huidige 
permanente strandpaviljoens op het Noordwijkse strand 
worden niet verder uitgebreid en/of vergroot. Daarnaast 
willen we het aantal strandhuisjes niet verder uitbreiden. 
De kosten die de gemeente maakt voor het ophalen van 
bedrijfsafval bij de strandpaviljoens worden direct  
doorbelast aan de exploitanten.

In het Oosterduinsemeer (‘het Comomeer’) willen we dat er op 
een natuurlijke en duurzame manier getracht gaat worden 
blauwalg terug te dringen. GroenLinks Noordwijk staat 
daarnaast positief tegenover ideeën om recreatie in en op 
het meer uit te breiden, onder de voorwaarde dat flora en 
fauna niet worden aangetast.

GroenLinks Noordwijk wil de circulaire economie ook op lokaal niveau 
bevorderen. Onze doelstelling is om in 2030 per persoon 50 kg restafval 
over te houden en een afvalscheidingspercentage van 90% te behalen5. 
We vinden het van belang dat goede voorbeelden gepromoot worden en 
zien dan ook graag dat er een continue campagne komt die gericht is 
op gedragsverandering. Samen met bewoners en ondernemers kan de 
gemeente goede praktijkvoorbeelden over circulaire economie gaan 
ontwikkelen en delen, zonder verhoging van de regeldruk. We denken 
hierbij aan het verbeteren van afvalstromen, het tegengaan van voedsel- 
verspilling, het produceren van biogas uit afval en het verminderen van plastic  
materiaal. Overal dienen grondstoffen optimaler benut te worden en producten  
zoveel mogelijk te worden hergebruikt. We zijn voorstander van statiegeld 
op alle plastic flessen en blikjes, en steunen de Statiegeld Alliantie.

Dierenwelzijn is bij onze duurzaamheidsdoelstellingen heel belangrijk.  
De misstanden in de bio-industrie zijn onaanvaardbaar en de door de  
productie van dierlijke producten veroorzaakte belasting van het milieu 
moet teruggedrongen. De gemeente dient het goede voorbeeld te geven 
door verantwoorde keuzes te maken en daarmee op eenvoudige wijze bij 
te dragen aan verbeteringen. Bij door de gemeente georganiseerde bijeen-
komsten worden daarom voortaan overwegend vegetarische en  
lokale en regionale producten geserveerd, die aan alle milieu- en dieren- 
welzijnscriteria voldoen. Lokale ondernemers worden hier nauw bij betrokken.

Wat wil GroenLinks Noordwijk nog meer bereiken:
 Uitvoering van het nieuwe beleid voor natuur en groen, zoals verwoord in ‘Schitterende Natuur en  

 Groen in Noordwijk’ en de Omgevingsvisie, met voldoende budget en ambtelijke capaciteit.
 Verhoging van biodiversiteit en leefkwaliteit in de leefomgeving, door:

    Gebruik van inheemse planten en bloemen en de aanleg van bloemrijke bermen 
    Aanleg van Ecologische verbindingszones (Zeereep, Binnenduinrand en Landgoederen)
    Bouw van diervriendelijke objecten als bijenhotels, vlinderidylles en zwaluwnestkasten
    Aanhouden van een verhouding van minimaal één boom per twee inwoners
    Realisatie van groene schoolpleinen en schoolmoestuintjes met natuureducatie

 Stimulatie en uitvoering van Operatie Steenbreek; meer bloemen en minder tegels.
 Ondersteuning van bewonersinitiatieven zoals zwevende geveltuinen, buurtmoestuinen, overname  

 beheer van een deel van het groenbeheer.
 Deelname aan Groene Cirkels Bijenlandschap.
 Deelname aan Nationaal Park Hollandse Duinen, waarbij spreiding van bezoekers en versterking van   

 de natuuur gewaarborgd is.

 Afronding, promotie en beheer van Natuurreservaat Noordvoort.

5 In 2016 huishoudelijk restafval ongeveer 200 kg per inwoner in Noordwijkerhout en Noordwijk.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
https://www.trouw.nl/groen/-insecten-zijn-aan-het-verdwijnen-~a7c51c26/
http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-achteruitgang-insecten_web.pdf
http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-achteruitgang-insecten_web.pdf
http://beschermdekust.nl/wp-content/uploads/2017/03/Kustpact-versie-20-febr-2017-1.pdf
http://themasites.pbl.nl/circulaire-economie/
https://statiegeldalliantie.org/
https://noordwijk.notubiz.nl/document/6612477/1#search=%22Schitterende%20natuur%22
https://noordwijk.notubiz.nl/document/6612477/1#search=%22Schitterende%20natuur%22
https://www.operatiesteenbreek.nl/
http://www.bijenlandschap.nl/dit-doen-we-al/#over-ons
http://www.strandloper.nl/veldwerk/noordvoort/
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Energie-en-klimaat/?regionlevel=gemeente&regioncode=576
https://s.abf.nl/miyHdRAO
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NOORDWIJK IS EEN  
OPEN EN TOEGANKELIJKE GEMEENTE

9  Eén gemeente, vier kernen en nog veel meer meningen

Iedereen is welkom en moet mee kunnen doen

Vluchtelingen gastvrij ontvangen en integreren 

Noordwijk is een veelzijdige gemeente met vier kernen. 
Elke kern heeft een eigen karakter en dat willen we zo 
houden. Iedereen die dat wil moet de mogelijkheid hebben 
om mee te denken en praten over hoe we onze kernen 
leefbaar en vitaal houden. We vinden het belangrijk dat er 
in elke wijk een wijkvereniging komt, om de sociale cohe-
sie van de wijken en de wederzijdse contacten tussen wijk 
en gemeente te bevorderen. Een vaste ‘wijk’-wethouder 
als politiek en bestuurlijk aanspreekpunt voor de wijk heeft 
onze voorkeur.

Inspraak van bewoners wordt gestimuleerd. Zo willen we 
het  burgerpanel van Noordwijkerhout uitbreiden naar heel 
Noordwijk. Experimenten met burgerfora, ook voor jongeren, 
worden verder ontwikkeld.
GroenLinks Noordwijk wil de politiek toegankelijker maken 
voor jongeren. Bijvoorbeeld door digitale debatten te 
organiseren, en de open jeugdgroep of andere vormen 
van jongerenparticipatie te stimuleren. Wij zien graag dat 
er onderzoek gedaan wordt naar de mogelijkheid van een 
jeugdburgemeester.

Mensen aan de kant laten staan is onacceptabel. Wie 
niet mee kan doen kan rekenen op ondersteuning. Zodat 
deelname aan het arbeidsproces, het maatschappelijke 
leven en de vele sociale, culturele, sportieve en recreatieve 
activiteiten die de gemeente rijk is, voor iedereen mogelijk 
is. Eigen regie is hierbij wel het uitgangspunt. We vinden 
het belangrijk dat we respectvol met elkaar omgaan.  
Ook al is iemand anders: we geven elkaar een kans.

GroenLinks Noordwijk vindt het belangrijk dat bewoners, 
ondernemers en organisaties initiatieven kunnen ontplooien 
en deze, indien nodig, samen met de gemeente kunnen 
uitwerken. Initiatieven van derden worden daarom in  
voldoende mate ondersteund. Een initiatievenmakelaar van 

de gemeente helpt de initiatiefnemer op weg of schept 
duidelijkheid waar de plannen niet passen binnen de  
kaders van het gemeentelijk beleid en hoe dat eventueel 
wel zou kunnen. 

Nederland telt maar liefst 2,5 miljoen laaggeletterden. 
GroenLinks Noordwijk wil daarom dat de belangrijkste 
documenten van de gemeente, zoals de coalitiekoers  
en de Omgevingsvisie, op een compacte en begrijpelijke 
wijze worden gepubliceerd zodat iedereen deze teksten 
kan begrijpen. Een document dat hiervoor een eerste aanzet 
geeft is ons eigen verkiezingsprogramma in eenvoudige taal 
dat door een gespecialiseerde auteur in eenvoudige taal  
is herschreven.

Noordwijk en Noordwijkerhout hebben de afgelopen jaren 
statushouders, voornamelijk uit Syrië en Eritrea, opgevangen 
en gehuisvest. In 2017 waren dat er 75. Het merendeel 
daarvan zijn gezinnen. Zij hebben vanwege oorlog of 
vervolging hun land moeten verlaten. GroenLinks Noordwijk 
vindt het belangrijk dat we alle statushouders, volwassenen 
en kinderen, ‘oudkomers en nieuwkomers’, gastvrij ontvangen. 
Het is belangrijk dat zij daarbij goede kansen en mogelijk-
heden aangeboden krijgen om optimaal te integreren 
in de Noordwijkse samenleving. Het initiatief van het rijk 
om vanaf 2020 gemeenten verantwoordelijk te maken 
voor de inburgeringscursus juichen wij toe. We willen 
daarom initiatieven en projecten die de taalvaardigheid en 
de sociale interactie bevorderen stimuleren, realiseren en 
financieel ondersteunen. 
 
 

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 Taalhuis en taalmaatjes in de bibliotheek. 
 Taaltesten en taalonderwijs via de Intergemeentelijke  

 Sociale Dienst
 Overeenkomst met Stichting voor Vluchteling- 

 Studenten UAF ter ondersteuning bij verdere studie  
 met het oog op passende arbeid

 Het Couscous en Appelmoes project in Noordwijkerhout

Voor deze nieuwe inwoners wordt een gezamenlijke kennis-
makingsbijeenkomst georganiseerd. Een welkomstpakket 
met vouchers voor kennismaking met lokale activiteiten, 
sport, cultuur en geschiedenis helpt daarbij mee aan een 
soepele integratie. 

https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2016/04/20/aanpak-van-laaggeletterdheid
https://noordwijk.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/GroenLinks_verkiezingsprogramma_2018_eenvoudige_taal%20klein.pdf
https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/noordwijk-2017-vogelvlucht
https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/noordwijkerhout-2017-vogelvlucht
https://www.uaf.nl/
https://www.uaf.nl/
http://couscousenappelmoes.blogspot.com/
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NOORDWIJK IS EEN  
TRANSPARANTE GEMEENTE

10  
Een open samenleving 

Samen oplossingen vinden voor lege winkelpanden

Financiën inzichtelijk en op orde 

GroenLinks Noordwijk is voorstander van een transparante, 
eerlijke en open gemeente, waarbij integriteit in politiek 
handelen en openheid in beleid voor ons essentiële  
waarden zijn. 
Het uitgangspunt voor ons is dat regels en wetgeving voor 
inwoners en het bedrijfsleven moeten leiden tot kansen 
en niet tot beperkingen. Daarom zijn wij voorstander van 
maatwerk en duidelijkheid bij het interpreteren van regels. 
We staan voor duidelijkheid, ‘Nee dit kan niet’ is hierbij een 
antwoord dat in een vroeg stadium al duidelijkheid kan geven. 
Een goed voorbeeld hiervan is de initiatievenmakelaar. 
Wij willen te allen tijde voorkomen dat beleid eventueel 
op basis van cliëntelisme kan worden opgerekt. De relatie 
tussen bestuur en het publiek dient transparant te zijn 
zodat elke vorm, of de schijn, van belangenverstrengeling 
kan worden voorkomen.

GroenLinks Noordwijk wil dat de privacy van alle inwoners 
wordt gerespecteerd. De gemeente dient hier een actieve 

rol in te spelen door jaarlijks te (laten) controleren of aan 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
en aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens 
wordt voldaan. 

Een samenleving zonder internet is tegenwoordig ondenkbaar. 
Het internet moet open en vrij zijn en tegelijkertijd heeft 
iedereen recht op privacy. Als het gaat om WiFi-tracking 
in Noordwijk dienen daarom strenge regels conform de 
AVG te worden opgesteld. Het gebruik van WiFi-tracking 
zal actief worden gecommuniceerd naar de inwoners en 
bezoekers van Noordwijk.

GroenLinks Noordwijk vindt dat organisaties die een  
gemeentelijke subsidie ontvangen jaarlijks een openbaar 
en bondig jaarverslag moeten maken. Daarmee wordt 
transparant verantwoording afgelegd over de publieke 
middelen die zij hebben gekregen voor de uitvoering van 
hun activiteiten.

GroenLinks Noordwijk ziet graag bruisende winkelgebieden. 
De belangrijkste partijen in de gemeente, die bij het  
probleem omtrent langdurige leegstand zijn betrokken,  
zien we daarom graag rond de tafel komen om samen 
oplossingen te vinden. Indien mogelijk zien we graag dat 
zowel (beginnende) ondernemers als bewoners de kans 
krijgen om met inventieve invullingen te komen.  

Een leegstaand winkelpand kan eventueel ook als ontmoetings- 
plaats of inspiratieplek voor buurtbewoners, hobbyisten 
of andere sociaal-maatschappelijke activiteiten dienen. 
De pandeigenaren krijgen hierbij een beperkte vergoeding 
totdat zij een andere oplossing hebben gevonden om de 
leegstand te stoppen. Het ondernemersfonds zou gebruikt 
kunnen worden ter financiering van deze oplossingen.

GroenLinks Noordwijk is voorstander van een duurzaam 
financieel beleid. GroenLinks is ambitieus, maar verliest 
de realiteit niet uit het oog. Dat uitgaven en inkomsten in 
evenwicht zijn is voor ons van belang. De gemeentelijke 
begroting bestaat voor een groot deel uit financiering door 
het rijk (algemene uitkering) en voor een (kleiner) deel uit 
de opbrengsten van gemeentelijke belastingen en heffingen 
(o.a. parkeergelden, onroerend zaakbelasting en toeristen-
belasting).

De gemeente Noordwijk heeft momenteel een ruime reserve 
Sociaal Domein en voldoende financiële reserves om flink 
te investeren in duurzaamheid en de energietransitie en 
om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Er is geen 
noodzaak of aanleiding om nu bezuinigingen door te voeren. 
Wel is GroenLinks Noordwijk van mening dat de gemeentelijke 
financiën uitsluitend aangewend dienen te worden voor  
direct algemeen belang. GroenLinks Noordwijk is van  

mening dat de gemeente (in principe) terughoudend dient  
te zijn bij medefinanciering van private projecten. 
De gemeentelijke belastingen gaan jaarlijks minimaal met 
de inflatiecorrectie omhoog om de financiering van onze 
idealen mogelijk te maken. 

De gemeentelijke Rekenkamer doet regelmatig onderzoek 
naar waarom, hoe en aan wie of wat de gemeente haar geld 
uitgeeft. De gemeentelijke Rekenkamer controleert of de 
gemeente op een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige 
manier heeft gewerkt. Hiermee kan duidelijk worden of 
gemeentelijke middelen zo efficiënt mogelijk zijn ingezet om 
de gestelde doelen te behalen. GroenLinks onderschrijft het 
belang van de gemeentelijke Rekenkamer. Om te controleren 
dat de gemeente daadwerkelijk zo effectief mogelijk haar 
geld uitgeeft zien wij graag dat de gemeentelijk Rekenkamer 
het aantal onderzoeken uitbreidt van drie naar vier.

Wat wil GroenLinks Noordwijk nog meer bereiken:

 Het grijpen van de kansen van digitalisering: meer digitalisering van gemeentelijke diensten, en het   

 actief delen van informatie aan diverse doelgroepen en burgerfora.

 Het voeren van data gestuurd beleid, gebaseerd op maatschappelijke ontwikkelingen en feiten.

 Stabiel en toegankelijk internet voor iedereen, ook in het buitengebied.

 Voor iedereen blijft informatie ook op papier beschikbaar. Bijvoorbeeld de ‘Contactwaaier Zorg Hulp  

 Inkomen en Welzijn’. Want niet voor iedereen is digitale informatie even makkelijk toegankelijk.  

Louis Koppel Raadslid GroenLinks Noordwijk
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#TEAMVOORVERANDERING

1 MARIE JOSÉ FLES 

2 LOUIS KOPPEL

3 SIEMEN VAN BERKUM

4 MAURICE KNIJNENBURG  

5 TON HOFFMANS

6 CYNTHIA MAAN

7 BOSTJAN VAN HEMEL 

8 FREDERIKE KROON

9  VICTOR HOENDERDOS 

10 TRUDY JANSON

11 TINEKE BOM

12 ROLIEN SASSE

13 HANS LANDZAAT  

14 MARIEKE POT

15 DENNIS JONKER

16 TRUDY DE JONG

17 GERHARD SCHWEHM

18 WINNIFRED FERRO

19 RON KORBEE 

20 INEKE HUIBREGTSEN

21 RENÉ PETERS

22 PETER KOSTER

23 SIEBREN MIEDEMA

24 ARTHUR EIJS

NOORDWIJK
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BEGRIPPENLIJST
 Burgerfora

Een mogelijkheid om een representatieve groep 
inwoners uit de gemeente advies te laten geven en 
mee te laten denken en praten over beleidsplannen 
van de gemeente.

 Circulaire economie
Een economisch en industrieel systeem met als 
doel herbruikbaarheid van producten en grond-
stoffen te maximaliseren en waardevernietiging 
te minimaliseren. Het doel is dus om geen eindige 
grondstofvoorraden uit te putten en dat reststoffen 
volledig opnieuw worden ingezet in het systeem.

 Cliëntelisme
Het verlenen van diensten aan (potentiële) kiezers 
door een politicus tijdens diens politieke mandaat. 

 Dementievriendelijk Gemeente
Predicaat dat aantoont dat er voldoende aandacht 
is voor de situatie waarin mensen met dementie én 
hun mantelzorgers verkeren. Samen met inwoners 
en lokale partijen moet de gemeente ervoor zorgen 
dat de levenskwaliteit van deze groep kwetsbare 
mensen wordt vergroot. Voor meer informatie: 
www.dementievriendelijk.nl

 Duurzaam Bouw Loket
Hier kunnen inwoners en ondernemers terecht voor 
al hun vragen op het gebied van duurzaam (ver-)
bouwen, energiebesparing en energie opwekken. 
Op de website staat allerlei informatie en advies op 
het gebied van duurzaamheid in de gebouwde om-
geving: www.duurzaambouwloket.nl/gemeente

 Duurzaamheid
Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die 
aansluit op de behoeften van het heden zonder 
het vermogen van de toekomstige generaties om 
in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te 
brengen (Brundtland Commission, 1987). Dat wil 
zeggen dat we moeten streven naar een manier 
van leven waarin we in onze eigen behoefte kunnen 
voorzien, zonder komende generaties te beperken om 
in hun behoeften te kunnen voorzien.

 Energiepositief
Met energiepositief bedoelen we dat er op jaarbasis 
sprake is van een energie-overschot. Er wordt dan 
meer energie opgewekt dan dat er verbruikt wordt.

 Energieakkoord Holland Rijnland
De gemeenten binnen Holland Rijnland hebben 
de handen in een geslagen om te werken aan de 
energietransitie. Door verschillende activiteiten 
regionaal te organiseren, kunnen we schaal- 

voordelen behalen, trajecten versnellen en meer 
resultaten behalen. Voor meer informatie zie  
hollandrijnland.nl/economie/energie/ 

 Energieneutraal
Een energieneutraal gebouw heeft op jaarbasis per 
saldo een totaal energieverbruik van precies nul. 
Het draait om het totaal aan het gebouw gebonden 
plus het aan de gebruikers gebonden energie-
verbruik, min de opbrengst van lokale duurzame 
bronnen. Energieneutraal komt in deze betekenis 
overeen met het begrip ‘nul-op-de-meter’

 Energieplatform 
Dit is opgebouwd uit inwoners van de wijk die mee 
willen denken en beslissen over welke stappen er 
in de wijk genomen kunnen worden in de energie-
transitie. Bij veel interesse kan er gewerkt worden 
met een systeem van loting om ervoor te zorgen 
dat de gehele wijk in eerlijke mate vertegenwoor-
digd is in dit energieplatform.

 Energy Service Company (ESCo)
Een bedrijf dat het energiebeheer van een gebouw 
voor langere periode overneemt, investeert in energie- 
besparende maatregelen en al het onderhoud 
pleegt. In een prestatiecontract wordt vastgelegd 
dat de ESCo verantwoordelijk is voor het behalen 
van de energiebesparing. Worden deze doelen niet 
gehaald, dan is het risico voor de ESCo.

 Fairtrade Gemeente
Dit geeft aan dat in een gemeente winkels, horeca, 
bedrijven, organisaties, inwoners en de gemeente 
samen te werken aan meer eerlijke handel. Door 
meer fairtrade producten te kopen en te gebruiken 
creëren we meer werkgelegenheid en betere leef- 
en werkomstandigheden van boeren en producen-
ten in ontwikkelingslanden.

 Fietssnelweg 
Dit is een fietspad dat alleen toegankelijk is voor 
fietsverkeer. Het ‘snelle’ karakter van de fietssnelweg 
zit hem in het feit dat er geen kruisingen zijn met 
gemotoriseerd verkeer, het wegdek beter is (bij 
voorkeur asfalt) en er geen verkeerslichten zijn 
waardoor een hogere gemiddelde snelheid bereikt 
kan worden.

 Hittestress 
Gezondheidsklachten als gevolg van steeds hogere 
temperaturen door klimaatverandering. Deze 
klachten kunnen worden voorkomen door de aan-
wezigheid van voldoende schaduw en koelte.

 

       Inclusiviteit
Dit betekent dat iedereen zonder onderscheid mee 
kan doen aan dezelfde dingen. Alle belemmeringen 
en obstakels worden weggenomen. Het gaat 
vooral over de toegankelijkheid. Iedereen in onze 
gemeente moet overal kunnen komen en mee 
kunnen doen aan dezelfde dingen. 
Kijk voor meer informatie over inclusiviteit eens 
op www.coalitievoorinclusie.nl

 Jeugdburgemeester
De jeugdburgemeester is de ambassadeur van de 
jongeren uit onze gemeente. De jeugdburgemeester 
kan en mag advies geven, ideeën uiten en de 
agenda van het college en de raad beïnvloeden 
over jeugdzaken. Ook mag de jeugdburgemeester 
mee met de ‘echte’ burgemeester tijdens belangrijke 
activiteiten in de gemeente.

 JOGG
Jongeren op Gezond Gewicht is een lokale aanpak 
voor een gezonde omgeving en gezonde jeugd. 
Onder de paraplu van de gemeente wordt gebouwd 
aan een lokaal netwerk van professionals, bedrij-
ven, ouders en bewoners om samen om gezond 
eten en bewegen voor kinderen en jongeren 
gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Het doel 
is om de stijging van overgewicht en obesitas bij 
jongeren om te zetten in een daling. Kijk voor meer 
informatie eens op:  
www.sportbedrijfnoordwijk.nl/jogg   

 Klimaatadaptief 
We moeten onze leefomgeving aanpassen om goed 
om te kunnen gaan met de extreme weerom-
standigheden als gevolg van klimaatverandering 
zoals: extreme hagelbuien, extreme regenval en 
langdurige droogte en de gevolgen ervan.

 Klimaatneutraal
Het begrip wil vooral aangeven dat bepaalde activi-
teiten geen negatief effect hebben op het klimaat, 
waarmee men wil zeggen: geen emissie van CO

2 
en andere broeikasgassen. Dit is te bereiken door 
sterke reductie van emissies en door compensatie 
van CO

2-uitstoot (bijvoorbeeld door boomaanplant).

 Klimaatwet
Het doel van deze wet is om in 2050 een vermin-
dering van de Nederlandse broeikasgassen van 
minimaal 95% ten opzichte van 1990 te behalen.
aast reductie(streef)doelen zal de Klimaatwet ook 
enige beleidsverplichtingen aan de overheid geven, 
zoals het vaststellen van een klimaatplan en een 
jaarlijkse klimaatnota. 

Naast reductie(streef)doelen zal de Klimaatwet ook 
enige beleidsverplichtingen aan de overheid geven, 
zoals het vaststellen van een klimaatplan en een 
jaarlijkse klimaatnota. 

 Levensloopbestendige woningen
In een levensloopbestendige woning zijn voor- 
zieningen aangebracht die het mogelijk maken er 
te blijven wonen, ook als men in de toekomst  
minder goed ter been is of als om een andere 
reden de veiligheid of toegankelijkheid een  
belangrijkere rol gaan spelen.

 Liberalisatiegrens 
De liberalisatiegrens is de huurprijsgrens waarboven 
woningen in de ‘vrije markt’ verhuurd mogen worden. 
Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag  
dient de huurprijs onder deze grens te liggen. 
Woningen die hieraan voldoen worden ‘sociale 
huurwoningen’ genoemd. De huurprijsgrens  
voor 2018 is € 710,68.

 Omgevingswet
Met de Omgevingswet wil de Rijksoverheid de 
regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen 
en samenvoegen. De Omgevingswet gaat in op 
1 januari 2021. Dankzij de Omgevingswet kunnen 
gemeenten in het fysieke domein hét verschil 
maken. Gemeenten kunnen meer maatwerk 
gaan leveren en de kwaliteit van de leefomgeving 
verbeteren. De Omgevingswet biedt (juridische) 
instrumenten om bijvoorbeeld de energietransitie 
en klimaatadaptie mogelijk te maken.

 Operatie Steenbreek
Minder steen en meer groen in de leefomgeving 
is nodig voor het opvangen van steeds hevigere 
hoosbuien. Door de verstening (44% van de tuinen 
ligt vol met stenen) wordt al het water naar de 
rioolafvoer geleid en lopen de riolen bij hevige 
regenval over. Meer groen in de leefomgeving zorgt 
ervoor dat hemelwater beter in de bodem wordt 
opgeslagen. Een groene tuin draagt er daarnaast 
niet alleen aan bij om effecten van hevige regenval 
en grote hitte op te vangen, maar zorgt ook voor 
meer diversiteit van flora en fauna.

 Ondernemersfonds
Het doel van dit fonds is om ondernemers te onder-
steunen in het realiseren van gezamenlijke doelen 
en om door samenwerking de vitaliteit van de 
economie in de gemeente te versterken. Het fonds 
is van ondernemers, voor ondernemers.
 

 Open jeugdgroep 
Klankbord voor het college. Deze groep jongeren 
mag advies geven en ideeën uiten over zaken die 
voor de jongeren in onze gemeente belangrijk zijn.

 Respijtzorg
Mantelzorg is intensief. Zeker in combinatie met 
een baan of een eigen gezin. Als een mantelzorger 
even tijd voor zichzelf nodig heeft, kan de zorg 
tijdelijk worden overgenomen door professionals of 
vrijwilligers. Voor meer informatie kan je terecht op 
www.woonz.nl/informatie-inspiratie/mantelzorg/
wat-is-respijtzorg

 SER 
De Sociaal-Economische Raad is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemers- 
organisaties en ‘kroonleden’ (door de regering 
benoemde deskundigen). De SER adviseert de 
regering en het parlement over de hoofdlijnen van 
het te voeren sociaal-economisch beleid.

 Sociaal Domein
De term ‘sociaal domein’ omvat alle inspanningen 
die de gemeente verricht rond werk, participatie 
en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de 
Wmo 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet. 
In de ruime zin van het woord vallen onder ‘sociaal 
domein’ ook alle aanverwante taken. Denk hierbij 
onder andere aan: handhaving bij leerplicht, 
voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, passend 
onderwijs, leerlingenvervoer, reguliere en  
bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en  
(jeugd)gezondheid.

 Statushouder
Een vluchteling die een verblijfsvergunning heeft 
gekregen en daardoor een opleiding mag volgen en 
in Nederland mag werken.

 Snelbus
Dit is een bus die als doel heeft een snelle 
verbindingen te realiseren. Een snelbus kan tijd 
besparen door dezelfde route te volgen maar bij 
minder of geen tussenliggende haltes stoppen, of 
door voor een deel van de route over de provinciale 
weg of snelweg te rijden.

 Trias-energetica
De meest toegepaste strategie om energie- 
besparende maatregelen te nemen, zodat ze op 
een efficiënte manier samenwerken: zo energie-
zuinig mogelijk met zo veel mogelijk gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen. En daarnaast 
wordt er meer energie bespaard per bestede euro. 
Het begrip werd in 1996 geïntroduceerd door  

Novem (E. Lysen). Als strategie is dit uitgewerkt 
door de TU Delft, waardoor er nadruk kwam te  
liggen op de volgorde van de opeenvolgende  
stappen. In de meest eenvoudige vorm ziet de  
Trias Energetica er zo uit:
1. Beperk de energievraag
2. Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen
3. Gebruik eindige (fossiele) energiebronnen efficiënt

 Warmteplan
Een warmteplan biedt een gemeente de  
mogelijkheid om aansluiting op een warmtenet 
te verplichten totdat het geplande aantal aan-
sluitingen is bereikt. Tegelijkertijd biedt het de 
mogelijkheid voor individuele bouwers om met een 
gelijkwaardig alternatief te komen op basis van 
het gelijkwaardigheidbeginsel. Het alternatief dient 
ten opzichte van het warmtenet minimaal dezelfde 
prestaties te leveren op het gebied van energie- 
zuinigheid en bescherming van het milieu.

 Welzijnscoach
De welzijnscoach gaat met mensen in gesprek 
over wat hun wensen en problemen zijn. Deze 
welzijnscoach kan vertellen wat voor activiteiten er 
zijn binnen de gemeente. Via de welzijnscoach kan 
er onder meer gewerkt worden aan eenzaamheids-
bestrijding.

 Woonagenda 
De Woonagenda is een overkoepelend beleids-
document. De Woonagenda besteedt onder meer 
aandacht aan de betaalbaarheid van de sociale 
woningvoorraad voor de lage inkomenscategorieën, 
de beschikbaarheid van woningen voor deze 
doelgroepen en voldoende doorstroming in de 
woningvoorraad. De Woonagenda is de basis voor 
gesprekken met de verschillende partijen die bij de 
realisatie van de woonambities in onze gemeente 
een belangrijke rol spelen: bewoners, investerende, 
bouwende en beherende partijen, zorgverleners 
en de gemeente zelf.

 Wmo
Gemeenten dienen ervoor te zorgen dat mensen zo 
lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Via de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geeft 
de gemeente ondersteuning thuis aan iedereen 
die dit nodig heeft, ongeacht de beperking of het 
probleem dat iemand ervaart. Het doel van de Wmo 
is dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. 

http://www.dementievriendelijk.nl
http://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente
https://en.wikipedia.org/wiki/Brundtland_Commission
https://hollandrijnland.nl/economie/energie/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/innovatiefinanciering/toolbox-financieringsconstructies/zoek-op-constructies/processen-organiseren/esco
http://www.coalitievoorinclusie.nl 
http://www.sportbedrijfnoordwijk.nl/jogg
http://www.woonz.nl/informatie-inspiratie/mantelzorg/wat-is-respijtzorg
http://www.woonz.nl/informatie-inspiratie/mantelzorg/wat-is-respijtzorg
https://www.movisie.nl/artikel/wmo-2015-wat-er-veranderd
https://www.participatienieuws.nl/participatiewet/340-wat-is-de-participatiewet
https://www.nji.nl/Jeugdwet
https://www.rvo.nl/sites/default/files/Infoblad%20Trias%20Energetica%20en%20energieneutraal%20bouwen-juni%202013.pdf
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Alle GroenLinks leden en sympathisanten die een bijdrage aan dit programma hebben geleverd.

Om het milieu te sparen wordt dit document zo veel mogelijk digitaal verspreid.
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