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Voorwoord lijsttrekker Theo Alkemade
Eindelijk mag u naar de stembus. Vanwege de fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout kunt u 21
november kiezen welke partij en welke personen u vertegenwoordigen in de nieuwe gemeenteraad
van de nieuwe gemeente Noordwijk. De fusie is 1 januari 2019 een feit. Het CDA was en is voor deze
fusie.
Het is een verandering, maar u zult er persoonlijk niet veel van merken. Veel blijft bij het oude en
vertrouwde. De dorpen, buurten, gemeenschappen, verenigingen: ze blijven gewoon bestaan. De
fusie maakt de slagkracht van de gemeente sterker. En dat is nodig want steeds meer taken worden
bij gemeenten neergelegd en vragen om bundeling van kennis en geld.
Wie zegt dat er geen socialistische of liberale lantaarnpalen bestaan heeft gelijk. Toch doet het er ook
op lokaal niveau toe wat je mens- en maatschappijvisie is. Het bepaalt hoe je naar maatschappelijke
vraagstukken kijkt als wonen, zorg, onderwijs, welzijn, lastendruk of de milieu- en klimaatproblemen.
Linkse partijen ruimen een grote plaats in voor de overheid. Die neemt taken en
verantwoordelijkheden van burgers en bedrijven uit handen in ruil voor hoge belastingen en
bureaucratie. Liberale en populistische partijen propageren vrijheid-blijheid, waarbij het vanzelf
spreekt dat de sterkste altijd wint.
Het CDA gaat uit van een verantwoordelijke burger die openstaat voor zijn omgeving. Het CDA is een
partij die vindt dat mensen het beste tot hun recht komen in verbondenheid met andere mensen. Dat
leest u terug in dit programma. Wij zijn voor een dienstverlenende gemeente die initiatieven van
burgers, buurten en verenigingen steunt. Dit hebben we altijd als CDA voorgestaan en blijven dit ook
zo doen.
Steeds meer mensen stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen op een lokale partij. Vaak uit protest
tegen de landelijke politiek. Of omdat ze denken dat alleen lokale partijen lokale belangen kunnen
behartigen. Of omdat ze denken dat lokale partijen ‘neutraal’ zijn. Maar ook voor lokale partijen geldt
dat het belangrijk is om te weten wat de mensen achter zo’n partij drijft.
Het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk is 100% lokaal en zelfstandig. Lokale CDA leden bepalen
de koers die wordt gevaren. Het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk is een partij van en voor
inwoners van de vier kernen. Dagelijks zijn onze mensen in de weer om te werken aan een gemeente
waar het goed wonen, werken, ondernemen en ontspannen is. Mensen zoals u en ik.
Ik ben er trots op dat ik een lijst met gemotiveerde Noordwijkers, Noordwijkerhouters en Zilkers mag
aanvoeren. Allemaal mensen die zich de komende vier jaar met hart en ziel willen inzetten voor u. Niet
voor niets heet ons programma “Betrokken, Betrouwbaar en altijd in de Buurt”. Dat slaat op onszelf.
Dit moet ook het uitgangspunt zijn voor het nieuwe Noordwijkse gemeentebestuur.
Ons programma geeft aan hoe we dingen willen regelen en waar we voor staan. Het zijn geen
beloften, maar u mag ons er altijd op aanspreken. Graag zelfs, want dat houdt ons scherp. Als we
dingen voor elkaar krijgen zullen we dat graag vertellen. Als we het niet voor elkaar weten te krijgen,
leggen we u uit hoe dat komt.
U kunt de komende 4 jaar op het CDA rekenen, mogen wij 21 november op u rekenen?
Theo Alkemade
Lijstrekker CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk
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1. Wonen en Volkshuisvesting
Het is goed wonen en leven in de vier kernen van Noordwijk. Dat ontdekken steeds meer mensen. De
druk op de woningmarkt is groot. Als kustgemeente in de Randstad is de verleiding groot om veel bij
te bouwen. Maar de ruimte daarvoor is beperkt, omdat we ook de natuur en bollengronden willen
behouden. Als er gebouwd wordt, moeten veel woningen ook financieel bereikbaar zijn voor jongeren
en starters op de koop- en huurmarkt. Het moet voor zowel de starters als doorstromers in Noordwijk
mogelijk zijn om in de eigen dorpen te blijven wonen.
Daarom maakt het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk zich hard voor de volgende punten:














De gemeente ontwikkelt een masterplan sociale volkshuisvesting. Daarin wordt duidelijk in
welke behoefte aan welke soort woningen voor de vier kernen wordt voorzien. De gemeente
houdt een enquête onder de inwoners naar de toekomstige woonbehoefte en past de
bouwplannen daarop aan, waarbij ook goed aan onze jeugdige inwoners wordt gedacht.
Er moeten voldoende sociale huurwoningen worden gebouwd, minimaal 35% bij nieuwe
locaties. Middenhuur (tussen € 715 en € 1.000 per maand) is ook belangrijk.
Bij sociale koopwoningen geldt altijd een anti-speculatiebeding.
De gemeente zet zich in voor voldoende woningbouw in de vier kernen. Het Zilt, het terrein
van St. Bavo en Offem-zuid. Bronsgeest wordt gezien de vele andere bouwmogelijkheden in
Noordwijk niet bebouwd en blijft een toeristisch aantrekkelijke locatie voor bloembollenteelt.
Voor doorstroming is het belangrijk dat er voldoende betaalbare koopwoningen zijn. Voor de
doorstroming van senioren zijn daarbij - naast huurwoningen/appartementen - betaalbare
koopappartementen en kleinere grondgebonden koopwoningen belangrijk. Grotere
(gezins)woningen komen dan beschikbaar voor gezinnen.
Bij de realisatie van bouwprojecten van grote fysieke omvang (zoals
appartementengebouwen, hotels, toeristische voorzieningen en kantoor- of bedrijfsgebouwen)
zal gezorgd worden voor een evenwichtige inpassing t.o.v. de directe, bebouwde omgeving.
Bij het ontwikkelen van nieuwe woonwijken moet er aandacht zijn voor aardgasloos bouwen,
voor een groene omgeving en voor natuurlijke afvoer van hemelwater. Ook moet er aandacht
zijn voor wijkgerichte voorzieningen, zoals speelgelegenheid, onderwijs, buitenschoolse
opvang en ruimte voor samenkomst en ontmoeting.
Het rijksbeleid richt zich er op dat mensen langer in hun eigen woning blijven wonen. De
gemeente moet daarom de zorgtaken integraal meenemen in plannen voor woningbouw. Wij
denken daarbij aan beschermd wonen, ruimte voor mantelzorg en levensloopbestendig
bouwen.
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Het CDA kiest voor de huisvesting van onze eigen kinderen die vaak al jarenlang wachten op
een betaalbare woning. Statushouders krijgen voortaan geen urgentie of voorrang meer bij de
toewijzing van woningen; voor hen moeten andere oplossingen worden gevonden welke niet
ten koste gaan van de eigen inwoners.
De gemeente zoekt naar creatieve oplossingen voor spoedzoekers, in samenwerking met de
woningstichtingen, Duin- en Bollenstreekgemeenten en centrumgemeente Leiden.
Goede (prestatie)afspraken met de Noordwijkse Woningstichting en Antonius van Padua,
zoals de laatste jaren is gebeurd. Zij zijn onze belangrijkste partners.
Starterslening beschikbaar houden voor starters en daarbij ook herstarters gaan meenemen
(voor zover die moeilijk nieuwe huisvesting vinden).
De gemeente draagt zorg voor goede huisvesting van arbeidsmigranten. De gemeente werkt
mee aan locaties zoals aan de Schippersvaartweg in Noordwijkerhout en aan tijdelijke
huisvesting in leegstaande locaties. Dit dient te worden gerealiseerd in combinatie met het
terugdringen van het gebruik van reguliere woningen in de dorpskernen, vanwege de
onttrekking van woningen voor de eigen inwoners en de overlast welke af en toe optreedt.
Bouw zo weinig mogelijk GOM woningen in het buitengebied maar geef de mogelijkheid om
bouwtitels te verslepen naar te clusteren, geschiktere locaties. Dik de dorpskernen zoveel
mogelijk in met bebouwing.
De gemeente reguleert een wildgroei aan airbnb-activiteiten en draagt zorgt voor correcte
toeristenbelasting.
Verduurzaming van bestaande wijken is belangrijk. Daarbij is het ook belangrijk dat de
woonlasten hierdoor niet (te veel) stijgen. Extra investeringen vereffenen met lagere
energielasten, leningen, subsidies en een juiste inzet van Nuongelden. Noordwijk moet ook in
2050 CO2-neutraal zijn.
Het CDA maakt zich zorgen over de wateroverlast in alle 4 de kernen van Noordwijk. We
zullen ons inzetten om waar het in onze mogelijkheden ligt dit op te lossen en waar niet, in
samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Mede gezien de parkeerproblemen en overige overlast wordt geen medewerking meer
verleend aan de splitsing van woningen in appartementen.
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2. Een sociaal Noordwijk
Onderlinge verbondenheid en solidariteit tussen mensen blijven kernwaarden van het CDA.
Solidariteit lijkt in onze hedendaagse samenleving steeds verder op de achtergrond te raken. Juist
lokaal kan veel worden gedaan om mensen te ondersteunen die om welke reden dan ook minder
goed kunnen meekomen. Die ondersteuning moet zijn gericht op het zo volwaardig mogelijk mee
kunnen doen. Participatie, noemen we dat.
Daarbij hebben mensen ook een eigen verantwoordelijkheid. De gemeente ondersteunt haar inwoners
in hun zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Korte-termijn bezuinigingen mogen er niet toe leiden
dat kwetsbaren aan de kant komen te staan. Denk daarbij ook aan de jeugdzorg. De gemeente heeft
oog voor de situatie waarin iemand zich bevindt èn regelt het ontschotten waar mogelijk en nodig. We
zoeken de oplossingen het liefst in collectieve voorzieningen, zoals collectief vervoer. Hoewel we
gebonden zijn aan de wettelijk verplichte taken en de lokale verordeningen, legt het CDA NoordwijkNoordwijkerhout-De Zilk de nadruk niet op de regels, maar op de vertaling van al die regeltjes en
voorschriften in de praktijk. Want het gaat tenslotte om mensen.

Participatie







Goed zicht houden op armoede in de gemeente Noordwijk. Speciale aandacht voor de jeugd.
In Noordwijk moet iedereen mee kunnen doen.
Het armoedebeleid moet gericht zijn op alle doelgroepen en hulp moet laagdrempelig
beschikbaar komen, waarbij ook andere zorgvelden worden meegenomen.
In overleg met de voedselbank bezien of aanvullende maatregelen bij armoedebestrijding
nodig zijn.
Zinvolle daginvulling mogelijk maken, zoals werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding.
Extra inzet bibliotheek voor kinderen in armoede: bestrijding laaggeletterdheid en
kennismaking met cultuur.
Taalvaardigheid en integratie vluchtelingen bevorderen via Taallokaal en bibliotheek.

Maatschappelijke Ondersteuning











Registratie van alle hulpvragen aan de Lokale Loketten, want meten is weten.
Inzet en beschikbaarheid onafhankelijke cliëntondersteuning vanaf eerste contact bij de
hulpvraag (Lokaal Loket) tot en met het indicatiebesluit.
Ontschotting wetten (Wmo en andere regelgeving) bij verlening maatwerk: dat is effectief en
kostenbesparend. Eén gezin, één plan, één regisseur.
In de nieuwe gemeente Noordwijk moeten voldoende sociale wijkteams aanwezig zijn.
Uitbreiding Wmo-vervoersmogelijkheden voor kleine afstanden naar algemene voorzieningen
in alle kernen, (bijv. elektrische tuktuks). Waar mogelijk met inzet van vrijwilligers en
reïntegratiecliënten.
Verenigingen en vrijwilligers zijn belangrijk. Het CDA vindt dat we de vrijwilligers moeten
ondersteunen met duidelijke informatie over mogelijkheden. Daar waar de maatschappij graag
wil dat zij een VOG (verklaring omtrent gedrag) overleggen, mag de rekening niet bij de
individuele vrijwilliger worden neergelegd. Daarom willen wij gratis VOG’s voor verenigingen.
Right to Challenge ook op het gebied van de zorg: het CDA stimuleert initiatieven vanuit het
maatschappelijk middenveld.
Een breed cliëntervaringsonderzoek houden waarbij àlle cliënten worden meegenomen. Juist
ook de mensen die na een hulpvraag onverrichterzake naar huis gaan en de mensen die
geen maatwerkvoorziening kregen.
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Jeugdzorg






Wachtlijsten moeten weggewerkt worden; streven naar landelijke norm òf snelle inzet van
tijdelijke maatregelen. Wij accepteren geen ‘grijze gaten’, waarbij kinderen niet geholpen
worden omdat zij niet slechts onder één zorgwet vallen (nieuwe schotten tussen Jeugdwet,
ZVW, Wmo en Wlz).
Aansluiting verbeteren tussen de lokale Jeugd- en Gezinsteams en het Jeugd- en
Jongerenwerk.
We zetten op het gebied van de jeugdhulp in op samenwerking in de regio, op solidariteit en
het spreiden van financiële risico’s.
Bij alcohol- en drugsverslaving zetten we in op preventie en doen dat samen het Jeugd- en
Jongerenwerk, het Jeugd- en Gezinsteam, de scholen en overige maatschappelijke partners
in de buurt.
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3. Economie
In Noordwijk is het goed ondernemen. Om naast welzijn ook welvaart te hebben is het belangrijk, dat
het bedrijfsleven ruimte heeft. Of het nu gaat om het toerisme, de zorg, de agrarische sector,
dienstverlening of high tech. Het levert banen op voor de inwoners. Het CDA NoordwijkNoordwijkerhout-De Zilk ondersteunt van harte de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek. Een
paar belangrijke projecten van de uitvoeringsagenda zijn: de bollenteelt, gezondheid en wellness,
congrestoerisme, Space Tech Campus, ESTEC, versterken iconen van de Duin- en Bollenstreek (De
Keukenhof, de corso’s van Rijnsburg en de Duin- en Bollenstreek).
Een belangrijke rol is weggelegd voor het midden- en kleinbedrijf. Het MKB is het fundament van onze
economie met veel werkgelegenheid. Veel kleinere ondernemers zien dat de economie structureel
anders wordt. Vaak hebben ze niet de tijd en/of de kennis om hier passend op te reageren. Hoe kom
je aan goed personeel, met de vaardigheden die nu nodig zijn? Hoe kom je aan passende
financiering? Hoe profiteer je van de kansen die digitalisering biedt? Bij die uitdagingen kan de
gemeente een krachtige rol spelen, samen met de ondernemersverenigingen en het onderwijs.
Kleine ondernemers en familiebedrijven vormen het kloppend hart van onze economie. De impact van
het MKB strekt zich verder uit dan puur het economische. In Noordwijk heeft het MKB een belangrijke
maatschappelijke functie. Ze sponsoren, bieden stageplaatsen aan en zijn vaak voortrekkers op het
gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De gemeente dient dan ook
goede randvoorwaarden te scheppen voor ondernemers in het MKB.
Een goede regiomarketing is belangrijk, net als het promoten van Noordwijk als (bloemen)“badplaats”. Het bevorderen van watertoerisme door het project “Blue Port”. Onderwijs en
arbeidsmarkt op elkaar afstemmen door bijv. Mbo-scholen en (agrarische) bedrijven te laten
samenwerken.
Daarom wil het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk:













De gemeente helpt lokale ondernemers. Daarvoor richt de gemeente een ondernemersloket
op, dat hulp biedt bij het realiseren van hun plannen.
De gemeente ondersteunt initiatieven om de kernwinkelgebieden aantrekkelijk te houden: het
centrum van Noordwijkerhout, de Hoofdstraat in Noordwijk aan Zee, de Kerkstraat in
Noordwijk-Binnen en een supermarkt en lokaal loket in Het Zilt.
Open bollenlandschap tussen de kernen behouden. De basis hiervoor is de
Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG). Uitvoering door
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij zullen we positief kritisch volgen. Wel moet het doel
voorop staan en ongewenste neveneffecten worden heroverwogen: bloembollenbedrijven
moeten zich uiteraard kunnen blijven ontwikkelen.
Verbetering van het totale bollen- en sierteeltcomplex met behoud van openheid en
verbetering van landschapskwaliteit.
Geef vitale bedrijven de ruimte bij vergunning en regelgeving. Pas waar nodig maatwerk toe.
De status van “Kuuroord” realiseren (certificering in diverse Europese landen).
Ondersteunen en beschikbaar stellen van provinciale kredieten voor het project “Bloeiende
Duin- en Bollenstreek” voor o.a. het opknappen van Leeuwenhorstbos, ecologische zone bij
Tespelduyn en meer bloemen bij de entrees van onze vier kernen.
Ontwikkeling van het Oosterduinse Meer door meer recreatie aan de west- en zuidoever en
aanwas van natuur aan de noord- en oostoever.
Nakomen van de gemaakte afspraken m.b.t. het huidige ondernemersfonds in Noordwijk.
Voor de periode daarna een (nieuw en breder) ondernemersfonds voor de gehele nieuwe
gemeente alleen steunen indien hiervoor een groot draagvlak onder de ondernemers zelf blijkt
te zijn.
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De sanitaire voorzieningen op het strand en in de winkelgebieden zijn erg karig. Dat kan veel
beter.
De gemeente probeert overlast door opgebroken straten in de winkelgebieden zoveel mogelijk
te beperken.
Lokaal MKB-vriendelijk aanbesteden: we proberen lokale ondernemers bij inkoop en
aanbestedingen een voorrangspositie te geven. Bedrijventerreinen Gravendam, ’s
Gravendijck, Klei-oost en Delfweg moeten goed toegankelijk blijven.
Keurmerk Veilig Ondernemen is in het centrum van Noordwijkerhout en op Gravendam een
groot succes. Daarom willen we dit ook in de rest van de gemeente invoeren.
Plant veel bloembollen in het openbaar groen, geef hiermee ook een voorbeeld v.d.
mogelijkheden aan het bollentoerisme.
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4. Een duurzaam, bloeiend Noordwijk
Als mensen hebben we de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met onze natuurlijke
omgeving. Grondstoffen raken uitgeput en het klimaat overbelast en vervuild. Uiteindelijk zijn onze
economie en ons welzijn gebaat bij een aantrekkelijke en gezonde omgeving. Het gaat om de juiste
balans tussen mens, milieu en een gezonde economie. Wij willen dat Noordwijk goed in de pas loopt
wat betreft de verdere verduurzaming. Om dit te bereiken ondersteunt het CDA graag de initiatieven
van wijken, inwoners, bedrijven en verenigingen. Daarom zetten wij ons in voor het volgende:

Algemeen







We moeten zuinig zijn op het natuurschoon van de Duin- en Bollenstreek, de kuststrook met
strand en duinen, het bosgebied tussen Noordwijk en Noordwijkerhout, De Kager Plassen en
het Keukenhofbos.
De gemeente blijft initiatieven voor een zo milieuvriendelijk mogelijke bollencultuur
ondersteunen en mogelijk maken.
De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door de bedrijfsvoering verder te verduurzamen.
Te denken valt aan zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, elektrische auto’s,
(elektrische) fietsen stimuleren en papierloos werken/vergaderen.
Geef duurzame bedrijven en ondernemers extra ruimte voor hun toekomstplanen en
ondersteun ze daarin.

Afval








Meer controle op zwerfafval en afval naast containers op straat.
Ter beschikking stellen van materieel en bekostiging van aanschaf en onderhoud voor burgers
die vrijwillig zwerfafval in hun woon- en leefomgeving opruimen. Bijvoorbeeld de strandjutters
en de zogenoemde Z(werfafval)-ambassadeurs.
Tijdig legen van afvalcontainers dankzij elektronisch datasysteem.
Nagaan of het afval op een andere manier kan worden ingezameld. Zodat er een nog betere
scheiding van afval aan de bron plaatsvindt. Dit moet dan wel direct een besparing opleveren
voor de portemonnee van de burger.
De samenwerking met de gemeente Katwijk rond de milieustraat blijft voorlopig in stand, net
zoals de milieustraat in Noordwijkerhout.

Energie








Noordwijk zal in lijn met het Rijksbeleid het aardgasloos bouwen implementeren. Financiële
steun van het Rijk is onmisbaar om de kosten voor bewoners binnen de perken te houden.
Met het oog op nieuwe ontwikkelingen rondom waterstofgas willen we de bestaande
gasinfrastructuur echter wel behouden. Daarmee wordt een te grote afhankelijkheid van één
energiebron voorkomen.
Energieneutraal en levensloopbestendig bouwen; woningen met energielabel A opleveren;
ook voor bestaande bouw is nog veel winst te behalen in samenwerking met de
woningcorporaties en verenigingen van eigenaren.
De gemeente steunt ondernemers en verenigingen/instellingen om klimaatneutraal te worden.
Bijvoorbeeld bij het opwekken van energie en het duurzaam maken van sportcomplexen,
aanschaf van zonnepanelen, of door oprichting van energiecoöperaties voor het produceren
van duurzame energie.
De gemeente stuurt aan op een regionaal initiatief voor het benutten van aardwarmte.
10
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Woon- en leefomgeving










De gemeente is zuinig op onze overgebleven mooie gebieden.
Een wijkgerichte aanpak als het gaat om Noordwijk-Binnen, Noordwijk aan Zee,
Noordwijkerhout en De Zilk waarbij het college regelmatig de wijken en buitengebieden ingaat.
Wijkmanagers zorgen voor een goed contact met de betreffende wijk.
De gemeente zorgt ervoor dat elke wijk in Noordwijk goede speelplekken met fitness
voorzieningen voor ouderen heeft om te bewegen, te ontmoeten en te begroeten.
De gemeente pakt ‘shameplekken’ met alle mogelijke juridische middelen aan. Er moet een
einde komen aan de verpaupering van de boulevard en in het bijzonder het Vuurtorenplein.
De gemeente stimuleert het vergroenen van de tuinen om de biodiversiteit in een mooie en
groene leefomgeving te bevorderen.
De gemeente ondersteunt particuliere initiatieven op wijk- en buurtniveau.
Als bewoners het openbaar groen in hun directe omgeving willen onderhouden werkt de
gemeente daar zoveel mogelijk aan mee.
Het CDA wil graag slimme verlichting toepassen, afgestemd op het gebruik van wegen en
fietspaden.
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5. Welzijn, sport, cultuur en
verenigingsleven
Veel mensen beleven in hun vrije tijd plezier aan sport en cultuur. Bijvoorbeeld omdat zij zelf actief
een tak van sport of een vorm van cultuur beoefenen. Maar ook doordat ze wedstrijden, uitvoeringen,
tentoonstellingen en festivals bezoeken.
Verenigingen zijn onmisbaar voor de gemeenschap. Goede voorzieningen op het gebied van sport en
cultuur zijn belangrijk voor het welzijn van mensen en de samenleving. Het draagt bij aan onderlinge
verbondenheid tussen mensen. Binnen de nieuwe gemeente Noordwijk zijn veel mogelijkheden om uit
te kiezen. En dat willen we graag zo houden. Het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk vindt het
belangrijk dat activiteiten en voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn. Iedereen moet gelijke
kansen hebben om mee te doen.
Veel verenigingen bestaan al lange tijd, soms al meer dan 100 jaar. Zij hebben een niet weg te
denken plaats in de gemeenschappen van Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. De nieuwe
gemeente Noordwijk heeft de verantwoordelijkheid om het voortbestaan van het typisch culturele
erfgoed in de vier kernen te ondersteunen en te beschermen. Zelfwerkzaamheid staat hoog in het
vaandel van de verenigingen. Door allerlei acties, van het werven donateurs en sponsors tot het
houden van loterijen proberen de verenigingen financieel gezond te blijven. Maar ondanks al die eigen
bijdragen kan niet elke vereniging zonder financiële steun van de gemeente.

Daarom zetten wij in op:












Waarderen van verenigingen en vrijwilligers die daarin actief zijn, door het beschikbaar stellen
van voldoende subsidie, als beloning voor de instandhouding van het maatschappelijk welzijn.
De gemeente is duidelijk over subsidies en accommodaties. Een goed onderbouwd en
samenhangend subsidiebeleid dat activiteiten en initiatieven van burgers ondersteunt en
verenigingen houvast biedt voor de toekomst.
Upgrading en instandhouding van sportcomplexen en –faciliteiten, zowel indoor als outdoor
(ruiter- en mountainbikepaden), zodat daar volgens de eisen van onze tijd kan worden
gesport.
Sport en welzijn/zorg worden met elkaar verbonden; immers sporten en bewegen dragen
direct bij aan de gezondheid van ouderen. Denk hierbij aan het promoten van sporten en
bewegen door huisartsen, fysiotherapeuten enz.
Instandhouding bibliotheekfaciliteiten in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk (De
Egelantier).
Goede accommodaties voor sport en carnaval, à la de Schelft, moeten in Noordwijkerhout
aanwezig blijven.
Ondersteuning van het ontwikkelen van fiets- en wandelroutes en het onderhoud daarvan
naar openbare werken.
Het inpassen van gymnastiek- , kunst- en muziekonderwijs op scholen of buitenschoolse
opvang.
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Meer aandacht voor een optimaal gebruik van zorghuizen en wijkgebouwen en ondersteuning
van de organisaties die daarvan gebruikmaken.
Een duidelijk beleid voor ‘Erfgoedprojecten’ en gemeentelijke monumenten op basis van
vrijwilligheid.
Onze erfgoedorganisaties behoeven meer ondersteuning. Het in Noordwijk aanwezige
Erfgoedfonds moet gezien de positieve resultaten meer budget krijgen en ook gaan gelden
voor Noordwijkerhout en De Zilk. Hiervoor moeten extra financiën beschikbaar gesteld
worden.
Museumbeleid formuleren en daarvoor budgetten vaststellen.
Handhaven, dan wel verruimen van de budgetten voor culturele evenementen, met name als
daar een verenigings- of particulier initiatief aan ten grondslag ligt. Deze evenementen
bevorderen de sociale samenhang en dat mag worden beloond.
Activiteiten van wijkverenigingen krijgen een basisbudget. De gemeente heeft aandacht voor
verbeterplannen van de burgers.
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6. Jongeren
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Jongeren vormen een groep die vaak over het hoofd wordt
gezien. Ze zijn immers jong en kunnen nog volop aan hun toekomst werken. Het CDA NoordwijkNoordwijkerhout-De Zilk vindt het belangrijk dat jongeren voldoende kansen hebben om in de
gemeente te blijven wonen en er een baan te vinden of een bedrijf te starten. Zij dienen daarom een
voorkeursbehandeling te krijgen bij de toewijzing van woningen.
De jongeren staan voor diverse uitdagingen die allemaal binnen korte tijd aangegaan worden: geld
verdienen, voor het eerst woonruimte huren of kopen, financieel zelfstandig worden, een relatie.
Jongeren zijn enthousiast over de vele evenementen in het dorp, de mogelijkheden om te sporten, de
openbare parken en het uitgaansleven (Noordwijk aan Zee; Oosterduinse meer; centrum
Noordwijkerhout). Festivals, kermis, carnaval zijn belangrijk.
Het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk maakt zich hard voor:








Handhaven en uitbreiden van (her)startersleningen door de gemeente.
Meer koop- en huurwoningen voor jongeren. Samen met woningcorporaties en ontwikkelaars
een masterplan opstellen om goede verdeling van het woningaanbod te krijgen.
De gemeente zet in op een goede aansluiting van het onderwijs op de behoefte van het
bedrijfsleven en overlegt daarover met Teylingen College, KTS, Northgo en MBO Rijnland.
De gemeente werkt mee aan plekken om te chillen, vermaak en/of een gezellig centrum met
terrasjes op de Steeg (centrum Noordwijkerhout), De Zilk, Noordwijk-Binnen (Kerkstraat) en
Noordwijk aan Zee (o.a. de Grent).
Voldoende mogelijkheden voor festivals (o.a. Grentpop, Loungefest, etc.) en
uitgaansgelegenheid.
Voorkomen van overgewicht van kinderen door goede voorlichting op scholen en aan ouders
over voeding en het stimuleren van bewegen. Meer fitness apparatuur en
voortzetten/verbeteren van het project Jongeren Op Gezond Gewicht.

Vereniging- en sportterreinen






Lidmaatschap en actieve deelname aan verenigingen en sporten zijn belangrijk voor de
lichamelijke gezondheid en sociale contacten. De gemeente stimuleert jeugdlidmaatschap van
verenigingen en de organisatie van activiteiten voor de jeugd.
Kinderen moeten kunnen deelnemen aan sport, spel en cultuur. Als dit om financiële reden
niet kan, moet de gemeente bijspringen.
Ondersteuning van X-Out, jongeren die zich inzetten voor elkaar.
De gemeente investeert in goede accommodaties voor sport, spel en cultuur.
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7. Ouderen
De gemiddelde leeftijd in Nederland stijgt. Ouderen worden steeds ouder en blijven langer gezond.
Vitale en actieve senioren zijn van waarde voor de samenleving. Vaak zijn ze maatschappelijk actief
of leveren ze bijvoorbeeld mantelzorg. En als de ouderdom dan toch gebreken met zich meebrengt, is
het belangrijk dat er goede zorg dichtbij huis is. Niet iedere oudere is mondig of weet de juiste weg te
vinden naar instanties. De gemeente heeft hier een grote verantwoordelijkheid. Zij ondersteunt actief
mantelzorg om te voorkomen dat de mantelzorgers en/of vrijwilligers in de knel raken, overbelast
worden, zich niet gewaardeerd voelen en daardoor gefrustreerd raken.
Daarom zegt het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk:










De gemeente voert een actief vrijwilligersbeleid en ondersteunt de mantelzorgers.
De nieuwe gemeente behoudt gewoon de mogelijkheden voor niet-digitale communicatie.
Voor mensen zonder internet en voor mensen die liever persoonlijk contact hebben.
Eenzaamheid bestrijden ter bevordering welzijn en gezondheid: dit voorkomt dat zwaardere
zorg nodig is. We zetten in op het bezoeken van ouderen vanaf 75 à 80 jaar en buurtkamers.
Mantelzorgers verder ondersteunen, het verbreden van ‘respijtzorg’ en nieuwe mogelijkheden
voor pgb’s onderzoeken.
Wijkverpleegkundige toevoegen aan sociale wijkteams, zodat inwoners tijdig de juiste zorg en
ondersteuning thuis ontvangen.
De gemeente bevordert senior- en dementievriendelijkheid van de gemeente en de
toegankelijkheid voor mindervaliden, neemt dit mee in nieuw beleid.
Na ziekenhuisopname kunnen senioren steeds vaker niet meer naar huis, maar
verpleeghuizen hebben wachtlijsten en ziekenhuizen kampen met hoge aantallen ‘foute
bedden’. De gemeente ondersteunt woningstichtingen bij het bouwen en aanpassen van extra
zorggeschikte woningen en appartementen.
Vitale senioren zijn van waarde voor de samenleving; de gemeente stimuleert daartoe het
bewegen en sporten door ouderen en brengt daarbij het aanbod van bewegen en sporten in
beeld door middel van een centraal punt voor vragen over bewegen en sporten en de
mogelijkheden in Noordwijk hiervoor.
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8. Openbare orde en Veiligheid
Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in zijn omgeving. Natuurlijk hebben mensen een eigen
verantwoordelijkheid om zelf zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen te treffen. Maar van de overheid
mag worden verwacht dat zij de veiligheid van haar burgers en bedrijven beschermt. Diefstal,
wildplassen, intimidatie, openbare dronkenschap, hufterig gedrag in verkeer of op straat: Het geeft
een onprettig en onveilig gevoel. Uitgangspunt voor het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk is dat
voorkomen beter is dan genezen. Veel van de in dit programma genoemde voorstellen leiden tot een
prettiger leefomgeving en minder overlast. De grenzen in de regelgeving moeten helder zijn. Wie over
de schreef gaat moet worden aangepakt. Dat geldt in ieder geval ook voor de meest bekende
overlastproblemen in Boerenburg, het uitgaansgebied van Noordwijk en in bepaalde gevallen van
concentratie en overlast van arbeidsmigranten.










Het fietspad van de Gooweg tussen Noordwijk en Noordwijkerhout geeft bij duisternis een
onveilig gevoel. Slimme verlichting en meer openheid creëren tussen weg en fietspad kunnen
voor verbetering zorgen.
De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven voor buurtpreventie.
De gemeente en de groep “Samen voor Vrede” gaan nauwer samenwerken aan een
oplossing voor overlast veroorzakende hangjongeren.
De regionorm van één wijkagent per 5.000 inwoners wordt gehanteerd. Dat betekent één
wijkagent erbij.
Betere communicatie met de gemeente en (wijk)agenten door inzet van buurt-WhatsApp en
dergelijke.
Wijkagenten zijn er niet alleen om te bekeuren, maar leggen hun oor te luisteren in de
samenleving en vormen een aanspreekpunt voor de buurt.
Verenigingen, horeca en evenementorganisaties moeten worden gewezen op hun
verantwoordelijkheid om voor iedereen een veilige sfeer te scheppen.
Bij grote sporttoernooien dragen de verenigingen bij aan ordebewaking via eigen ‘stewards’.
Een goed voorbeeld is de Nieuwjaarsduik in samenwerking met de NRB.
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9. Verkeer en Openbaar Vervoer
Het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk vindt dat de Duin- en Bollenstreek goed bereikbaar moet
zijn. Een goede bereikbaarheid maakt het aangenaam wonen, werken en recreëren. Goede wegen,
wandelpaden en fietspaden zijn dus belangrijk. Ook het openbaar vervoer is onmisbaar voor de
bereikbaarheid van onze regio voor inwoners, werknemers van buiten de regio en toeristen. Mobiliteit
houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom is intensief overleg en samenwerking met de
buurgemeenten en de Provincie nodig om een goede verkeersafwikkeling binnen Noordwijk en de
streek te garanderen. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan een goede inbedding van de verbinding
N206/N205 (3 Merenweg). Bij nieuwbouwprojecten blijft het motto: ‘Eerst bewegen, dan bouwen’.
Werkzaamheden aan een straat (groot onderhoud, reconstructie, riolering, gas, licht en water) moeten
beter worden gecoördineerd. Het moet voorkomen dat een straat een paar keer achter elkaar
opengebroken wordt. Dat wekt terecht ergernis bij bewoners en ondernemers/winkeliers.
Onze uitgangspunten rond verkeer en vervoer zijn:

Openbaar vervoer








Verbinding van de stations in Sassenheim, Voorhout en Hillegom, met winkelcentra, met
uitgaanscentra (Noordwijk aan Zee), met werkplekken en met maatschappelijke voorzieningen
(zorg, onderwijs, sport, etc.).
Goed openbaar vervoer richting Den Haag, Leiden, Haarlem, maar ook
goed openbaar vervoer binnen de Duin- en Bollenstreek.
De gemeente gaat na of de bijdrage aan de regiotaxi kan worden gemaximeerd en of de
buurtbus, belbus of voordelige-streekritten per OV verder ontwikkeld kan worden.
De individuele aangepaste vervoersvoorziening voor jongere gehandicapten handhaven.
Meer oplaadpunten voor OV-chipkaart in de dorpen.
Het is belangrijk dat de dienstregeling van bussen zoveel mogelijk voldoet aan de wensen van
de reiziger en aansluit op de vertrek- en aankomsttijden van treinen.

Parkeren









Parkeren in Noordwijkerhout en De Zilk blijft gratis.
In Noordwijk heeft betaald parkeren een belangrijke regulerende functie. Voor bewoners geldt
daarbij een ander regime dan voor (strand)gasten.
Een gratis parkeerpas voor alle inwoners.
De gemeente streeft naar een groot parkeerterrein (transferium) nabij de N206, waarvandaan
elektrische pendelbusjes van en naar het strand rijden. Hiermee wordt parkeren door toeristen
in het woongebied voorkomen. Bovendien behoudt het de verkeerscirculatie binnen Noordwijk
en voorkomt de hoge langdurige lasten van dure ondergrondse parkeer-oplossingen.
Handhaven van de goede parkeernorm voor parkeerplekken binnen de wijken en bij
nieuwbouw. Oplossingen creëren op eigen terrein.
De gemeente ondersteunt initiatieven waarmee Noordwijkers, zonder (extra) dure kosten, in
hun eigen straat kunnen parkeren.
Ieder bouwplan moet in principe voldoen aan de eigen parkeerbehoefte. De realisering van
(nieuwe) grote parkeergarages in Noordwijk aan Zee wordt planologisch mogelijk gemaakt
indien de daarmee gepaard gaande extra verkeersstromen de woonkwaliteit niet onevenredig
aantast. Er wordt daarbij geen gemeentelijke bijdrage verstrekt voor aanleg en/of financiering;
dit moet worden overgelaten aan het particulier initiatief. Concreet: er gaan geen tientallen
miljoenen gemeenschapsgeld van de burgers naar een mega-parkeergarage bij Huis ter Duin,
ook niet ter financiering. Flexibele oplossingen als verwijsborden en transferia worden wel
ondersteund.
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Fiets





Voor maximaal gebruik van de bus is het belangrijk dat er goede voorzieningen zijn om de
fiets (overdekt) te stallen. Hierdoor wordt de combinatie van de fiets, bus en trein
aantrekkelijker. Aandacht wordt geschonken aan voldoende openbare oplaadpunten voor
elektrische fietsen.
Goede en veilige fietsverbindingen tussen woonwijken en middelbare scholen, stations,
winkelcentra en uitgaanscentra.
Het realiseren van een nieuwe fietsbrug en fietspad waardoor er een nieuwe, kortere en
veiligere verbinding ontstaat tussen Noordwijkerhout, Noordwijk en Voorhout is een mooie
aanvulling en is een goed voorbeeld om naar dit soort zaken te kijken. De brug komt aan de
overkant uit op het Noordwijkerhoutse deel van de Leidsevaart met daarop aansluitend goede
ﬁetsverbindingen vanuit de kernen.

Verkeersveiligheid


Gevaarlijke verkeerssituaties, zoals onlangs geïnventariseerd door zowel CDA
Noordwijkerhout-De Zilk als CDA Noordwijk, worden aangepakt.
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Gevaarlijke verkeerssituaties rondom sportterreinen moeten worden aangepakt. De gemeente
stelt zich daarin actief op.
Waar dat nog niet is gebeurd: 30 km-zones rondom de scholen instellen.
Waar deze nog niet zijn: kiss & ride plekken rond scholen en bij sportterreinen maken.
Onveilige uitstapplekken worden voorzien van gele strepen op de stoep.
Goed begaanbare en veilige stoepen; dit geldt zeker voor Victoriapark 2 waarbij een tweede
uit-/inrit voor de wijk zal worden bezien.
Geen wijkagenten en parkeercontroleurs om alleen maar bonnen te schrijven maar
wijkagenten en boa’s als gastheren of -vrouwen in de wijken van onze gemeente.
De gemeente hanteert wijkgerichte verkeersplannen.
Tevens is het voor de toerist bijzonder als je vanaf de Boulevard de vloedlijn zou kunnen zien,
wat betekent op een aantal plaatsen het duin met rozenstruiken verlagen.

Duinpolderweg


De Duinpolderweg moet doorgaan, ook de aansluiting tussen de N206 en de N208 bij
Hillegom. Als de Duinpolderweg er komt, mag de Zilkerduinweg in De Zilk geen toename van
het verkeer krijgen. Bij het definitieve tracé moet maatwerk worden geleverd richting bedrijven
en dient er ruimte voor latere detailinvulling te zijn, in overleg met bewoners, bedrijven en het
Hoogheemraadschap van Rijnland (locatie waterberging).
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10. Financiën
Bij goed rentmeesterschap hoort ook het zorgvuldig omgaan met het (belasting-)geld dat de gemeente
is toevertrouwd om haar taken uit te kunnen voeren. De fusie mag er niet toe leiden dat de gemeente
een waterhoofd krijgt met steeds meer ambtenaren en teamchefs. Het financiële beleid van de
gemeente moet zuinig en doelmatig zijn. De lastenstijging voor burgers en bedrijven moet in principe
in de pas lopen met het consumentprijsindexcijfer van het CBS. Dat dwingt de gemeente tot
zorgvuldige keuzes. Als de gemeente dalende inkomsten heeft of onverwacht hoge uitgaven, moet ze
binnen haar begroting prioriteiten stellen en/of bezuinigen.
Daarom wil het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk:





















De gemeente harmoniseert de OZB samen met rioolheffing per 1 januari 2019. Ze gaat
daarbij uit van de eigenarenheffing. De harmonisering mag per saldo niet leiden tot
lastenverhoging in vergelijking met de huidige gecombineerde tarieven.
Gemeentelijke (OZB-)belastingen en heffingen volgen de inflatiecorrectie. Niet meer en niet
minder.
De gemeente bereidt zich voor op het verlies van precario-inkomsten per 2022. Zij zoekt de
oplossing in het ombuigen naar één gemeentelijke heffing gecombineerd met een bezuiniging
in haar uitgaven.
De gemeente werkt met een sluitende meerjarenbegroting met een risicoparagraaf voor de
langere termijn zodat de algemene reserve overeind blijft.
De gemeente stelt voor alle gemeentelijke sectoren en domeinen meerjaren- beheersplannen
op inclusief risicoparagraaf. Doel is om de financiering te bewaken en de gelden te
oormerken. Daarmee wordt het besteed aan dingen waarvoor het is bedoeld. En het voorkomt
incidenteel financieel bijspringen.
De totale uitgaven van de nieuwe gemeente moeten lager liggen dan die van de twee
afzonderlijke gemeentes.
De subsidieverordening 2 jaar in stand houden en ordentelijk in overleg met betrokkenen
harmoniseren.
De toeristenbelasting volgt de inflatiecorrectie. De gemeente zoekt harmonisatie in de
verschillende categorieën en/of indelen in (fysieke) gebieden.
De gemeente besteedt de inkomsten van de toeristenbelasting aan versterking van de
toeristische sector.
Grondzaken, Ruimtelijke Ordening en financiën moeten niet in één wethoudersportefeuille
worden belegd, maar verdeeld binnen het college van B&W in gescheiden portefeuilles. Per
beleidsveld en per project is volstrekt duidelijk wie welke verantwoordelijkheid draagt. Daarbij
wordt gewerkt volgens collegiaal bestuur.
De gemeente hanteert realistische grondexploitaties. De gemeente belast gronden niet met
ontwikkelkosten van andere projecten (Zoals Maarten Kruystraat, Jan Kroonsplein en
Bronsgeest).
De gemeente zet de Nuon-gelden in voor de eigen inwoners en een goed rendement.
Specifiek wil het CDA dit geld indien nodig inzetten voor projecten waar alle inwoners
gelijkelijk profijt van hebben, zoals de noodzakelijke energietransitie, bijvoorbeeld de
ombuiging van gas naar duurzame energie (aardwarmte, zonnecollectoren). Het Nuon-geld
niet verbrassen aan dure parkeergarages, een compleet nieuw gemeentehuis of om tekorten
van projecten weg te werken.
De gemeente bewaakt het beleid, de uitgaven en begrotingen van regionale organen als
Holland Rijnland, ISD, enz.
De gemeente en woningstichtingen werken aan een Volkshuisvestingsfonds. Dit wordt gevoed
uit een gedeelte van de winsten op grondexploitaties. Daarmee steunt zij betaalbare woningen
voor Noordwijkers. Daarnaast kan een deel van deze winsten ingezet worden voor
startersleningen.
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11. Gemeentelijke dienstverlening en
openbaar bestuur
Samenwerking is nooit een doel op zichzelf. Het is een middel om strategische en praktische doelen
te realiseren. Wij willen een regionaal sterke en efficiënte ambtelijke organisatie om de uitdagingen
van de toekomst aan te kunnen. De fusie van twee gemeenten moet voor haar inwoners en bedrijven
zo min mogelijk last geven. Sterker: Het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk was en is voor de
fusie omdat deze voordelen moet opleveren voor de inwoners. De fusie moet ruimte laten voor het
lokale karakter van de vier kernen in Noordwijk. De dienstverlening aan burgers en bedrijven moet in
alle kernen behouden blijven. Met gevoel voor de identiteit van de afzonderlijke kernen. Inwoners en
ondernemers hebben baat bij een daadkrachtig en betrouwbaar bestuur. Een gemeentebestuur dat
voor hen opkomt en haar afspraken nakomt. We willen dat de gemeente werkt aan het oplossen van
problemen, in plaats van het opstellen van regels en evaluaties. Fusie is onzes inziens noodzakelijk
om de landelijke taken die nu gemeentelijk moeten gebeuren, professioneel en efficiënt uit te kunnen
voeren en voldoende tegenwicht in de regio te leveren om zodoende ook strategisch vanuit de
Noordwijkse optiek zaken te realiseren. Een goed voorbeeld is de economische agenda.

Een goed onderdeel van openbaar bestuur is regionale samenwerking. De gemeente werkt al op veel
gebieden samen. Samen sta je sterker is een aloud gezegde. De bestaande samenwerkingen willen
wij dan ook continueren. Dat ontslaat ons echter niet van de plicht om ook kritisch te blijven kijken
naar de gezamenlijk uitgevoerde taken. Efficiëntie, kostenbewaking en kwaliteit moeten voorop staan.
Daarnaast bewaken wij actief de ‘grip op regionale samenwerking’, opdat de gemeenteraad ook
regionaal haar sturende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol goed kan blijven invullen.
Daarom wil het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk het volgende:









In stand houden van de gemeentelijke loketten. Zij zijn het contactpunt van de gemeente voor
de inwoners en bedrijven. Hier kunnen mensen terecht voor allerlei zaken.
Burgercontacten hoeven niet per se plaats te vinden aan het loket. De gemeente moet digitale
mogelijkheden beter benutten, bijvoorbeeld via haar eigen website.
De dienstverlening kan door een “vliegende brigade” bij de mensen thuis worden gebracht.
De vliegende brigade en de lokale loketten zijn onmisbaar voor mensen die niet goed overweg
kunnen met digitale informatie.
De gemeente moet een publieks-app ontwikkelen. Deze kan de mensen informeren over
bijvoorbeeld het moment van huisvuilinzameling of de actuele parkeersituatie.
Inwoners en bedrijven moeten via de telefoon, mail of app meldingen van overlast
ogenblikkelijk kunnen doorgeven. De gemeente laat weten wat er met hun meldingen is
gebeurd.
De huidige twee gemeentehuizen zijn prachtige gebouwen en dragen ook qua publieke
functie bij aan de levendigheid van de betreffende dorpscentra. Wij streven dan ook naar het
behoud van één en indien mogelijk beide gebouwen als gemeentehuis. De realisering van
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een compleet nieuw peperduur gemeentehuis buiten onze dorpskernen is voor het CDA op dit
moment geen optie.
De gemeente overlegt met belanghebbenden vóórdat beleid gewijzigd wordt
De gemeente communiceert helder over landelijke en regionale subsidies waarvan
ondernemers en inwoners gebruik kunnen maken.
Via het Burgerpanel peilt de gemeente de mening van burgers. De informatie die dat oplevert,
gebruikt de gemeente bij haar beleid. Het CDA wil daarom het burgerpanel uitbouwen voor de
nieuwe gemeente.
Ambtelijke facilitering van burgerinitiatieven en burgerparticipatietrajecten.
Transparant bestuur.
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Tot slot
In de bovenstaande punten laat het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk zien dat we betrokken
zijn bij de inwoners van Noordwijk. U kunt er op vertrouwen dat we ons de komende 4 jaar hard zullen
maken om deze punten te realiseren. En daar kunt u ons op aanspreken, het CDA is tenslotte altijd in
de buurt. Dat hebben we de afgelopen jaren laten zien en dat zullen we, als u ons uw stem
toevertrouwd, ook weer laten zien in het nieuwe college van B&W.
Het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk wil niet aan de zijlijn staan en alleen maar roepen wat er
niet goed gaat. We hebben goede ideeën en ambities. We willen ons de komende jaren inzetten voor
de mensen in de nieuwe gemeente Noordwijk. Dat lukt het beste als we bestuurlijke
verantwoordelijkheid dragen. Machtspolitiek en uitsluiting van bepaalde personen of partijen passen
niet in de wijze waarop het CDA naar de politiek kijkt. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk
kiezers zich herkennen in het beleid van de gemeente. Politiek moet dienstbaar zijn aan mensen en
niet andersom. We willen samenwerken met alle partijen die constructief willen bouwen aan de
toekomst van de nieuwe gemeente Noordwijk.
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