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Bestaanszekerheid voor iedereen, dat is waar de PvdA voor staat. Iedereen
heeft recht op vaste grond onder de voeten. Wij gaan voor zekerheid over
werk, wonen, zorg en welzijn ook in onze nieuwe gemeente Noordwijk.
In het verleden is door de gemeente Noordwijk volop geïnvesteerd om de
gemeente neer te zetten als sport of space gemeente. In plaats van een focus
op het merk Noordwijk kiezen wij voor de nieuwe gemeente Noordwijk ook
voor een focus op de mens, de inwoner van Noordwijk, Noordwijkerhout en
De Zilk.

Zeker zijn van een betaalbare woning en een leefbare wijk
Zes jaar wachten op een woning, dat is veel te lang, daarom is het belangrijk
dat er op korte termijn veel meer sociale woningen bij komen in alle dorpen
van onze gemeente. Doorstroming
vanuit bestaande sociale
huurwoningen is belangrijk.
Scheefhuurders worden onder druk
gezet om te verhuizen, maar kunnen
nauwelijks uitwijken naar een
betaalbare huurwoning in de vrije
sector of een betaalbare
koopwoning. Voor ouderen zien we
woonvormen voor ons, waar je
zelfstandig, maar met steun van
elkaar en hulp nabij, kunt wonen.
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Al deze woningen moeten naast de eerdergenoemde sociale huurwoningen
worden gebouwd in diverse wijken, zoals bijvoorbeeld in Bronsgeest.
Bronsgeest is bij uitstek de plek waar goedkope woningen kunnen worden
gebouwd. De gemeente heeft de grond zelf in handen. Bij
nieuwbouwprojecten waar niet de door ons gewenste sociale huurwoningen
worden gebouwd, is een afdracht vereist in het volkshuisvestingsfonds, zodat
deze zo nodige betaalbare huizen dan in ieder geval op een andere locatie
kunnen worden gebouwd. Met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt is
voor het behouden en aantrekken van personeel betaalbare woonruimte ook
belangrijk.
In het huidige Noordwijk vormt de grondprijs een belemmering voor goedkoop
bouwen. De nieuwe gemeente moet kiezen voor een vaste betaalbare
grondprijs voor sociale huurwoningen gebouwd door corporaties.
Wat ons betreft hoeft de gemeente geen strengere regels op te stellen voor
verhuur van woningen aan arbeidsmigranten. De PvdA maakt geen
onderscheid tussen huurders van woningen. Vaak wordt vergeten dat wij
arbeidsmigranten hard nodig hebben op de arbeidsmarkt. De gemeente hoeft
niet te investeren in tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. De markt,
maar ook werkgevers van arbeidsmigranten hebben hierin een taak.
Een leefbare wijk is een wijk met water en groen, waarin je je veilig voelt,
waar Airbnb begrensd is en waar zo nodig handhavend wordt opgetreden. De
lusten en de lasten van Airbnb zijn niet goed verdeeld. Strengere regels zijn
noodzakelijk voor de verhuur van woningen via Airbnb.
Preventie vormt nog altijd het beste medicijn tegen overlast. Een harde
aanpak kan nodig zijn als andere instrumenten hebben gefaald.
Cameratoezicht kan de veiligheid of het gevoel van veiligheid ook vergroten,
maar moet wel een selectief instrument zijn of worden. De PvdA is niet
zondermeer voor meer cameratoezicht.

Zeker zijn dat economische groei niet voor alles gaat
De economische ontwikkeling walst krachtig door. De bollenteelt,
congresfaciliteiten, toerisme en space dragen onze economie. Dat het
economisch goed gaat, moeten we koesteren, maar de bouwplannen die
hieruit voortkomen, volgen we kritisch. Als uitbreiding en groei ten koste gaan
van leefbaarheid, lucht en ruimte stellen we grenzen. Het kleinschalige
landschap willen we behouden en op de openbare ruimte mag door de horeca
niet onbegrensd een beslag worden gelegd. Er zou extra aandacht moeten
zijn voor de kleinere ondernemers. Faciliteren waar dat kan en beschermen
waar nodig. Investeren in de uitstraling van winkelgebieden past hierbij, maar
de PvdA vindt dat de gemeentelijke belasting hiervoor niet hoeft te worden
verhoogd, omdat de gemeente over voldoende reserves beschikt. Van
ondernemers mag wel worden gevraagd hier financieel aan bij te dragen.
Verhoging van de onroerendezaakbelasting voor bedrijven is voor ons een
optie. We zien ook een oplossing in het verkleinen van winkelgebieden.
Toerisme vormt een belangrijke inkomstenbron voor een aantal Noordwijkers.
Verdere uitbreiding van toerisme kan leiden tot meer overlast en deze
overlast moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Toerisme is goed voor de
economie maar vraagt wel om afspraken en grenzen om Noordwijk ook nog
van de Noordwijkers te laten zijn.
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De inwoner wordt als kleine speler makkelijk buiten spel gezet. De PvdA wil in
de discussies rondom planvorming de spreekbuis zijn van die inwoners die nu
niet worden gehoord.
De omgevingsvisie die nu wordt vastgesteld voor de huidige gemeente
Noordwijk, moet voor de nieuwe gemeente Noordwijk worden aangepast. Van
de zeven sterren staat voor ons de economische ster daarbij zeker niet op de
eerste plaats.

Zeker zijn dat je mee kunt doen
Iedereen moet kunnen meedoen in onze gemeenschap. Als je het niet breed
hebt, mag dit niet betekenen dat je langs de zijlijn staat. Iedereen moet de
mogelijkheid hebben te sporten en
culturele activiteiten te
ondernemen. Armoede betekent
jammer genoeg al snel dat je in
een isolement vervalt, terwijl een
sociaal netwerk veel betekent voor
je gezondheid en ook heel
belangrijk is voor het vinden van
werk. De PvdA wil de
mogelijkheden op dit gebied
uitbreiden.
Kinderen van wie de ouders het
niet zo breed hebben, mogen hierdoor op school niet op een achterstand
komen, omdat zij zich geen bijles kunnen veroorloven, geen computer of een
iPad kunnen betalen of niet mee kunnen op studiereis of schoolkamp.

Zeker zijn dat je niet alleen staat
Ook in onze gemeente voelen veel mensen zich eenzaam. We vinden het
belangrijk dat kwetsbare mensen actief worden opgezocht. De trend is dat
ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Dit moet niet betekenen dat zij
aan hun lot worden overgelaten. Als je niet zo gemakkelijk meer de deur uit
komt, wordt je wereldje steeds kleiner, maar de behoefte aan contact blijft.
Het is dan soms nodig dat een ander je helpt naar bijvoorbeeld een
ontmoetingsplek in de buurt, waar je je weer gezien kunt voelen. De rol van
mantelzorgers wordt steeds zwaarder. Meer mogelijkheden voor respijtzorg
zijn dus erg belangrijk.

Zeker zijn van goed bestuur
Noordwijk ligt niet op een eiland. De PvdA is vóór samenwerking met
gemeenten in de regio. Soms kunnen alleen via een effectieve regionale
samenwerking oplossingen voor vraagstukken gevonden worden. Wij zien
geen meerwaarde in een eigen verantwoordelijk wethouder voor elke kern.
Het besluit om, met het oog op de kosten, al dan niet een nieuw
gemeentehuis te bouwen, willen we met gedegen onderzoek onderbouwen.
Goed bestuur is eerlijk bestuur en dat reikt verder dan de gemeentegrenzen.
De huidige gemeente Noordwijk heeft al de titel Fairtrade Gemeente. We
zouden graag zien dat ook de nieuwe gemeente Noordwijk aan deze titel en
bijbehorende inspanningen vast blijft houden.
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Zeker zijn van werk
Werk betekent meer dan een inkomen voor mensen. Het geeft je
eigenwaarde en het geeft zin en betekenis aan je bestaan. Werk zou daarom
voor iedereen tot de mogelijkheden
moeten behoren. Ook als je een
arbeidshandicap hebt, speciaal of
praktijkonderwijs hebt gevolgd, al
langer zonder werk zit en/of ouder bent.
De gemeente zorgt voor begeleiding en
als het nodig is een loonkostensubsidie
of beschut werk. Ook mensen zonder
uitkering en een wens om te werken,
moeten kunnen rekenen op hulp.
Van mensen met een bijstandsuitkering
mag worden gevraagd zich maximaal in te spannen om betaald werk te
vinden, door actief te solliciteren en deel te nemen aan een reintegratietraject. De PvdA is tegen de verplichting élke tegenprestatie te
verrichten voor mensen met een bijstandsuitkering. Belangrijk is ook, dat de
gemeente een goed voorbeeld geeft en als werkgever het voortouw neemt als
het gaat om het aannemen van mensen met een arbeidshandicap en een
afstand tot de arbeidsmarkt, kiest voor vast in plaats van flex in
dienstverbanden en anoniem solliciteren mogelijk maakt, zodat je met welke
naam dan ook evenveel kans hebt op werk.

Zeker zijn van behoud van onze natuur
We willen zuinig zijn op de natuur in onze gemeente. We staan met de
energietransitie voor een grote opgave. Daarnaast is de biodiversiteit in
gevaar, onder andere door insecten en bijensterfte. Bijen en andere insecten
zijn onmisbaar voor het leven op aarde. Voor milieumaatregelen mag wat ons
betreft een belastingverhoging plaatsvinden.
Van inwoners mag worden
verwacht dat zij hun steentje
bijdragen, bijvoorbeeld door
meer soorten afval te
scheiden. Inwoners mogen
hiertoe worden verplicht, mits
er draagvlak is bij de inwoners
en er voldoende duidelijkheid
is over de uitvoerbaarheid en
de milieuwinst. Door onze
duingebieden ten noorden en
zuiden van Noordwijk
onderling te verbinden met Leeuwenhorst en de Waterleidingduinen, ontstaat
een groot natuurgebied (Nationaal Park Hollandse Duinen). Strandhuisjes bij
de Duindamse- en Langevelderslag zijn voor ons geen optie. Daar zijn wij
tegen. Ook met het doortrekken van de Duinpolderweg zou de natuur in het
gedrang komen en het is ook een enorme aanslag op het open
bollenlandschap. In plaats van deze wegverbinding kiezen we voor
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ecologische verbindingen, waardoor de natuur de kans krijgt om zich te
verspreiden, te groeien en te bloeien binnen de Bollenstreek. De nieuwe
gemeente Noordwijk werkt samen met andere bollengemeenten aan het
verduurzamen van de bollenteelt, ruimte voor natuur en het opruimen van de
verrommeling van de bollenstreek. Het uitbreiden van agrarische bedrijven in
het buitengebied past hier niet in.

Zeker zijn van sport & cultuur
Cultuur en sport zorgen voor verbinding tussen mensen. Het vormt het
cement van de samenleving. Bij cultuur en sport denken wij aan een breed
scala aan activiteiten van carnaval tot KunstKlank, van de avondvierdaagse
tot sport en bewegen voor en door ouderen. De voorzieningen die we nu
hebben in onze dorpen, willen we behouden. We willen in ons eigen dorp
naar de bibliotheek kunnen gaan en kunnen blijven zwemmen in De Schelft.
Om de zwemvaardigheden van onze jeugd op peil te houden, willen we het
schoolzwemmen weer invoeren. De PvdA wil vooral investeren in zorg,
welzijn en cultuur. Extra investeringen in sport zijn niet meer nodig.
Het museum Oud Noordwijk verbindt het heden met het verleden en helpt ook
mee de mensen van nu met elkaar te verbinden en verbonden te houden.
Daarnaast is het museum een toeristische trekpleister. De PvdA wil dan ook
dat de gemeente de verbouwing van het museum betaalt.
Het toekennen van een monumentale status aan ons historisch cultureel
erfgoed, zorgt voor behoud van dat wat in onze ogen waardevol is. Ook als dit
betekent dat eigenaren soms geen honderd procent zeggenschap over hun
bezit kunnen houden.

Zeker zijn van begrip voor elkaar
We hebben arbeidsmigranten heel hard nodig om gaten in de arbeidsmarkt
op te vullen. Solidariteit is een belangrijke bouwsteen van de samenleving.
Respect voor elkaars gelijkwaardigheid is essentieel. Onbekendheid en
discriminatie bestrijden we en het onderling vertrouwen willen we versterken.
Contact en binding tussen groepen ontstaat alleen als je elkaar tegenkomt.
Diverse wijken helpen daarbij. Daarnaast zoeken we actief naar manieren
waarop we elkaar kunnen ontmoeten en de integratie in onze gemeenschap
kunnen bevorderen. Culturele evenementen kunnen hier in ieder geval aan
bijdragen net als goed en toegankelijk taalonderwijs voor anderstaligen.
Ondernemers kan worden gevraagd hieraan ook een bijdrage te leveren.

Zeker zijn van een eerlijke energietransitie
We moeten met zijn allen van het gas af en overschakelen op duurzame
energiebronnen. Een enorme klus waar de gemeente haar inwoners bij moet
helpen. Deze klus kost geld, veel geld. Van groot belang is, dat de lusten en
de lasten van deze overgang, eerlijk worden verdeeld. De sterkste schouders
moeten ook hierin de zwaarste lasten dragen, waardoor de energietransitie
ook mogelijk wordt voor de mensen met een kleine beurs. Het mag niet zo
zijn dat huurders en lagere inkomens een onevenredig groot gedeelte van
hun inkomen hieraan kwijt zullen zijn. De gemeente helpt haar inwoners ook
door advies te geven en te faciliteren.
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Zeker zijn van goed vervoer: Van (Pvd)A naar Beter.
De busverbindingen van en naar de dorpen in onze gemeente moeten beter.
Alle kernen in de gemeente moeten goed bereikbaar zijn met het openbaar
vervoer. Ook de bereikbaarheid tussen de kernen vraagt aandacht. De
gemeente draagt zo nodig bij
aan het investeren in voor- en
natransport naar de stations in
Voorhout en Sassenheim (vrije
busbanen, betere
fietsvoorzieningen rond
bushaltes).
De jaren geleden opgeheven
directe busverbinding met
Haarlem wordt nog steeds
ernstig gemist. Voor de langere
termijn moet worden ingestoken op een station nabij Piet Gijs, onder
voorwaarde dat de
’s Gravendamseweg ongelijkvloers het spoor passeert. Tot slot mag ook de
fiets niet vergeten worden. Betere en veilige fietsverbindingen zijn
noodzakelijk tussen de dorpen en naar kust en achterland. Voor inwoners,
maar ook voor bezoekers, is onze gemeente een fietsparadijs. Voor de auto
willen we betere verbindingen met de A44. De doortrekking van de
Duinpolderweg naar de N206 is een overbodige toevoeging aan het
wegennet.
Wij zijn niet voor investeren in een ondergrondse parkeergarage bij Huis ter
Duin. Wij kiezen voor de fiets en het openbaar vervoer en voor transferia voor
auto’s. Meer auto’s toelaten in het centrum van Noordwijk is onwenselijk. De
aantrekkelijkheid van de Wilhelminaboulevard als flaneer- en
activiteitengebied wordt sterk verhoogd door het gebied autovrij te maken in
het weekend.

Zeker zijn van goede zorg
‘Goedkoop adequaat’, dat is al
jaren de lijfspreuk van onze
gemeente waar het gaat om het
uitvoeren van de Wmo, maar
daarmee is niet iedereen ook
voldoende geholpen. Goedkoop
is soms duurkoop. Ouders van
een gehandicapt kind moeten de
laatste jaren veel meer en
hogere eigen bijdragen betalen.
Oudere inwoners zien hun
huishoudelijke hulp als een gek door het huis rennen terwijl ze alleen het
hoognodige mag schoonmaken. Tijd om de eenzaamheid te doorbereken met
een kopje koffie en een praatje is er niet. Ouders van een kind met autisme
worden geconfronteerd met een wachtlijst van 1 jaar bij het Centrum voor
Autisme. Dat moet dus beter. Véél beter! De PvdA wil een meer ruimhartig
beleid en geld dat is bestemd voor het sociale domein, geven we ook
werkelijk uit aan het sociale domein! In aanbestedingen wordt niet alleen
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maar gekeken naar het laagste tarief, maar worden eisen gesteld aan
kwaliteit van zorg en dat mag dan ook wat meer kosten. Voor de jeugdzorg
moet er meer geld komen en jongeren die zorg kregen, mogen na hun
achttiende verjaardag niet plots aan hun lot worden overgelaten. De
jeugdzorg draagt de sporen van het beperkte budget dat de gemeenten
hebben ontvangen van de rijksoverheid. Verder bezuinigen op jeugdzorg door
de gemeente kan niet aan de orde zijn.
We gaan er voor de meest dementievriendelijke gemeente van Nederland te
worden! Bij deze titel past niet dat mensen met dementie ondervoed raken,
doordat ze vergeten te eten. Er moet daarom snel duidelijkheid komen over
wie verantwoordelijk is voor ondersteuning bij de maaltijd, zodat inwoners met
dementie de zorg geboden kan worden die zij nodig hebben.
Gezondheid wordt voor een belangrijk deel bepaald door wat we eten. Van de
overheid mag worden verwacht bij te dragen aan het stimuleren van gezond
gedrag. Met het beleid Jongeren op gezond gewicht (JOGG) moet zeker
worden doorgegaan. De scholen kunnen hierbij een belangrijke rol vervullen.
De gemeente draagt hieraan financieel bij.

Zeker zijn van een gezond en eerlijk financieel beleid
Noordwijk is een rijke gemeente met veel
reserves. De belastingdruk per woning
kunnen we dan ook bevriezen op het niveau
van 2017, waarbij wij kiezen voor een daling
van de riool- en reinigingsheffing en een
kleine stijging van de
onroerendezaakbelasting. Dit is in het
voordeel van goedkope huizen, huurders en
lagere inkomens.
De PvdA wil in de hele gemeente een hoog
niveau aan welzijn, zorg, sport, kunst en
cultuur blijven garanderen. Om in de gehele
gemeente dezelfde sport, zorg en
cultuurinvestering per inwoner te realiseren
is echter extra geld nodig. Om de
Noordwijkers financieel te ontzien kiezen wij
voor het verhogen van de parkeertarieven
aan zee, de toeristenbelasting en
forenzenbelasting met twintig procent. Deze tarieven zijn al tien jaar niet meer
gestegen.
Veel geld is nodig voor het van het gas halen van alle woningen in Noordwijk.
De PvdA stelt voor de vrijkomende NUON-reserves hiervoor te gebruiken. We
willen een fonds vullen met twintig miljoen euro voor warmtepompen,
zonnepanelen en isolatie voor huurders en woningbezitters. Het geld ooit
verdiend uit oude energie, keert zo terug in nieuwe energie.
De hondenbelasting willen we behouden. Wij hechten aan de regel, dat de
vervuiler betaalt. Bovendien zou afschaffing van de hondenbelasting een
verhoging van de belasting op een ander terrein betekenen, zoals de
onroerendezaakbelasting. Dat vinden we onwenselijk.
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