
NZLokaal zet zich in voor alle mensen 
in onze dorpen. 

Noordwijkerhout en De Zilk worden op 1 januari 2019 één 
gemeente met Noordwijk. NZLokaal doet mee aan de 
verkiezingen voor de gemeenteraad op 21 november.  
Dit is wat NZLokaal wil in de nieuwe gemeente Noordwijk:  

 
DE GEMEENTE: 

  De gemeente luistert naar u en houdt rekening met u 
  U bent welkom bij het loket van de gemeente in uw dorp 
  Bij de gemeente spreken en schrijven ze duidelijke taal 

 

 

WELZIJN: 

 Iedereen doet mee!  
 De gemeente helpt ouderen en jongeren met problemen 
 De gemeente zorgt voor iedereen die dat nodig heeft en het zelf niet kan 

 

ONDERWIJS: 

 Er komen taallessen Nederlands voor mensen met een andere taal, 
vanaf 4 jaar 

 Er komen zwemlessen op school 
 De gemeente helpt als kinderen naar speciaal onderwijs gaan 

 

GELD EN WERK: 

 Geen hogere belastingen 
 De gemeente helpt u als u moeilijk werk kunt vinden 
 De gemeente helpt u als u een eigen bedrijf heeft of wil beginnen 
 De gemeente helpt u als u schulden heeft 

 

WONEN: 

 Er komen genoeg goedkope huizen voor mensen met weinig inkomen 
 Er komen genoeg huizen voor jongeren 
 Er komen genoeg huizen voor ouderen in de buurt van winkels 
 Op Het Zilt in De Zilk worden nu snel huizen en winkels gebouwd 
 Arbeiders uit het buitenland krijgen nette huizen van hun werkgever  

en wonen niet allemaal bij elkaar 

  



IN UW BUURT: 

 Parkeren op straat blijft gratis in Noordwijkerhout, De Zilk en grote delen van Noordwijk 
 Fietsers kunnen overal veilig rijden en oversteken 
 De bussen rijden vaker en sneller naar de treinstations 
 De gemeente helpt uw buurt veilig te houden 
 De gemeente houdt rekening met het milieu 
 U kunt uw afval gemakkelijk apart inleveren 
 De straten en groenstroken zijn schoon en netjes 
 Bomen worden alleen gekapt als het echt moet en er worden dan altijd nieuwe geplant 

 

IN HET CENTRUM: 

 De lege winkels worden weer gevuld 
 Auto’s rijden niet door de winkelstraten op drukke tijden 
 Er komt gratis Wifi 

 

 

SPORT EN RECREATIE: 

 De Schelft en het zwembad blijven in Noordwijkerhout! 
 De bibliotheek blijft 
 De kinderboerderij blijft 
 De gemeente helpt de verenigingen 
 De gemeente helpt u als u wil sporten 
 De gemeente helpt bij het organiseren van evenementen  

zoals kermis, carnaval en bloemencorso 

 
STEM OP 21 NOVEMBER VOOR JE DORP! 

STEM NZLOKAAL!        


