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4  Is iemand die er voor jong en oud is. Verbindend te werk gaat en zich zichtbaar opstelt. 4 

5   . 5 

6 

  

heeft competenties om met kundigheid en het gezag landelijke en of regionale functies 
te bekleden. De vooraanstaande naam die hij hiermee opbouwt, is belangrijk voor zijn 
positie in de regio. Hiermee kan de gemeente bijdragen en sturen op toekomstige 
ontwikkelingen in de Bollenstreek. 6 

7 

  
Is een persoon die er is voor alle inwoners van Noordwijk, representatief en 
vernieuwend kan denken.  

8   heeft geen groot ego en staat tussen de inwoners  
9 

  
Zorgt dat Noordwijk weer op de kaart  komt, betaalbare woningen voor de noordwijkse 
jongeren criminaliteit aanpakken.  

10 

  
is een eerlijk persooen, die de dialoog aangaat, luistert en de meningen van de burgers 
serieus neemt en daar ook daadwerkelijk wat mee doet.  

11 

  
Stil zitten is geen optie. Er zal hard gewerkt moeten worden om heel veel in Noordwijk 
te bereiken. Vol gas er tegen aan, is dan ook het credo.  

12   is verbindend, geeft vertrouwen en troost aan de burgers van Noordwijk.  
13   is een mensen-mens  
14   Heeft oog voor de Noordwijker  
15 

  
Moet eerlijk zijn, zichtbaar zijn, aan alle Noordwijkers denken, Noordwijk goedkoper 
maken voor Noordwijkers, zorgen voor betaalbaar koophuis voor ons.  

16   Is een mensen mens en kent de burger, Jon Hermans mag blijven!  
17   Is verbindend.  
18 

  
... is degene die de uitdaging aandurft om mij mijn ongelijk te tonen dat fuseren geen 
goed idee was. Ik sta  er open voor.  

19   integer  
20 

  
Zou een persoon van de streek moeten zijn die begrijpt hoe de streek en mensen 
daarvan in elkaar zitten.  

21   moet eerlijk zijn  
22 

  
Is er voor noordwijk.. noordwijkerhout..de zilk.. ook begeeft de burgemeester zich 
onder de mensen  

23 

  
is één met de bewoners, ondernemers en vrijwilligers van de gehele gemeente. Neemt 
beslissingen en staat voor de functie  

24   Is een kopie van Jon Hermans vloedbeld  
25 

  
verbindt inwoners, is zichtbaar en aanspreekbaar en bewaakt integriteit van gemeente 
(bestuur)..  

26   Luistert naar de inwoners van de gemeente.  
27   Zorgt voor zijn gemeente als een goed vader of moeder  
28   Is beter dan de vorige (waarnemend) burgemeesters  
29   Is een verbindend persoon  
30   Is een vriendelijke vrouw en onpartijdig  
31 

  

Moet een statig figuur zijn met charisma, maar ook iemand die verstand heeft van 
zaken en gevoel heeft met en bij de gemeente Noordwijk. Tevens hoop ik dat hij of zij 
open staat voor de vele culturele activiteiten die onze dorpen rijk zijn en mee helpt om 
deze tot stand te brengen en te organiseren.  

32   Luistert naar de inwoners van Noordwijk!  
33   Houd rekening met de ontwikkeling van de gemeente en gaat de verpaupering tegen.  
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34   is een uniek, betrouwbaar  en inspirerend persoon.  
35 

  

Is een persoon die begaan is met de bewoners. Staat voor zijn of haar ideeën en 
communicatief direct en duidelijk is. Een burgemeester is verbindend tussen inwoners, 
ondernemers en andere gemeentes/ regio’s. Zeker de verjonging van Noordwijk staat 
centraal en ruimtelijke orde.  

36   Is een werker.  
37   Is er voor alle bewoners en alle bedrijven. Groot of klein.  
38   Is betrokken bij zijn/haar inwoners  
39 

  
Laat de kleur van zijn of haar partij NIET doordringen in gesprek/geschrift en is 
transparant  

40   Iemand die benaderbaar is  
41   Mens onder de mensen zijn  
42   -  
43   Is verbindend, integer en daadkrachtig  
44 

  
Werkt vanuit een visie en brengt benodigde partijen om doelen te bereiken, bij elkaar 
en zorgt voor ondersteund gemeente-apparaat.  

45 

  
Staat open voor de mening van inwoners en zorgt dat ieders stem vertegenwoordigd 
wordt in beslissingen en staat open voor vernieuwing  

46   Is erg sociaal  
47   zet zich in voor het huisvesten van alle inwoners van noordwijk  
48   Zet ongezien talent op de voorgrond  
49   is een burgervader/moeder  
50   zet zich in voor sport in de gemeente.  
51   Is een normale bestuurder zonder poes-pas en begrijpt de bevolking.  
52 

  
Zorgt ervoor dat we weer trots op ons noordwijk kunnen zijn met volle terrassen en 
gezelligheid zoals noordwijk hoort te zijn  

53   Is goed voor het bedrijfsleven en het samenbrengen van de gemeentes  
54   X  
55   .  
56   Moet vooral een Mens zijn,een die meeleeft bij lief en leed in de gemeente!  
57   Is een vrouw  
58 

  

De burgemeester moet toegankelijk zijn voor de burgers. Laagdrempelig zoals de 
huidige burgemeester dat nu ook doet. Niet boven het volk staand maar samen 
bouwen!  

59   bevindt zich tussen de inwoners; luistert en verbindt  
60   fixt het parkeerprobleem. Datzelfde parkeerprobleem dat er al 10 jaar lang is.  
61 

  
De burgemeester heeft een gastvrij en groen hart, om te voorkomen dat er nieuwe 
wijken bij gebouwd worden.  

62   weet wat er speelt in de gemeente, dus komt uit deze regio  
63 een vrouw Is in ieder geval een vrouw  
64   Boven de partijen staan en flexcibel voor een ieder  
65   Stelt standpunten van burgers op de eerste plaats  
66   Is een VVD-er  
67 

  

Is altijd bereikbaar voor de inwoners en houdt zich aan de afspraken die er gemaakt 
zijn. Al jaren wordt er van alles afgesproken maar met dezelfde vaart weer afgebroken.  
Dat schiet niet op.  
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68 

  
staat tussen de bewoners maar neemt leidende rol serieus. Los waar het kan, streng 
waar het moet.  

69 

  
Is iemand die zichtbaar en aanspreekbaar is. Iemand die open staat voor anderen en 
nieuwe initiatieven. Maar ook iemand die de leiding op zich kan nemen.  

70   Een gezagvolleider met een duidelijk korte- en midden lange termijn visie  
71   luistert naar de inwoners van noordwijk en hun wensen  
72 

  

Staat voor de mensen die in Noordwijk wonen en willen wonen. Zorgt voor genoeg 
ruimte voor jong en oud en dat er meer gelijkheid komt tussen rijk en arm in de 
huizenmarkt!  

73   Moet voor alle burgers herkenbaar en vooruitstrevend zijn  
74 Ambassadeur van 

de badplaats 
is een ambassadeur voor de badplaats en (h)erkent de historie en toekomst als 
badplaats  

75   Is iemand met een visie, die verder kijkt en alle dorpskernen even belangrijk vindt.  
76 

  
Is iemand die er staat voor iedereen en niet alleen voor de gekleurde bevolkings groep 
en vergeet onze oudere aub niet  

77   Moet gezzelig zijn  
78 

  
Is een lief zacht persoon ,betrokken,intelligent en het liefst een vrouwelijke 
burgemeester.  

79   Is een vrouw  
80   Moet boven de partijen staan  
81   Verbindend zijn, passen bij de samenleving en aanspreekbaar zijn.  
82 een pvv er ofzo ? is een gekozen Burgemeester  
83   Weet wat er speelt in zijn/haar gemeente en houdt het algemeen belang in ogen  
84   Is een vrouw  
85   .  
86 

  
Is iemand die oog heeft voor de eigenheden van de diverse dorpskernen en los van de 
politieke stromingen binnen de gemeente er op alle gebied wil zijn voor de inwoners.  

87 

  
Heeft niet alleen kijk op Noordwijk maar ook naar noordwijkerhout en de zulk en hun 
verenigingen  

88   Is een jonge vrouw met open vizier én humor!  
89 

  
Is zichtbaar. Woont in Noordwijk. Moet iets hebben met de dorpen. Is een doorpakker. 
Is professioneel. Staat boven de partijen heeft een visie en is strategisch sterk  

90 

  
Zorgt ervoor dat we een mooie saamhorige gemeente worden/blijven. Een voor allen 
en allen voor een.  

91   kan ook de slechste zijn voor anderen.  
92   Verbindt, luistert en komt op voor de zwakkere.  
93 

  
Laat zich zien bij jong en oud en zal er voor Noordwijk en noordwijkerhout er zijn. En 
vooral laten zien wat we gelijk zijn aan elkaar.  

94 

  

Houd rekening met de sterke band van uw bewoners met het dorp. Zorg goed voor de 
veiligheid van het dorp want dit alles wordt steeds verder weg bezuinigd. We leven 
dicht aan zee en het kan flink stormen. Brandweer, Politie, Ambulance en KNRM zijn 
zeer belangrijk voor het dorp.  

95 
  

zorgt voor goede bereikbaarheid van de gemeente zowel met de auto als openbaar 
vervoer  

96 

  
Is een burgemeester die er niet alleen voor de elite is, maar ook voor het (gewone) 
volk. Want dat zijn toch de oorspronkelijke inwoners van Noordwijk.  
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97   .  
98 

  
Is iemand die gaat voor het dorp en de voor de Noortukkers én het liefst (vind ik) zelf 
óók een Noortukker!!  

99   Is een persoon die verbind, bekend is met de bollenstreek en kijk heeft op de toekomst.  
100   Die bestaat niet  
101   is een Noordwijkerhouter  
102   Is transparant en bemiddelend  
103   is leidinggevend, doortastend en integer  
104   Dat hij of zij er is voor alle burgers,  
105 

  
Is er vooral voor de Noordwijkers , en luistert naar alle zaken die hier spelen zowel de 
goede zaken maar ook de problemen , en er wat aandoen ....  

106   Lijkt op Rijpstra  
107 

  

Is geen popie jopie ,die zelf graag in de belangstelling staat. Gaat zorgen voor 
huisvesting voor onze jongeren. Is eerlijk en zet zich in voor inwoners, ondernemers en 
sportverenigingen.  

108 Iemand geboren 
en getogen in de 
gemeente is een Zilker  

109 

  

Is een persoon met de nodige ervaring in het besturen! Deze burgemeester moet zeker 
boven de partijen staan en luisteren naar wat de bevolking wil en niet alleen baar wat 
de ondernemers willen. Deze burgemeester moet er voor zorgen dat Noordwijk weer 
betaalbaar voor de “ Noordwijkers” en hun kinderen wordt.  

110 

  
moet tussen de mensen staan, zichtbaar een luisterend oor, gezag,en vooral 
vertrouwen geven.  

111   Is herkenbaar, verbindend en betrokken  
112   Doet wat aan de leegstaande panden in het centrum van Noordwijkerhout  
113 

  
Verbindt. Heeft contact met de inwoners en is er bij calamiteiten. Een mens voor 
mensen.  

114   Is modern, daadkrachtig en gezaghebbend!! Hij/zij moet makkelijk aanspreekbaar zijn!!  
115   Gerben van Duin  
116 

  

Zal een vooruitstrevende visionair zijn die vrije kunstenaars helpt en patreon zal zijn 
van de vrije geest. In tijden van verandering zal kunst ons helpen uit vastgeroeste 
kaders te denken, en échte kunst weer échte kunst laten zijn ipv toegepaste kunst voor 
bedrijfsleven.  

117 

  
Is een burgemeester die er voor gaat en er is voor de burgers, en Noordwijk, Noordwijk 
laat zijn.  

118   Moet er voor iedereen zijn  
119   Is betrokken, krachtdadig, stimulerend, cultuurbevorderend  
120   Hebben we nu!  
121 bevordert 

vakkennis bij 
college en 
ambtenaren 
middels opleiding 
en cursussen 

neemt geen genoegen met oppervlakkig informatie, gaat niet over tot besluit voordat 
niet alle partijen benaderd en gehoord zijn, organiseert het college en de ambtenaren 
zo, dat iedereen de tijd heeft om zijn werk ook wel eens in de diepte uit te voeren 
(vakkennis opdoen)..Heeft ervaring met een fusiegemeente.  

122 
  

weet een grote mate van empathie te verbinden aan pragmatisch 
doorzettingsvermogen.  
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123   Gied voor alle burgers, ondernemers, veiligheid en een sterke persoonlijkheid!  
124 

  

Is jong, bekend met vergelijkbare dorpen, is modern, een vrouw, cultureel, 
gezaghebbend, een leider, en betrokken bij de Noordwijkers zelf en niet alleen bij de 
ondernemers  

125   De beste is een burgervader die zich meet met alle lagen van de bevolking ook oudere  
126 

  
is iemand van buiten Noordwijk. Een Noordwijk is teveel gebonden of gelieerd aan 
partijen. Dit zou voorkomen moeten worden  

127   verbinding met de samenleving en een integer bestuur  
128 IEMAND VAN HET 

VOLK EN NIET VAN 
EEN PARTIJ 

moet er vooral zijn voor de burgers, geen lid zijn van welke partij ook, geen politieke 
hotshot die deze baan gebruikt om zijn pensioen te redden  

129   Geeft altijd en overal het goede voorbeeld.  
130 

  
Kan goed luisteren, is doortastend, zichtbaar en weet wat er leeft en speelt in de 
gemeente  

131   .  
132 

  
Moet er zijn voor alle burgers en niet alleen rondwandelen in de grote hotels zo als zijn 
voorgangers !!  

133 

  
Is volgens mij Gerben van Duin, een noordwijker, jarenlang loco burgemeester geweest, 
was werkzaam bij politie, iemand die het hart op de juiste plek heeft  

134 

  
Bouwt aan een toekomst waarin echte Noordwijkers in Noordwijk kunnen blijven 
wonen! Dus nieuwbouw. En er moet een nieuwe Albert Heijn komen! Een grotere  

135   Zorgt ervoor dat het gemeentebestuur luistert naar de inwoners.  
136 

  
Wordt de burgemeester van ons allemaal. Is het visitekaartje van onze dorpen en zoekt 
verbinding met de regio  

137 

  
Is een recht door zee man of vrouw die integer is en staat voor alle inwoners. Hij/zij 
staat boven de partijen en boven de onzichtbare machten in dit dorp.  

138   Is een burgermeester die open staat voor iedereen en ook een mening durft te geven  
139   Is er voor Noordwijkers!  
140 

  
Erkent de verbeterpunten, is benaderbaar en gaat merkbaar aan de slag met deze 
verbeterpuntenn  

141   is te vinden voor de inwoner van Noordwijk.  
142   Is een rots in de branding  
143   Komt uit noordwijk  
144 In dienst van de 

Noordwijkse, 
Noordwijkerhoutse 
en Zilkse 
samenleving. Is er voor de mensen en niet voor de macht. Is bij voorkeur een vrouw.  

145 

  
Is zelfverzekerd. Staat open voor iedereen, denkt aan jong en oud en daar tussen in in 
zijn gemeentes. Doet waar hij voor staat.  

146 
  

Moet Zorgen voor meer woningen voor starters, en richten op vereenigingen,minder 
pollen!  

147   Is iemand waar de inwoners van Noordwijk op kunnen bouwen.  
148 met hart voor 

authenticiteit van 
het dorp! niet 
alleen op geld komt uit noordwijk  
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gericht maar ook 
ruimte, groen!! 

149 

  
Geeft veel aanslag aan eigen bewoners laat hun meningen delen met anderen en kijken 
naar oplossingen  

150 

  
Is een burgemeester uit de eigen gemeente.Geen buitenstaander die niets met ons 
dorp heeft.  

151 

  
Is betrokken bij de gemeente en wil het beste voor alle inwoners, onbelangrijk waar in 
de gemeente ze wonen  

152 

  
Snapt het politieke spel, doorziet deze en kiest voor Noordwijk in alle opzichten en voor 
alle inwoners. Weegt de belangrn af en durft zich hierover uit te spreken.  

153 
  

Moet een betrokken persoon zijn een met de bewoners weten wat er speelt zichtbaar 
zijn  

154 

  
Geen baasjes zoals we hebben gehad met allerlei belangen neem een vriendelijke man 
of vrouw die gezien is bij het volk  

155   is geen Harry Groen type  
156   Is er voor alle inwoners en begrijpt de identiteit van de 3 dorpen  
157   Houdt van een schone badplaats  
158   Meedenkend voor ondernemers  
159 

  
Is iemand die positief in het leven staat en weet hoe men mensen kan verbinden en 
motiveren  

160   Zet zich in voor de Noordwijkers  
161 

  

Is een bekwame bestuurder, die goed kan luisteren, empathisch is, aardig is voor 
iedereen, representatief is, communicatiefen bij voorkeur vrouw gezien de vele 
mannelijke bestuurders.  

162   Is Gerrit Goedhart!  
163 

  
Laat Noordwijk stralen met kansen die Noordwijk eer aan doen. Een echte burgerouder 
voor alle inwoners van alle kernen  

164 

  
Heeft de gave om Noordwijk op de kaart te zetten , Noordwijk moet meer in de pitcher 
komen te staan om bedrijven , grote congressen, evenmenten naar Noordwijk te halen.  

165   is zichtbaar.  
166 

  
Is een verbindende strateeg die naast oog voor ons economisch belang er ook naar 
streeft dat wonen in Noordwijk ook voor onze jeugd mogelijk blíjft.  

167 

  
Is een innovatieve persoon die onze gemeente voorbereid op de toekomst 2025. Denk 
aan digitaliseringen, bouwen van nieuwe gasloze woningen, een smart city :-)  

168   is iemand waarin ik mijzelf kan herkennen  
169   Komt carnaval vieren in Noordwijkerhout  
170   Is een burgemeester voor alle mensen  
171   Luc van der linden  
72   is een jonge vrouw.  
173   ziet en hoort alle mensen in de hele gemeente.  
174   Is er voor Noordwijk  
175   Gerrit Goedhart  
176   is er voor alles en iedereen met behoud van identiteit.  
177   is er voor iedereen en is er een van ons.  
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178   Heeft oog en oor voor wensen van alle bewoners en laat het toerisme terugkomen  
179   Ziet het belang van natuur  
180   Is er voor de Noordwijkers, oprecht betrokkenipv dat z'n inkomen 't belangrijkste is  
181 

  
Is iemand die verbinding kan leggen tussen de kernen, zodat we echt 1 gemeente gaan 
worden. Dit natuurlijk niet alleen, maar samen met de gemeenteraad  

182 

  

Iemand die niet ouder is dan 50 jaar. De jongeren moeder zich kunnen herkennen in de 
burgemeester. Jullie mogen mij altijd bellen als dertiger ben ik natuurlijk zeer 
geïnteresseerd.  

183   Zorgt voor meer eenheid tussen Noordwijk en Noordwijkerhout  
184   Geen idee  
185   Komt er zeker!  
186 

  
Is iemand die luisterd naar de inwoners , ervoor zorgt dat gemaakte afspraken 
uitgevoerd worden en ons dorp een representatieve uitstraling heeft  

187 

  
Staat dicht bij de inwoners, kan luisteren, maar voert ook goed zijn of haar 
verantwoordelijkheden uit.  

188   Zorgt dat Noordwijk betaalbaar blijft voor zijn inwoners.  
189   Laat zich niet leiden door zijn ego of dat van anderen, heeft ruggengraat en is integer.  
190   weet het niet  
191   Doet wat hij zegt, ziet het belang van de badplaatsen en Bollenstreek.  
192 

  
Die visie heeft, uit het bedrijfsleven  komt, in dtast is de schaamplekken in noordwijk op 
te lossen en noordwijk klasr te maken voor de toekomst. Geen foto vrouw/man dus!!!!  

193   Woont in Noordwijk en is goed voor de inwoners!  
194   Is zichtbaar voor de inwoners en geeft sturing aan de gemeente  
195 

  
komt idealiter uit de gemeente zelf, staat boven de partijen, is integer, is een mensen-
mens en laat bovenal zien dat hij/zij plezier heeft in het uitoefenen van dit ambt.  

196 

  

Neem initiatieven om Noordwijk vooruit te brengen naar 1 gemeente Bollenstreek. 
Iemand die zelf geboren is in Noordwijk en terug wil keren. Verbindend, duidelijk, stevig 
met humor.  

197   Zorgt voor continuïteit waar de politiek grillig is,  
198 

  

Zoals wij dat noemen een “ mensen mens” moet de nieuwe burgemeester wel 
zijn.Hij/zij moet zeker integer zijn dat is het belangrijkste en toegankelijk voor iedereen. 
Hart voor het bollenvak.betrokken.ambiteus.  

199   Bestaat niet  
200 

  

is iemand die het belang van alle inwoners van gemeente Noordwijk (jong of oud, sterk 
of zwak) in het achterhoofd  houdt bij alle beslissingen die genomen moeten worden en 
er voor hen is.  

201 

  

heeft ervaring in grotere gemeenten en komt blanco naar Noordwijk (kent hier dus 
niemand en heeft hier niet eerder gewoond/gewerkt) en is dapper (en heeft geen 
enkele moeite om hard op te treden treden).  

202   is iemand uit de buurt die open en eerlijk is  
203 

  

Is er voor iedereen, duidelijk zichtbaar, weet balans te vinden tussen de economische 
belangen en de natuur. Luistert naar de wensen van de dorpsgenoten. Heeft oog voor 
de eigen gewoontes van de verschillende dorpskernen en laat de dorpskernen hun 
eigen gezicht behouden. Zorgt wel voor een gelijkwaardige verdeling van gelden tussen 
de kernen. r  

204   is er voor alle Noortukkers.  
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205 

  

is iemand die zorgt dat de gemeenteraad zijn werk op een goede manier gaat doen en 
niet als een kleuterklas elkaars vliegen af vangen. Zorgt dat de partijen doen wat zij 
belooft hebben. De mensen geen rad voor ogen draaien. Kijk heeft op infrastructuur 
versus toerisme. De burgemeester zal ook om zich heen moeten kijken hoe 
buurgemeente bepaalde zaken heeft aangepakt. Denk hierbij aan parkeergelegenheid 
in Katwijk. De rotonde in Voorhout die maar zelden dicht was. Kortom iemand die 
verder kijkt dan zijn/haar neus lang is.  

206   Noordwijk-Noordwijkerhout en de Zilk  
207 

  
Is er voor alle Noordwijkers en heeft oog voor de zwakkere in de samenleving, natuur 
en milieu en historische dorpskernen.  

208   Hakt knopen door, en kan dit uitleggen zonder scheve gezichten.  
209   Drukt beslissingen door en brengt snelheid in de besluitvorming  
210   Staat open voor alles en is er voor iedereen  
211   Is een bekende van de bollenstreek en stimuleert economie, veiligheidheid en plezier  
212   Zegt wat hij doet en doet wat hij zegt  
213 Luisteren naar de 

wensen van 
inwoners. 
Inwoners boven 
ondernemers!  Is laagdrempelig  

214   Is iemand voor alle inwoners  
215   Een vrouw met hart voor milieu en natuur.  
216   Heeft hart voor de burgers en toerisme komt op de 2e plaats.  
217 

  
Is representatief, is actief betrokken bij initiatieven van de burgers en staat open voor 
nieuwe / lopende dingen  

218 

  
is zij/hij die voldoende energie heeft zich onder de mensen te begeven en goed te 
luisteren naar wat er leeft in de Gemeente.  

219   moet bekend zijn met de regio  
220   Is een vrouw met daadkracht en lef. Iemand die inspireert en er is als het er toe doet.  
221   Moeilijk te vinden  
222 

  
Moet vooral weten, dat wij het bollendorp van de bollenstreek zijn en dit zo moet 
blijven  

223   Staat tussen alle burgers, is aanspreekbaar voor allen. Geen bla bla maar daadkrachtig.  
224 

  
Integer maar bovenal verbindend, hij of zij zou wat mij betreft uit een van onze drie 
dorpen mogen komen  

225 
  

Is een vrouw, die kan verbinden en ook soms impopulaire maatregelen moet kunnen 
nemen  

226 
  

Staat dichtbij de burgers, Is iemand die is opgegroeid in de gemeente en die dit baantje 
niet in zijn schoot krijgt geworpen van hogeraf  

227 

  

Staat open voor alle geluiden uit de samenleving, bewaakt het politieke proces en zorgt 
ervoor dat ook groepen die minder op de voorgrond treden een stem krijgen, is een 
vrouw.  
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228 

  

Weet dat ieder individu tot zijn recht komt in een speelveld met duidelijke 
markeringen. Zij hanteert lik op stuk beleid om haar inwoners ervan te vergewissen dat 
de spelregels voor allen gelden en nageleefd zullen worden. Kwetsbare groepen 
worden adequaat ondersteund en er wordt vlot geschakeld op zorgsignalen. Erkend dat 
het behoud van blauw op straat een zekere mate van rust en veiligheid uitstraalt. 
Aangezien suggestie alles is, snapt zij dat het vergroten van de afstand tussen het gezag 
en de bevolking niet in het voordeel van de maatschappelijke en sociale processen uit 
zal pakken. De burgemeester doet wat zij zegt en zegt wat zij doet en durft helder te 
zijn over haar (on)mogelijkheden.  

229 

  

Is iemand die de onnoemelijke grote waarde ziet van de culturele verenigingen ipv 
alleen van sport.  Hij/zij heeft daarnaast ook een groot hart voor de kwetsbare groepen,  
ook diegenen die minder zichtbaar zijn en is bij voorkeur partij-neutraal!  

230 

  
staat boven de gemeenteraad en durft verantwoording en risico te nemen indien 
verantwoord en is een echte leider en het gezicht van het dorp  

231 

  
Is iemand die bekend is met wat er leeft in Noordwijk. Toerisme, verenigingen, 
bollenstreek, toerist en burger vriendelijk ook qua handhaving en bedrijfsleven.  

232   gerrit goedhard  
233   Moet begaan zijn met alle dorpskernen en aanspreekbaar voor de inwoners  
234 

  

geeft op zo'n manier leiding dat de gemeenteraad en de wethouders zich bekommeren 
over het gehele Noordwijk en niet slechts de deelgemeenten voor ogen hebben. En dat 
ze actief de onderwerpen die spelen aanpakken.  

235   Onderzoekt wat het beste is voor de gemeente en handelt daarnaar  
236   heeft oog en oor voor alle inwoners en waakt over integer en rechtvaardig bestuur.  
237 

  
Is een persoon die weet wat er leeft in de kernen niet net als de landelijke politiek ver 
van de burger af  

238   Noordwijkerhout- Noordwijk- De Zilk  
239   Een goede burgermeester is er voov een iedereen  
240   is er voor de inwoners, is zichtbaar en staat open voor de wensen van de inwoners  
241 

  

Is iemand die de zaken in de gaten houd. Zo nodig knopen doorhakt. Aanspreekbaar is 
bij problemen die jaren lang door gaan en nog geen eind aan is gekomen (Bv 
onderkomen Keiebijters). Die opkomt voor zijn burgers en zaken op orde krijgt. Bestuur 
op de vingers tikt als zij niet presteren.  

242   Moet van een feestjes genieten en vooral van carnaval.  
243   is een vrouw!  
244   Is als een vader voor zijn kinderen!  
245   Houd Noordwijk mooi! Veel groen, niet teveel bouwen!  
246 

  
Zorgt ervoor dat de leegstand van winkels worden opgevuld en is zichtbaar in de 
gemeente  

247   Gerrit Goedhart  
248   Is zo iemand, met het doen en laten van toenmalig burgervader Bonneke  
249 

  

Kiezen we met z'n allen. Laat kandidaten een capange voeren waarvoor zij staan. En 
laat de keuze over aan de inwoners. Geef landelijk het voorbeeld door voor een 
gekozen burgemeester te gaan.  

250   Wordt geen Halsema 2.0  
251 

  
Verbindt zonder de identiteit van de individuele kernen uit het oog te verliezen. En 
zorgt ervoor dat de gemeente een plek is waar een ieder zich thuisvoelt.  
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252 

  

is een eerlijk sociaal mens, die er is voor alle inwoners. Gaat voor een  milieubewust en 
leefbaar Noordwijk  voor alle inwoners.  Bestand is tegen “ de hardste schreeuwers en 
de ons kent ons vriendjespolitiek “. Maar naar eer en geweten zijn vak uitoefent.  

253   durft de Noordwijkse schandplekken keihard aan te pakken  
254   Is iemand die wat doet aan t OV in Noordwijkerhout  
255   Eerlijk en betrouwbaar boven de partijen staan  
256 

  

Heeft oog en oor voor inwoners en wat er leeft in de gemeente. Warm en betrokken, 
ook bij het verenigingsleven. Goede, communicatieve vaardigheden, een leider van de 
gemeente.  

257 

  
Luisterd, heeft gezag, verbind, staat met zn voeten in de modder, weet wat er speelt, is 
integer en trekt bullebakken niet voor of behandeld ze anders, is een mensen mens  

258   Is iemand met een goed gevoel voor Noordwijk, er is voor iedereen en toegankelijk  
259 

  
Verbindend, representatief. Niet iemand die bij een bepaalde groep(kliek) hoort. 
Iemand die kansen ziet, positiviteit viert en negativiteit probeert om te draaien!  

260 eerlijk neemt ons (noodwijkerhouters) ook serieus  
261   is integer, representatief en zorgt dat raadsbesluiten opvolging krijgen / handhaving.  
262   is een sterke persoonlijkheid die zijn rug recht houdt en zich niet laat intimideren.  
263   Hakt knopen door  
264   verdiept zich in de inwoners en luisterd en handeld  
265 

  
Is een charismatische persoonlijkheid met meer oog voor Noordwijk dan zijn eigen 
carriere.  

266   bevind zich ook onder de jongeren  
267   Luistert naar de inwoners, pakt het parkeerprobleem op.  
268   Laat de gemeente weer leven, en weet wat er verwavht mag worden in een badplaats.  
269   Ruimdenkend  empathie dorp belangerijker dan hoogbouw  eerlijk naar burger  
270   Is betrokken, aanspreekbaar, luistert en zoekt oplossingen bij problemen en is vrolijk  
271 

  
Is betrokken en weet de schaamteplekken aan te pakken en zorgt voor meer groen in 
de dorpen minder asfalt  

272 

  
is een zichtbare vernieuwende opbouwer van deze nieuw samengestelde gemeente en 
weet het plan daarvoor helder te communmiceren met de inwoners  

273   X  
274   Is daadkrachtig  
275   Is sociaal en betrokken bij alle  4 de kernen maar zeker zichtbaar  
276   sprrekt ook Duits.  
277   Bas Brekelmans  
178 

  
Heeft lange termijnvisie, kent alle inwoners ;), is er niet alleen voor de rijken, stimuleert 
initiatieven  vanuit inwoners en is aardig!  

279 

  

Is een vrouw die ervaring heeft met fusie gemeentes en begrijpt dat elk dorp zijn eigen 
identiteit en cultuur heeft en deze behoudt. Gaat voor Diversiteit , vernieuwing en dat 
alle burgers mee kunnen doen.  

280 Niet modieus  Is een vrouw, geinteresseerd in mensen en ongeinteresseerd in status.  
281   Woont hier en is 7/24 burgemeester.  
282   is een zichtbare burgemeester  
283   Is er voor de burgers en niet voor publiek vertoon en feestjes en vriendjes politiek  
284 

  
Is een Noordwijker, een man/vrouw van het volk. Een bekende, een buur. Een echte 
Noortukker  
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285   Is een vader of moeder van Noordwijk  
286   Is er voor ons noordwijker had rijpstra maar gehouden dat was een goed mens  
287 

  
Is iemand die we veel zien en openstaat. Niet heel vast in regels maar in oplossingen 
denkend  

288 

  
Zorgt ervoor dat wonen in de gemeente prettig blijft. Ook moet het bedrijfsleven 
gesteund worden.  

289   Zichtbaar en een voorbeeld voor ons allen.  
290   Rob Duijndam  
291 

  
woont in de Gemeente. Laat zich zien bij alle verenigingen. Staat voor wat hij/zij zegt. 
Spreekt niet in raadselen.  

292 Ervaren 
bestuurder 

een ervaren bestuurder, transparant, communicatie, vanuit Noordwijk oog voor de 
Duin- en Bollenstreek totaal.  

293   Is voor het behoud van de cultuur van elke dorpskern en versterkt deze.  
294   heeft een goed empatisch vermogen en is betrokken bij alle verenigingen en groepen.  
295 

  
Moet er zijn voor iedereen,  dus zichtbaar en aanspreekbaar. Iedere dorpskern 
waarderen en veiligheid hoog in het vaandel hebben  

296 

  
Is empatisch en oprecht geïnteresseerd in het dorp en zijn historie, weet zich met de 
burgers te verbinden en respecteert de eigenheid van ieder der 4 kernen.  

297   is een kopie van Han Polman  
298   Zorgt dat  Noordwijk het beste dorp blijft om te wonen  
299 

  
Verbind de mensen, is charismatisch en integer. Houdt een juiste balans tussen 
commercieel en sociaal.  

300   Bestaat nog niet  
301   Is verbindend met de visie op de toekomst.  
302   Stelt integer boven politiek  
303 

  
Zorgt voor de juiste condities, zet mensen in positie, en heeft de juiste mix van 
boegbeeld en dienend leider  

304   Is een vrouw  
305   Heet Dennis Salman  
306 

  

Is een sterke jong vrouw die van cultuur en muziek houdt. Boven de politieke partijen 
staat. Een verbinden en makkelijk aanspreekbaar en die zich veel last zien in het dorp. 
Een vrouw die vol in het leven staat, geen saaie politieke raadhuis muts. Kortom een 
wijf met ballen die staat voor alle inwoners van Noordwijk.  

307   Is een vredelievend mens, voor alle inwoners!  
308   staat in de samenleving.  
309   Moet op alle gebied toegankelijk zijn.  
310   is een vrouw  
311 

  
Een Burgervader, is eerlijk en betrouwbaar, staat boven de partijen, en straalt gezag uit, 
en is er voor alle Noordwijkers!  

312   Kan zich in de inwoners verplaatsen en is een verbinder!  
313 

  
Is er voor iedereen toont interesse in wat er leeft in zijn gemeente. Ook laat hij zijn 
gezicht zien bij activiteiten.(ook in de Zilk)!!!  

314   Moet Lokaal zijn.  
315   Luistert ook naar de inwoners en denkt met ze mee  
316   .  
317   begaan met het dorp  
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318 

  
Is empathisch,  betrokken naar alle bewoners en verbindend doch  daadkrachtig naar 
de partijen.  

319   is eentje die vanuit verbinding de bestuurscultuur verbetert. Minder ons kent ons.  
320   X  
321   Is iemand die naar iedereen luistert en niet alleen maar 1 bepaalde gemeente.  
322 

  
Zet zich in voor een duurzame groene gemeente waar de dorpskernen worden bediend 
naar de behoefte en wensen die daar leven  

323   Is er een die er voor de bewoners is  
324 

  
Is in staat firma’s die een loopje nemen met de gemeente zoals Van der Putte , zich aan 
de wet te laten houden.  

325   Dennis salman  
326   Is er voor alle Noordwijkers  
327   verbind, verbroederd, is benaderbaar voor iedereen.  
328   Iemand die onze samenleving kent en dicht bij de burgers staat  
329 

  
heeft een warm kloppend hart voor de gemeente, woont er "echt" en is betrokken bij 
de Noordwijkersj  

330 is vooral 
salarisopstrijker ! kan wel thuisblijven !  

331   is zichtbaar op lokaal, regionaal en landelijk niveau  
332   /  
333 

  
Is een vrouw, max. 50 jaar, vernieuwend, boven alle partijen en Noordwijkse 
onderonsjes verheven.  

334   Verbindt, is benaderbaar en daadkrachtig.  
335   Is sociaal  
336   staat voor de burger en durft zijn eigen ambtenaren te corrigeren  
337   doet iets aan onze shameplekken  
338 

  
Is een burgemeester die er voor iedereen is en zichzelf weg kan cijferen, de inwoner, 
laag/hoog, rijk/arm nummer een laten zijn.  

339   moet binding hebben met het dorp en benaderbaar zijn voor de burgers  
340 

  
Onpartijdig, helder in communicatie en verbinden en iemand die duidelijk sturing kan 
geven aan overleggen.  

341 

  
Is een echte burgervader die respect heeft en geeft en die noordwijk een mooie 
complete samenleving maakt/behoud  

342   is een jong persoon!  
343   is de beste van Nederland  
344 

  
Is geen ambtenaar, maar uit t bedrijfsleven, is jong , dynamisch en heeft de grootste 
gunfactor  

345 

  
Is een vrouw, die zich met hart en ziel inzet voor de gemeente en haar inwoners. En die 
Noordwijk weer op de kaart kan zetten,  

346   Moet een goed mens zijn  
347 Voor alle 

bevolkingsgroepen  Moet meer in de openbaarheid treden in wijken en winkelgebieden  
348   Is een vrouw  
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349 

  

Een man van stavast en weet van wanten met een goed integer inlevingsvermogen en 
kan verplaatsen in alle lage van de burgerbevolking. Een aanspreekpunt en 
representatief tevens een goede verbinder. Die man met z'n profiel kan ik mogelijk zijn 
als geboren en getogen Keune Noordwijker.  

350   .............................................................  
351   Lost problemen op binnen afzienbare tijd I.p.v. jaren  
352 

  
Voelt zich vanaf dag 1 Noordwijker, heeft oog voor toerisme en alle leeftijdscategorieën 
van de inwoners.  

353   Zorgt voor iedereen, milieu, veiligheid  
354 

  
moet weten wat er in Noordwijk leeft en zich regelmatig laten zien bij de diverse 
instanties.  

355 

  

Is vaak onder de mensen, en een echt verenigings mens. Is iemand die de mensen en 
de 4 kernen goed kent. En in is voor verandering verder moet hij zich inzetten voor de 
middenstand en ondernemers praten met de inwoners en kijken wat de problemen zijn  

356 
  

de burgermeester zou samenhorend moeten zijn en een luisterend oor voor alle 
inwonwers.  

357   Heeft een mening.  
358 

  
Is naar mijn mening Gerben van Duin. Heeft veel ervaring en is  echt met Noordwijk 
begaan!Sociaal positief direct en kennis van veel zaken  

359   Fghfghfghfgh  
360   Moet meer aan de jeugd, starters en jonge gezinnen doen  
361 

  
is er voor iedereen en zal zichtbaar aanwezig zijn in de Noordwijkse samenleving. Zal 
eerlijk en neutraal zijn. Altijd denkend aan de burger.  

362 

  
kan over 15 jaar tevreden terugkijken op een florerende badplaats met behoud van 
karakteristieke identiteit van de aangrenzende dorpskernen  

363   is jong (en bij voorkeur een vrouw)  
364 

  
Zal er moeten staan ivm de stugheid en tegenstribbelen van alle haantjes die alle hun 
stem nog willen laten klinken. DOORPAKKEN !! Moet het moto zijn .  

365   Voor een station in noordwijkerhout  
366   Heeft oog en oor voor alle 3 gemeenten. Communicatief sterk en integer  
367   Gaat aan de slag en luisterd niet naar gezeur  
368 

  
de al jaren durende in-effectief werkende gemeente op gang zetten naar een 
inovatieve samenleving die iedereen aanspreekt  

369   Staat ten alle tijden klaar voor alle Noordwijkers  
370 

  

Maakt samen met B&W een aansprekend beleid voor de komende 5 jaar, organiseert 
daarvoor draag bij Gemeenteraad ( en dus inwoners). Coacht Wethouders bij 
Implementatie. Hakt knopen door wanneer nodig. Is aanwezig en aanspreekbaar .  

371   werkt aan het vertrouwen van de inwoners in de politiek en haar organisatie  
372   Die er voor iedereen is  
373   Heeft het beste met Noordwijk voor en moet dus minder linten doorknippen!!  
374   Is een vriendelijke man of vrouw die tussen alle Noordwijkers staat  
375 

  

is een vrouw die het mannelijk college coacht en visie geeft, over de partijen en 
belangen heen kijkt en samenwerkt met provincie, buurgemeenten en oor en oog heeft 
voor de initiatieven van inwoners, bedrijven, stichtingen en culturele organisaties  

376   Is een mensen mens.  
377   Zorgt voor veeeeel meer woningen  
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378 

  
Luistert en overlegt ook met alle ondernemers in de gemeente zonder daarbij de 
bedrijfsgrootte in acht te nemen  

379 

  
Heeft oog voor de uitdagingen van deze tijd en weet vernieuwend en daadkrachtig de 
bevolking te enthousiasmeren met oog voor het zwakkere  

380   is sociaal en gezaghebbend voor alle inwoners.  
381 

  
moet zich inzetten voor alle bewoners en alle bedrijven in alle dorpskernen. En zeker de 
belangen van kwetsbaren en jongeren behartigen.  

382   Is er voor alle burgers  
383   Zorgt goed voor beide dorpen  
384   Heeft inzicht in de organisatie en zorgt voor transparantie  
385   Het liefst zie ik een a-politieke burgemeester die geen lid is van een politieke partij  
386   Gerben van Duin  
387 

  
is de nieuwe Noordwijker 2020, met gevoel voor de verschillende culturen van de 
onderscheidende dorpskernen.  

388 

  
is een burgemeester die er voor zorgt dat de gemeente er is voor de bewoners en niet 
andersom  

389 

  

Onderscheid zich door daadkracht met draagvlak. Het type Aboutaleb. Vooral niet 
praten om het praten. Grote inspirator. Jong en ambitieus en geen oud politicus die een 
plekje moet krijgen. Geen bedrijfskundige, jurist of econoom, maar een pragmaticus die 
met beide benen op de grond staat.  

390   Is een vrouw  
391 

  

Waait niet met alle winden mee en zeker niet met de winden van (enkele) horeca 
ondernemers, zet een stip op de horizon, richt de organisatie - in de breedste zin van 
het woord  - daarop in en bewaakt dat het beleid in de richting van de gekozen stip 
blijft bewegen  

392   noet betrokken zijn, geen willekeur, verbindend etc '  
393   Laat zich niet inpakken  
394 

  

Staat voor Noordwijk. Vertegenwoordigd Noordwijk als vader van alle inwoners. Zorgt 
voor verbinding, zeker tav de  verschillende kernen. Maar vooral geeft actieve 
verbindende stimulerende leiding aan het college.  

395 

  

Is ervaren en in staat tegenstellingen binnen het bestuur te overbruggen en heeft een 
scherp oog voor het integer besturen door allen! Prettig in de omgang en benaderbaar. 
Bij voorkeur een vrouw.  

396 

  
is iemand die zich inzet voor de gemeente, kan luisteren en verbinden, dus die vaak het 
harmoniemodel opzoekt.  

397 

  
Staat voor alle burgers in de dorpskernen, houdt de lasten voor de burgers goed in de 
gaten (geen verspilling) en houdt Noordwijk veilige  

398   Iemand die alle groepen in de gemeenten op een juiste manier kan verbinden.  
399 

  
Staat boven alle partijen, voor iedereen jong oud, arm rijk  alle 3 de dorpen en niet 
alleen Noordwijk......maar alle 3 de dorpen! Openstaan coor iedereen en begrip vol  

400   Staat voor een integer bestuur van onze gemeente en is een verbinder  
401   Gooit niet alle regels van noordwijkerhout omver  
402 

  
Is iemand die vooruit ziet , in jip en Janneke taal kan spreken en zorg dat de gemeente 
aantrekkelijk blijft voor toerisme.  

403 
  

heeft bestuurlijke integriteit en kan zowel belangen van burgers en ondernemer 
behartigen.  

04   Is er niet alleen voor Noordwijk  
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405 

  
Zorgt voor alle inwoners, maakt onmogelijkheden mogelijk en luistert naar de inwoners 
en doet wat met de verkregen informatie.  

406   Staat in voor de hele gemeente en is betrokken bij alle groepen in de gemeente.  
407 Motiverend tot 

daadkracht Is een burgemeester die het beste uit iedereen haalt.  
408 

  
Geeft het karakter van Noordwijk weer, prefereert integriteit boven status. Zorgt voor 
een eerlijke en draagbare financiële huishouding.  

409 

  

Zorgt dat de het hier meer bewoonbaar blijft voor jonge Noordwijkers en laat niet rijke 
mensen uit het land hier op de eerste plaats komen(wonen). Staat met open voor 
bewoners en niet alleen voor commerciële belangen.  Moet laagdrempelig te 
benaderen zijn en op de hoogte zijn van de wensen ideeën en angsten van de 
bewoners. n  

410   is iemand die mensen samenbrengt, weet wat er speelt en hier juist op kan handelen.  
411 

  
Is representatief, niet gevoelig is voor ‘vriendjes politiek’, benaderbaar en betrokken. 
(Zoals Van der Laan was voor A’dam)  

412 Realistisch Ziet oplossingen die reëel, behaalbaar, en gelijkwaardig zijn.  
413 

  
Zorgt voor harmonie, is de verbindende factor en zorgt voor een veilige en 
(economisch) duurzame gemeente  

414 

  
Weet zich verantwoordelijk voor handhaving van genomen rssds besluiten en is 
representatief als major of NOORDWIJK  

415   maakt van drie gemeenten een mooie saamhorige gemeente  
416   Heeft de gemeenteraad laten lopen vanaf 1 januari 2019. Jammer voor ze!  
417   is er voor iedereen en staat boven de partijen  
418 Betrouwbaar en 

meedenkend  
Heeft hart voor noordwijkers, staat er voor iedereen, is flexibel, geeft geen geld uit aan 
onzinnige projecten  

419 

  
Leeft zich in in de gemeenschap. Staat open voor nieuwe initiatieven van het 
verenigingsleven en bekommert zich ook om de zwakkere in de samenleving.  

420   Is een sociaal democraat !  
421 

  
neemt altijd zijn verantwoordelijkheid, is juridisch onderlegd, is geen pion van een 
landelijke partij en past de beginselen van behoorlijk bestuur toe.  

422   Die verstand heeft van de kuststreek  
423   N.V.T.  
424   Die luisterd naar de inwoners  
425 

  
inspireert haar/zijn omgeving met kennis van zaken en betrokkenheid bij zijn burgers. 
Hij/zij staat onbevangen tussen de mensen en is toegankelijk, zonder naïef te zijn.  

426   Ben ik maar je gaat me nooit selecteren;)  
427 

  
vertegenwoordigt de belangen van alle burgers, jong of oud, al lang hier of net nieuw, 
rijk of arm.  

428   is een integer mens die de belangen van dorpen en inwoners serieus neemt !  
429 

  
is kortelings overgeplaatst!!! Waarom? Volgens mij voldeed de heer Rijpstra aan alle 
voorwaarden.  

430 

  
is een bestuurder, die van de nieuwe fusiegemeente. Eén nieuwe bloeiende en 
bruisende gemeente weet te maken. Waarin iedereen zich veilig en blij voelt.  

431   wordt gekozen door de gemeenteraad!  
432 

  
is iemand die het goede van de dorpskernen weet te behouden en daarnaast 
veranderingen en vernieuwingen weet in te passen.  
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433   Woont in de gemeent en is zichtbaar  
434   N.V.T  
435   is er voor alle dorpen.  
436 

  
zorgt voor deugdelijk bestuur, goed samnespel in het college van B&W, en is er voor 
alle burgers  

437 

  

is iemand die zichtbaar is. Geen belangen heeft in de politieke partijen van Noordwijk. 
En boven de partijen kan staan. Integer en staat open voor alle inwoners van de 
Noordwijkse samenleving.  

438   /  
439 

  

is natuurlijk een vrouw, en hopelijk kan zij alle kernen goed samenvoegen en 
samenwerking stimuleren zodat alle kernen daarvan kunnen profiteren. We willen 
graag een goed geleid bestuur in Noordwijk zonder ruzie's onderling maar alle hoofden 
één kant op zodat iedereen daarvan van profiteren.  

440   Gerben van Duin  
441 

  

Heeft oog voor alle inwoners van zijn/haar gemeente. Is betrokken en staat open voor 
gesprekken met de gewone man. Doet er alles aan om onze gemeente 
Noordwijkerhout /Noordwijk een bloeiende gemeente te laten zijn/worden. Pakt de 
verpaupering in de diverse wijken aan.  

442   Is een vrouw!  
443 

  
Voelt zich zeer betrokken bij de inwoners en helpt de gemeente te laten groeien naar 
een top. 10 gemeente van Nederland op het gebied van dienstverlening.  

444   Is iemand die zich kan verplaatsen in alle typen inwoners  
445 

  
Is iemand die de eigenheid van de 4 kernen weet te waarderen en een daadkrachtig 
bestuurder is.  

446 

  
Een persoon die zijn best zal doen om van alle oude dorpskernen een samenwerkende 
nieuwe gemeente Noordwijk kan maken  

447 Besluitvaardig brengt partijen binnen en buiten de gemeente bij elkaar  
448   Heeft oog voor de mkb  
449   heeft ervaring in structurele ontwikkeling van gemeenten  
450 

  
nogmaals; een type Lokker. Die had volgens mij alles en was een goede burgervader.an 
of vrouw maakt me niet uit.  

451   Die denkt als Eberhard van der Laan 😇  
452   Brengt Noordwijk weer op de kaart als échte 5 sterren badplaats  
453 

  

Is een persoon die atoriteit uitstraal, steniging zijn/haar schoenen staat. Niet alleen kijkt 
naar de belangen van de twee kernen Noordwijk met haar vast goed 
problemen/belangen .  

454 

  

Zou om iedereen moeten denken en meer moeten delen over plannen die gemaakt 
worden waar de bewoners ook inspraak mogen hebben. De burgemeester zou ook 
moeten staan voor de traditionele dingen  

455 

  
weet ale inwoners van Noordwijk en Noordwijkerhout samen tot binden tot inwoners 
van één gemeente  

456 

  

zorgt ervoor dat de gemeenteraad samenwerkt zodat er besluiten genomen kunnen 
worden zodat de gemeente meegaat met zijn tijd en zodat Noordwijk zich verder kan 
ontwikkelen met de congressen en het toerisme.  



17 
 

457 

  

luistert naar (vaak kritische, maar vooral realistische) input van de lokale bevolking, 
schept rust, heeft oog voor detail, staat met beide benen op de grond en in de 
samenleving, is neutraal en rechtvaardig en handelt daadkrachtig.  

458   Heeft oog voor het bollenland in Noordwijkerhout.  
459 

  
Houdt rekening met de identiteit van alle vier kernen. Noordwijk Binnen, Noordwijk aan 
Zee, Noordwijkerhout en De Zilk  

460 

  

Is een sociaal persoon die oog heeft voor de individu. Iemand die kan verbinden en het 
belang ziet van ‘samen sterk’. Iemand die oog heeft voor alle lagen in de gemeente. 
Iemand die beslissingen durft te nemen en die uit kan leggen. Een vooruitdenkend 
persoon die ook langetermijn projecten durft op te pakken, die niet gelijk tot 
einddoelen komen, maar wel toe werken naar een mooie stip op de horizon.  

461 

  
Moet er staan voor alle burgers. Dus ook onze bewoners met  beperking die ons dorp 
groot hebben gemaakt.  

462   ..  
463 

  
is in staat om Noordwijk te behouden voor de jongeren die hier willen blijven wonen! 
Betaalbare woningen.  

464 

  

Is een man of vrouw, die het college en de gemeenteraad zonder autoritair over te 
komen de juiste beslissingen laat nemen. Vooral niet de populaire persoon willen zijn. 
Iemand die het goede voor heeft met de burgers en niet alleen de belangen van de 
ondernemers. Zoals ik het nu het geval is.  

465   Zoekt naar mooie vernieuwingen, maar houdt ook rekening met de dingen die er al zijn.  
466 

  
Is benaderbaar en tegelijk een sterke persoonlijkheid met het belang van de inwoners 
op de eerste plek stelt  

467   en Noordwijkerhout en de zilk  
468   Laat zich niet beïnvloeden door de grote hotels  
469   Heeft oog voor kwetsbare inwoners  
470   was de vorige  
471   Menselijk met een visie wat er voor de toekomst nodig is  
472 

  
Zorgt ervoor dat iedere kern binnen de gemeente Noordwijk zich thuis voelt. Deze 
burgemeester zorgt voor zijn inwoners en heeft ervaring met het werken met mensen.  

473 

  
is aanwezig bij evenementen en denkt na over het behoud van ruimte zoals natuur en 
vrijheid in de gemeente Noordwijk.  

474   Pfff  
475   zorgt voor de beste badplaats van Nederland voor bewoners en bezoekers  
476 

  
is iemand die liefst enige landelijke bekendheid geniet, boven de partijen staat en de 
gemeente op de kaart zet als mondaine en wellnessbadplaats.  

477   zie vorige vraag  
478   Moet een mensenmens zijn  
479 Gericht op woon- 

en leefgenot Draagt bij in woon en leefgenot van de eigen inwoners  
480 

  

Zorgt dat de gemeente integer en transparant is en de belangen van alle bewoners, 
vooral de meest kwetsbare, behartigt. De burgemeester staat boven het gekrakeel van 
de partijpolitiek, zorgt voor goede samenwerking, bewaakt strategie, visie en integriteit 
en legt linken naar de regio en Den Haag. De burgemeester zorgt ook voor een goed en 
effectief bestuur en goede handhaving, met oog voor deescalatie en preventie van 
problemen.  
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481   is zichtbaar, integer en verbindend.  
482   Heeft ook oog voor de Zilk.  
483   Overziet het geheel een neemt op basis daarvan besluiten.  
484 

  

Laat zich regelmatig zien in het openbaar bij allerhande gelegenheden en is dan 
aanspreekbaar. Hij/zij stapt zelf op organisaties af uit interesse en om polshoogte te 
nemen. Hij/zij maakt contact met bewoners via de pers of social media en daagt de 
bevolking uit om met ideeën en voorstellen/cq. probleemoplossing te komen die 
vervolgens worden meegenomen in de gemeenteraadsvergaderingen.  

485   Is er voor iedereen  
486 

  
Moet vlot en eerlijk al het gezeur in de gemeenteraad stoppen en snel tot besluiten 
dwingen  

487 

  

houdt van zijn gemeente met passie, interesse, vol overgave, passie voor sport. 
Belangstelling voor de jeugd en de ouderen. . een echte "Noordwijkerhouter" willen 
zijn.r  

488 
  

Stimuleert bedrijfsleven en voorkomt leegstand en verval van panden (winkelstraat en 
villas)  

489   Komt  uit de zilk  
490   zorgt voor transparante daadkracht, en denkt vanuit de burger.  
491 Die is voor een 

keer luistert naar 
zijn inwoners, 
dingen vraagt aan 
inwoners. Lees oa 
referendum over 
belangrijke zaken. 
Dus niet dingen 
besluiten zonder 
inspraak van de 
inwoners, zoals de 
gedwongen 
fusie!!! wordt gekozen door de inwoners  

492   is ontvankelijk en daadkrachtig  
493 

  
Is zichtbaar, aanspreekbaar, voegt daad bij het woord, zorgt ervoor dat gedane  
toezeggingen en gewekte verwachtingen worden nagekomen.  

494 

  
Waarvan ik weet wie zij/hij is. Die er ‘staat’ en er gelijkwaardig voor alle dorpen is, met 
in achtneming van de plaatselijke gebruiken.  

495   Berijkbaar  
496   Laat hopelijk Noordwijk weer stralen, het is nu overal een zooitje.  
497   G. Van Duin  
498 

  

Is een burgemeester die weet hoe hij van het lappendeken van alle dorpskernen een 
kunstwerk weet te maken. Lef toont om een vernieuwende visie uit te rollen wat 
aantrekkelijk is voor inwoners, ondernemers en (bad)gasten. Om Noordwijk te laten 
bloeien en groeien  

499 

Ondernemer 

Gaat de woningnood vooral voor jongeren en starters zonder dralen aanpakken en 
krijgt op de kortste termijn dit voor elkaar. Ze houdt van het landschappelijk karakter 
en doet alles om dat te behouden. Is tegen hoogbouw. Pakt het parkeerbeleid aan bij  
noordwijk zee( zomer).  

500   Maak de huizen voor jongeren eens betaalbaar.  
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501 

  
zet zich aantoonbaar in voor alle inwoners, is integer en zorgt er voor dat de inwoners 
trots zijn op haar/hem.  

502   Aad Nagtegaal  
503 

  
Zorgt dat het succes van Noordwijk niet ten koste gaat van de natuur. niet ten koste 
gaat van de natuur.  

504   mag mutlicultureel zijn  
505   Niet te oud. Zou n vrouw kunnen zijn. Er zijn voor de burgers  
506   Should improve the parking facilities for beach tourists. Katwijk does it better.  
507 

  

is natuurlijk Roberto Ter Hark maar die heeft al een mooie baan. Wel iemand zoals 
Roberto. Integer, maar wel duidelijk, daadkrachtig, verbindend en iemand die echt voor 
de belangen van de inwoners gaat.  

508   1  
509 

  
zet zich in voor de veiligheid van alle inwoners van de gemeente en ziet toe op een 
eerlijk bestuur  

510 

  
Zorgt voor een gemeente waarin iedereen zich thuisvoelt en waarin voor alle 
doelgroepen leuke activiteiten en evenementen worden georganiseerd.  

511 

  
Staat dicht bij de mensen en kan zich inleven in wat er speelt onder de inwoners. Hij of 
zij laat zich regelmatig zien.  

512   luistert naar inwoners, durft beslissingen te nemen, is eerlijk en oprecht.  
513 

  

Versoepeld het parkeerbeleid voor werknemers die deoeite nemen in noordwijk te 
willen werken en niet voor 10 euro per dag te moeten parkeren om de winkelstraten op 
noordwijk groter te maken  

514   ..Is iemand uit de regio die weet hoe het er hier in een badplaats aan toe gaat.  
515 Betrokken bij de 

cultuur vd 
gemeente is aanwezig, bestuurt rechtlijnig en gaat mee in al bestaande tradities.  

516 

  

Laat de horeca weer opleven in noordwijk...doet iets aan de verpaupering van bijv. 
Manege meeuwenoord, vuurtorenplein e.d. zorgt voor betere parkeergelegenheid en 
opkomst van toerisme  

517 

  

Is daadkrachtig geeft goed leiding en staat boven de partijen.De Burgemeester 
vertegenwoordigd de gemeente op alle niveaus en weet in het Nieuwe Noordwijk de 
balans tussen het toeristische en het landelijke Noordwijkerhout, beiden met hun eigen 
belangen, goed te bewaren. Doet er alles aan om de politiepost weer terug te brnegen 
naar Noordwijk.  

518   Laat zich niet sturen door de Ondernemers projectontwikkelaars en hotel eigenaren.  
519 

  
heeft passie, doorzettingsvermogen, doorbreekt ‘idiote’ verdeeldheid partijen en zorgt 
dat door samenwerking Noordwijk weer op de kaart gezet wordt!  

520 

  

Zal zich onafhankelijk moeten opstellen naar de inwoners. De meningen en voorstellen 
van de inwoners bij de besluitvorming meenemen en niet alleen de mening van de 
ondernemersvereniging , hoteleigenaren en ondernemers die met de toeristische 
bedrijven. Zich is te luister legt bij de van oorsprong noordwijkse inwoners. Zich inleest 
in de problematiek in Noordwijk en daarmee ook rekening houdt in de temen 
beslissingen. Tussen de inwoners instaat  

521 
  

is politiek neutraal.  is benaderbaar voor iedereen. Heeft ervaring in vergelijkbare 
gemeenten  

522   en noordwijkerhout en de zilk moet kunnen samenwerken  
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523   Is iemand die midden in de samenleving staat en de juiste dingen oppakt.  
524   Gerben van Duin  
525   weet wat er in de gemeente speelt bij alle inwoners.  
526   zorgt dat er in Noordwijkerhout beter OV komt!!!  
527   Is een Noordwijker  
528 

  
Regelt dingen, en zorgt dat de verschillende machten binnen Noordwijk niet zorgt voor 
stagnering  

529 

  

Is betrokken, onafhankelijk, laat zich niet leiden door alleen de middenstand en de 
hogere, rijke sociale klasse. Staat voor wat hij /zij zegt en maakt beloftes waar. 
Verkoopt geen gebakken lucht.  

530   is een ereburger voor iedere Noordwijker.  
531   Is verbindend en integer  
532   Gerben van Duin  
533 

  
is verbinden en heeft oog voor alle inwoners. Daarnaast is hij integer en profileert zich 
ook als burgervader.  

534 open 
persoonlijkheid 

begrijpt dat Noordwijk uit drie kernen bestaat die allemaal hun eigen verenigingsleven 
en bij behorende evenementen hebben.  

535   staat voor zijn opdracht en doet er alles aan deze waar te maken  
536 

  
zorgt voor een goede balans tussen woonruimte voor mensen en leefruimte voor 
dieren  

537   Gerben van Duin  
538   is niet alleen voor de hotels  
539   Staat voor elke doelgroep in de gemeente. Geen uitsluiting en eerlijke politiek  
540 

  
Iemand die niet alleen voor Noordwijk staat, maar ook voor de dorpskernen de Zilk en 
Noordwijkerhout  

541   staat voor de bewoners  
542   Laat zich zien zonder gezien te worden!!  
543 

  
is een vrouw die toegankelijk is voor alle inwoners en ruime ervaring heeft in deze 
functie  

544   -  
545 Een sociaal 

denkend burger 
zonder ervaring 
maar met open 
mind midden in de 
Noordwijkse 
samenleving. 

heeft geen politieke ervaring, is een sociaal betrokken burger uit Noordwijk zonder 
ervaring.  

546 

  

is een persoon die uitstraalt er voor iedereen te zijn en daarnaar ook handelt. Het moet 
iemand zijn die haar mannetje of vrouwtje staat gezien de machtsverhoudingen in 
Noordwijk. Bij voorkeur een vrouw.  

547 

  

Stelt Noordwijk als gemeente centraal, zorgt goed voor de economie en stelt zich 
zakelijk op in de provincie en andere besturen. Zorgt goed en is aanwezig in het 
verenigingsleven.  

548 

  
is iemand uit de regio, liefst links georienteerd, die bewoners niet ondergeschikt ziet 
aan toeristen.  

549   toont slagkracht en initiatief om open gaten snel in te vullen  
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550 

  

is het liefst iemand van buiten, en iemand die durft de project ontwikkelaars aan te 
pakken. Iemand die durft te handhaven en niet bang is voor conflicten met project 
ontwikkelaars en strand paviljoen houders.  

551   Voor iedereen die zich in de buurt van de berg op  
552   is liberaal  
553   moet meewerkend denken bij toerisme en evenementen  
554   Zorgt voor een economisch en daadkrachtige gemeente  
555   gerben van duin  
556 

  
ziet erop toe dat er geen voorkeursbehandelingen worden gegeven aan inwoners, 
gelijke monniken gelijke kappen!!  

557   staat boven partijen . Gebruikt het verenigingsleven voor de verbinding in de kernen  
558   Zal voor een duurzaam en levende gemeente werken  
559 

  
pakt de integriteitsproblemen aan en draagt bij aan een gemeent voor alle 
noordwijkers, niet alleen voor de projectontwikkelaars  

560   Zorgt dat Noordwijk NR1 badplaats blijft  
561   Is iemand die het grote geheel blijft zien en altijd ieder zijn mening wil horen  
562 

  

Is Nor El Ebiary Weet wat de ouderen willen en de jeugd dat er weinig kattenkwaad uit 
word gehaald en langs de mensen zullen gaan wat ze graag willen verbeteren in 
Noordwijk en een sportcentrum openen voor de jeugd  

563 

  
Kent de streek, is vanuit het verleden niet betrokken bij een vd kernen en is 
open/toegankelijk.  

564   Heeft charisma, oog voor iedereen en ziet het grotere plaatje.  
565   Moet geen watje zijn  
566   Komt op de koffie  
567   is een man/vrouw van het volk die naar de mensen toe gaat en minder op kantoor zit.  
568   Weet het bedrijfsleven, burgers en gemeente op een lijn te krijgen  
569   zorgt ervoor dat je er trots op bent om in Noordwijk te mogen wonen  
570   Is voor Noordwijk, als wat Eberhard van der Laan voor Amsterdam was.  
571   is zichzelf  
572 

  
Is iemand die niet alleen inzet op toerisme, maar vooral op de inwoners en HUN 
bedrijven  

573   staat dicht bij de bewoners  
574   Staat tussen de mensen, is zichtbaar, benaderbaar en empatisch.  
575 

  
is degene die los van de welbekende functies het verschil kan maken, vooral daar waar 
ambtelijk apparaat niet of traag functioneert; oplossend én innovatief.  

576 

  

Is iemand die je graag in ontmoet. Een persoon die je geregeld tegen kan komen in de 
gemeente. Waarvan je ziet en hoort dat hij Noordwijk en Noordwijkerhout in hun 
waardes laat  

577 

  
Heeft liefde voor deze omgeving, wil behouden wat mooi is en wat werkt en wil 
veranderen daar waar het wrijving geeft.  

578 

  
Is een verbinder met visie en zoekt de samenwerking met provincie en omliggrnde 
gemeentes.  

579 

  

Is er voor alle inwoners, zet zich in voor natuur en milieu en werkt mee aan een 
transitie naar een circulaire economie. Daarbij creëert de beste burgemeester waar 
nodig voorzieningen voor de zwakkere in de samenleving en houdt hier rekening mee. 
Tot slot is de beste burgemeester een mensenvriend en laat dat zien.  
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580   Zorgt voor integriteit in het bestuur  
581   is vooral niet discriminerend maar menslievend en  heeft een luisterend oor  
582 

  
Is er voor alle inwoners, neemt als voorzitter van de raad zijn verantwoordelijkheden en 
kijkt wat het beste is voor de inwoner en niet wathet college het beste uit komt.  

583 

  

Iemand die zowel het belangen van Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk behartigt. 
Achter de verenigingen staat. En zorgt dat alles eerlijk en netjes verloopt, zonder 
vriendjespolitiek  

584   Staat in verbinding met mensen en luisterd  
585 

  
is diegene die er voor de echte Noordwijkers is en niet voor rijke import die alle 
beschikbare grond gebruiken voor hun villa's ipv sociale huurwoningen  

586 
  

Mag een vrouw zijn en zichtbaar voor de bewoners en daadkracht om noordwijk weer 
mooie badplaats te maken. Alle bouwval te onteigenen  

587   een zichtbaar en aanspreekbaar persoon  
588 

  

maakt schoon schip met doofpotzaken rond vastgoedbelangen en foute 
parkeeroplossingen. Hij zorgt voor een einde aan lokale (eigen) belangen en zorgt voor 
regionale aansluiting van ons dorp bij grotere economische activiteiten.  

589 

  

is er 1 die het ondersklimaat, met name Horeca, stimuleert. Zorgt voor betaalbare 
woningen zodat de jeugd in Noordwijk kan blijven. Profileert Noordwijk alla prominente 
badplaats, maar ook als fijne woonplaats voor jong en oud.  

590 
  

Luistert naar de inwoners en zorgt dat de mening van de burgers meetelt in besluiten 
die genomen moeten worden.  

591 
  

Is iemand met binding met de bollenstreek die opkomt voor de zwakkeren en ervoor 
zorgt voor een goed toerismeklaat  

592 
  

weet wat er leeft onder de inwoners. Zoekt naar een balans bij uiteenlopende belangen 
en is zichtbaar.  

593 

  
Is een burgervader die oog heeft voor wat er in haar gemeente leeft, econ. sportief, oog 
voor Jong en oud,  

594 

  
Is integer, staat boven de partijen en maakt van Noordwijk weer een mooie gemeente 
waar alle Noordwiners trots op zijn.  

595 

  

Is iemand die het culturele leven in een breed spectrum ondersteund en bijzondere 
aandacht besteed aan de zwakkere onder ons. Makkelijk benaderbaar is en de 'taal' 
spreekt van alle vier de kernen.  

596   is betrokken, communicatief sterk, en een boegbeeld voor de nieuwe gemeente.  
597   Is innovatief en heeft oog voor economie, mens en natuur.  
598   Verbinded zijn  
599   Moet verbindend zijn.  
600 

  
is iemand die zich op alle inwoners richt, ingaat op intiatieven uit de samenleving en 
verbindend en vernieuwend is.  

601 

  
Staat haar/zijn vrouwtje/mannetje, is niet bang voor bepaalde groepen burgers trekt 
waarnodig een duidelijke grens !!  

6102   Is een burger uit Noordwijk, die weet wat er speelt in de dorpen.  
603 Is onafhankelijk en 

doet niet aan 
vriendjes politiek. 

Is er voor het belang van Noordwijk. Geen VVDer maar voor de gewone Noordwijker 
die wil wonen en werken in Noordwijk.  

604   is niet oud, is een democraat in hart en nieren en heeft een ruime blik.  
605 

  

cijfert ego weg en is behalve uitmuntend voorzitter bij vergaderingen een verbindend 
burgervader of -moeder, die mensen ziet, hoort en innovatief denken niet uit de weg 
gaat.  
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606   heeft een nieuwe, frisse kijk op het algemene bestuur van de gemeente.  
607   Is door de inwoners uit de door de Raad geselecteerde kandidaten gekozen  
608 

  

Is geen standaard politicus maar zichtbaar betrokken bij de inwoners. Luistert en houdt 
zich aan gemaakte afspraken, is jong, verfrissend en laat zich niet voor de gek houden. 
Behaalt resultaten wat duurzaam goed is voor de gehele gemeente. Is niet gevoelig 
voor alleen toerisme maar juist ook voor de bollenboeren.  

609 

  

Iemand die gericht is op de hele gemeente, die zich ook voor de bewoners en hun 
welzijn uit De Zilk inzet, ook als is dit klein en  "onbelangrijk" in vergelijking met de 
badplaats!  

610   staat klaar voor iedereen  
611 

  
Hak knopen door, blijf niet eindeloos over hetzelfde onderwerk discussiëren en pak 
eindelijk de heer r vd putten eens aan!!!!  

612 
  

is integer en ervaren en is oprecht geïnteresseerd in de inwoners van onze 
dorpskernen.  

613   Staat midden tussen de bevolking  
614 

  

Is er voor iedereen, luistert naar de mening van t volk en doet hier ook iets mee. Zet 
zich in voor de kleine onderneming probeert de leegstand te verhelpen. Is 
communicatief sterk houd van gezelligheid, is innovatief.  

615   Gerben van Duin  
616   Voldoet aan de punten uit de vorige 2 vragen.  
617   komt op voor de mensen  
618   moet niet gaan denken aan een makkelijk baantje.  
619   Is het visitekaartje van Noordwijk!  
620   heeft oog voor alles wat in de gemeente gebeurd.  
621 

  
Een peroon met oog voor alle inwoners van de gemeente ongeacht sociale status, 
geloof of ander onderscheidend kenmerk  

622   is een flexibel en integer persoon  
623   Is een noordwijkerhouter  
624 

  
Iemand die meedenkt en openstaat bij alles wat er speelt  in de dorpskernen van de 
gemeente.  

625 

  
Moet verbindend voor alle inwoners van de 4 dorpskernen zijn. De nieuwe 
burgemeester moet tevens een krachtig bestuurder zijn die boven de partijen staat.  

626 

  
Vrouw/man die op intelligente en onpartijdige wijze grenzen verlegt en grenzen stelt, 
kortom: een burger-ouder  

627 

  
is betrokken bij de bewoners van Noordwijk en staat voor een prettige, schone en 
veilige leefomgeving.  

628 

  

Heeft affiniteit met de duin en bollenstreek , respecteert de gewenste en noodzakelijke 
open houden van de streek. Inlevingsvermogen en open spontane houding. Bij 
voorkeur  vrouw en VVD achtergrond  

629   is de beste  
630   Richt zich niet alleen op Noordwijk, maar vooral ook op Noordwijkerhout en de zilk  
631   is iemand die de kleine dingen ziet en niet om status is verlegen  
632   .  
633   Zorgt er voor dat het prettig wonen is.  
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634 

  

Is een man die integer is, die boven de partijen staat en open staat voor verschillende 
standpunten.Optreed indien de afspraken niet nagekomen worden en zorgt dat ook Jan 
modaal gezien wordt .eerlijk en oprecht zonder aanzien des persoons.Niet teveel een 
ondernemer achtergrond heeft.De mens is belangrijker dan geld.Een burgemeester 
dient zich niet bezig te houden met achterkamertjes maar openbaar bestuur.  

635   is iemand die staat voor de belangen van alle inwoners  
636   Is een goed mens die er is voor zijn burgers.  
637   staat boven de partijen, is verbindend en is integer.  
638 

  

Is gewoon een goed mens die weet wat klopt en niet klopt, zijn of haar gezond verstand 
gebruikt en in woord en daad het beste voorheeft met alle burgers van Noordwijk. 
Eentje voor wie je bij wijze van spreken je hoed afneemt als hij of zij voorbij loopt.  

639   Is een man of een vrouw die ook met de gewone man praat  
640 

  

Zorgt voor een stabiel, daadkrachtig en betrouwbaar gemeentebestuur. Waarbij 
bestuurt wordt vanuit het algemeen belang van inwoners in brede zin. Dus ook met oog 
voor dierenwelzijn, biodiversiteit en de nog aanwezige natuur.  

641 

  
is een daadkrachtige vrouw die heeft aangetoond boven partijen en (zakelijke) 
belangen te kunnen staan en die bestuurlijke integriteit boven alles stelt.  

642   heeft het hart op de goede plek en zet zich in voor leefbaarheid in de drie kernen  
643   ...houdt de raad bij elkaar.  
644 

  
Is iemand die zich met het oog op van toenemende verwevenheid van boven- en 
onderwereld actief inzet om bestuurlijke integriteit te bewaken en beschermen.  

645 

  

is er voor iedereen. Daarnaast zorgt het voor de perfecte balans tussen prettig wonen 
voor de inwoners en de chique badplaats waar mensen van buitenaf graag naar 
toekomen. NW wordt niet het nieuwe zandvoort/scheveningen.  

646   Eerlijk recht door zee transparant  
647   x  
648 

  

Is aanspreekbaar voor alle inwoners en komt op voor hun belangen vooral voor hen die 
niet goed georganiseerd zijn en de weg weten om hun wensen en problemen kenbaar 
te maken.  

649   Is er voor alle Noordwijkers  
650 

  
Is een brug in de samenleving voor jong & oud , arm & rijk maar ook kritisch empatisch 
en met een visie. Kortom een alleskunner  

651   Reinier  
652   is eerlijk, dient de inwoners, staat boven belangen groepering.  
653   is een mensenmens met gevoel voor ieders behoefte en mening.  
654   is er voor de inwoners van nu en de gemeente voor de toekomst.  
655   mengt zich onder alle lagen van de inwoners, heeft oog voor cultuur en natuur.  
656 

  

Kan 3 gemeentes samenvoegen en toch ieder zich zelf laten zijn. Een burgemeester die 
luistert naar inwoners en daarmee aan de slag gaat. Een burgemeester die die zich niet 
laat paaien door mooie woorden van partijen met rechtvaardig te werk gaat en er is 
voor inwoners en ondernemers zodat de winkel cenyrums niet verpauperen door 
leegstand  

657   Is betrouwbaar en staat open voor en respecteert alle inwoners  
658 

  
is een mengeling van de afgelopen 3 burgemeesters welke alleen Noordwijk op de kaart 
hebben gezet en veel positieve veranderingen teweeg hebben gebracht.  

659   gaat voor minimaal 2 termijnen  
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660 

  
is er een dit weet waar die over spreekt. en kennis van zaken heeft .zich tussen het de 
bewoners begeeft voor alle woonkernen , die je gedag zegt op straat.  

661   Is iemand die hart heeft voor de gemeente en weet wat er onder de bevolking leeft  
662 

  

Is toegankelijk voor iedere burger.  Gewoon een aardig persoon, waar je geen ruzie 
mee krijgt.  Die er is voor de gemeente, en geen parttimer, die er nog een eigen 
handeltje op na houdt.  

663 
iemand van buiten 
Noordwijk 

Heeft al de nodige ervaring elders opgedaan als burgemeester. Waait niet met alle 
winden mee. En helpt met zijn ervaring ook de ambtelijke organisatie verder. Mag 
zeker niet uit Noordwijk zelf komen.  

664 

  
staat open  voor alle inwoners , communicatief vaardig ,geen belangen in het 
bedrijfsleven, verbinding kan leggen tussen de verschillende partijen .  

665 goed kunnen 
luisteren en dit 
ook serieus mee 
om gaan .En 
ventileren.  

iemand die goed kan luisteren en later ook kan herhalen wat je toen heb gezegd Die 
niet boven anderen staat , maar gewone burger blijft ook al is hij burgemeester ordelijk, 
netjes , iniatief nemend houden aan de afspraken.  

666   Is zichtbaar voor de inwoners  
667   is iemand met hart voor de hele gemeente en al zijn inwoners  
668   geeft grenzen aan en maakt daarbinnen voor iedereen ruimte  
669   mengt zich onder de burgers en staat open voor nieuwe initiatieven  
670   is er voor mens en natuur  
671   is mijn vriend  
672   is Carla Breuer of Bas Brekelmans  
673      
674      
675      
676 

  
is een vrouw, is verbindend en zichtbaar aanwezig. Stevige persoonlijkheid. Neemt een 
brede bagage mee  zodat zij zich goed kan invoelen  

677 

  
is een vriendelijke, doortastende en integer persoon, standvastig maar wel een 
luisterend oor en zichtbaar  

678      
679   is een vrouw  
680 

  

bij voorkeur academisch opgeleid, komt niet uit de Bollenstreek en kijkt met een frisse 
blik naar de nieuwe gemeente, zoekt samenwerking met de omliggende gemeenten en 
doet moeite burgers van de noordzaak van nauwere banden te overtuigen  

681 

  

is iemand met veel bestuurlijke ervaring die om kan gaan met ingewikkelde politieke 
verhoudingen en lokale belangen. En dat in een bestuurscultuur die vooral in het oude 
Noordwijk niet altijd integer was (is???)  

682 

  
heeft het beste voor met de gemeente en heeft respect voor het imago van de 
verschillende dorpen en laat dat in tact  

683 

  
zorgt ervoor dat de ambtenaren klantvriendelijk opereren, vooral naar ouderen want er 
zijn er nog heel veel zonder internet  

684   moet sociaal zijn met oog voor iedereen, zeker gezien het huidige rechtse college  
685 

  

het oude Noordwijk was al moeilijk bestuurbaar met vriendjespolitiek en onnodig op de 
man spelen. In Noordwijkerhout was het veel van ons-kent-ons, graag een 
burgemeester die dit doorziet en er niet aan meedoet  



26 
 

686 

  
is een bestuurlijk zwaargewicht het liefst met ervaring met populistische partijen (die 
zowel in de raad als het college ruimschoots vertegenwoordigd zijn)  

687   doet zijn werk voor de inwoners van Noordwijk  
688   empatisch, slim, ervaren bestuurder, humoristisch en vrouw  
689   heeft zich bewezen als goed bestuurder  
690   zorgt voor samenwerking tussen de 3 kernen  
691   luisterend naar de inwoners en doet daar vervolgens iets mee  
692   is zichtbaar en toegankelijk  
693      
694      
695      
696   de heer Goedhart is een topper  
697   is iemand die zorgt dat de gemeenteloketten in Noordwijkerhoout open blijven/gaan  
698 

  
is de-escalerend, laat zich niet uitsluitend door economische belangen leiden en is goed 
gemutst  

699   staat open voor alternatieve woonvormen  
700   vooral meedenkend  
701   werkt integer, zorgvuldig en gericht op het bredere belang van Noordwijk  
702   is betrokken, herkenbaar en overal aanwezig (niet allen bij bobo's)  
703   een die niet corrupt is  
704      
705   standvastig  
706   luistert naar zijn inwoners en handelt daarnaar  
707   is krachtig, authentiek, nabij en toch in staat in de 'helikopter' te blijven  
708   is open, invloedrijk en een goede verbinder. Een gezaghebbend bestuurder  
709      
710      
711      
712      
713   is integer en staat voor haar burgers en is in verbinding  
714   ttheh  
715   is vrouw, benaderbaar en goed met jeugd  
716   weet wat speelt in Noordwijk  
717      
718   is iemand die er voor de burger en de nieuwe gemeente noordwijk is  
719   is ethisch en integer  
720   graag niet teveel windparken op zee  
721   werkt vanuit visie en in verbinding met de burgers  
722   is zichtbaar onder alle lagen van de inwoners  
723 

  

iemand die integriteit personifieert en een aantoonbare grote onafhankelijke 
bestuurlijke ervaring heeft . Die daarnaast krachtdadig en met groot inzichtelijk 
vermogen in staat is het algemeen belang altijd te laten prevaleren boven 
deelbelangen.  

724   zichtbaar  
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725 

  
Als compensatie van de  mannen -club wethouders een vrouwelijke burgemeester met 
charisma een must!  

726 

  

Is een vrouw, zij is zich bewust van haar verantwoordelijkheid als burgemeester van 
mijn gemeente. Dwz dat zij openstaat voor iedereen, een luisterend oor heeft, hier een 
vertaalslag kan maken naar beleid en uitvoering. Ook kan zij daadkrachtig optreden 
indien nodig.  

727   Daad  en vaste heid  
728   komt bij mensen thuis  
 

   
NB: nummer komt niet overeen met aantal respondenten, lege velden zijn voor leesgemak 

weggehaald 
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