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Nieuwsbrief  
Binnen het bestuur is het idee ontstaan om de leden, middels een Nieuwsbrief, te informeren over recente 
ontwikkelingen binnen onze club. Ontwikkelingen vanuit de fractie, het bestuur en natuurlijk Sjaak v/d Berg, 
die namens NZLokaal zitting heeft in het College van de gemeente Noordwijk. In deze 1e (zomer) editie 
moeten we tot onze spijt beginnen met een zeer verdrietig bericht. Aansluitend een tweetal beschreven 
ontwikkelingen vanuit de fractie met als titels ‘Het perspectief van de gemeente Noordwijk’ en de oproep 
aan de lokale bevolking waar men eventueel speelvoorzieningen geplaatst zou willen zien. Een project welke 
NZLokaal samen met het CDA Noordwijk - Noordwijkerhout en de Zilk heeft opgepakt. Daarnaast de 1e 
‘Anderhalf jaar’ van Sjaak. De Com-Com is nog steeds op zoek naar versterking en ja, regeren is vooruitzien, 
dus zoeken we mensen die mee willen doen binnen het Campagneteam. Tot slot een schrijven vanaf de 
bestuurstafel. Veel leesplezier!  

 
 

Op 29 juni jongstleden ontvingen we het 
verdrietige nieuws, dat het zeer gewaardeerde lid 
Simon Kroon ons is ontvallen. Simon is 78 jaar 
geworden. Namens NZLokaal is er een bloemstuk 
gebracht. Wij wensen alle nabestaanden veel 
sterkte toe.  
 
 
Het perspectief van de gemeente Noordwijk 
 
De gemeenteraad heeft in juli de Perspectiefnota 
2021 behandeld. Dit document bevat de 
uitgangspunten voor de gemeentebegrotingen van 
de komende vier jaar, van 2021 tot en met 2024. 
Uit de Perspectiefnota blijkt dat de financiële 
vooruitzichten voor onze gemeente goed zijn. 
Hoewel we nog een slag om de arm moeten 
houden voor de gevolgen van de corona-crisis en 
voor de bijdragen van het Rijk vanaf 2022. 
 

Dat het financieel goed gaat, daar is de fractie van 
NZLokaal blij mee.  
In tegenstelling tot andere gemeenten heeft 
Noordwijk op dit moment gelukkig geen 
geldzorgen! Drie andere zaken vragen wel onze 
aandacht. Dat is de schaarse ruimte in onze 
gemeente, dat is het welzijn van de inwoners, en 
dat is samenleven met elkaar. 
 
Een woning voor iedereen 
Het is fijn wonen in alle kernen van Noordwijk. 
Dorpen met ieder een eigen karakter, omringd 
door zee, duinen, bollenvelden en meren. Met 
grote steden op een steenworp afstand zijn we 
buiten in de Randstad. Aantrekkelijk voor 
toeristen en voor inwoners. Dus onze bevolking 
groeit. 
 
Daarnaast blijven ouderen langer zelfstandig thuis 
wonen, groeit het aantal 
eenpersoonshuishoudens, net als het aantal 
eenoudergezinnen. Dus de behoefte aan woningen 
groeit nog harder dan het aantal inwoners. 
 
Onze lokale economie steunt op twee belangrijke 
pijlers: de bollen- en bloementeelt en het 
toerisme. Beide sectoren maken veel gebruik van 
tijdelijke buitenlandse arbeidskrachten.  
Fatsoenlijke woningen voor deze mensen vinden 
wij belangrijk. Want we gunnen deze harde 
werkers betere huisvesting dan met zijn achten in 
een eengezinswoning. Tegelijkertijd gunnen we 
datzelfde huis ook aan de Noordwijkse starters 
die nu geen betaalbare woning kunnen vinden. De 
basis van onze lokale welvaart, buitenlandse 
arbeid, zorgt nu voor extra druk op de 
woningmarkt.  



Dat willen we oplossen met flexibele huisvesting 
voor deze tijdelijke inwoners, bij voorkeur op of in 
de buurt van de bedrijven waar deze krachten 
werken.  
 
Open ruimte open laten 
NZLokaal wil niet dat de dorpen in onze streek 
aan elkaar groeien. Dat betekent dat we zo goed 
mogelijk gebruik maken van het bestaande 
dorpsgebied. Dus dat we woningen bouwen in de 
panden en op de percelen die leeg komen. Dat 
kunnen ook tijdelijke woningen voor bijvoorbeeld 
jongeren of spoedzoekers zijn.  
Op ons initiatief wordt het terrein van de 
voormalige Zeestroomschool hiervoor gebruikt en 
wordt er actief gezocht naar andere locaties in 
Noordwijk. 
 
Bouwen in de bestaande dorpskernen geeft vaak 
meer weerstand dan bouwen in het agrarisch 
gebied. Daarom roepen wij onze inwoners op om 
verder te kijken dan uw eigen belang en uw eigen 
straat: iedereen heeft een dak boven zijn hoofd 
nodig. Wel vindt NZLokaal dat de initiatiefnemer 
de verplichting heeft om de omwonenden in een 
vroeg stadium op te zoeken en bij het plan te 
betrekken. En dat de gemeente ervoor zorgt dat er 
een goede samenspraak ontstaat. Zo maken we 
samen Noordwijk. 
 
Wonen in een fijne buurt 
Minstens zo belangrijk als een dak boven je hoofd, 
is de plek waar je huis staat. Het is fijn wonen in 
een schone en groene buurt waar je de buren kent. 
Buurtgroen zorgt voor een beter woonklimaat en 
bevordert de sociale samenhang. Mensen kunnen 
elkaar ontmoeten en kinderen kunnen met elkaar 
spelen. En als buurtbewoners meedoen in de 
inrichting en het onderhoud, leren ze elkaar beter 
kennen. Daardoor wordt de buurt veiliger en 
voelen we dat ook zo. We zijn blij dat het 
achterstallig onderhoud van het groen in 
Noordwijkerhout en De Zilk wordt aangepakt. 
Want als het er netjes uitziet, blijft het ook netjes. 
 
Bewegen, sporten en elkaar ontmoeten 
Tijdens de corona-crisis is meer dan ooit gebleken 
dat het belangrijk is om een goede lichamelijke 
conditie te hebben. Daarom is NZLokaal 
voorstander van meer mogelijkheden voor 
bewegen en sporten, voor jong en oud. Wij maken 
ons sterk voor de aanleg van meer 
sportvoorzieningen in de open lucht, voor goede 
sportaccommodaties en voor meer steun voor 
sportverenigingen. We hebben de meerderheid 
van de gemeenteraad achter ons plan voor een 
beweegtuin aan de Pilarenlaan gekregen. Ook zijn 

we voor de renovatie van De Schelft en willen we 
de subsidie voor de sportverenigingen verhogen.  
Daarnaast vindt NZLokaal ook andere organisaties 
die het welzijn van de inwoners bevorderen door 
ontmoeting, creativiteit, kunst of cultuur, meer 
subsidie moeten krijgen. Helaas is de meerderheid 
van de raad het hier (nog) niet mee eens. 
 

 
Prettig samen leven 
We wonen met steeds meer Noordwijkers, 
Noordwijkerhouters en Zilkers in onze mooie 
gemeente. Daarom vindt NZLokaal het belangrijk 
dat we prettig met elkaar samen leven. Dat we 
elkaar kennen en rekening met elkaar houden. Het 
is goed als we oog hebben voor de verschillen, 
maar dat hoeft niet te betekenen dat we in ‘wij’ en 
‘zij’ denken. Het wordt er niet leuker op als we 
elkaar steeds de maat nemen. Hier ligt een 
belangrijke rol voor u als inwoner en ook voor het 
gemeentebestuur: het bestuur moet het goede 
voorbeeld geven. Hoe beter de raadsleden en 
collegeleden samenwerken, hoe beter wij de 
Noordwijkse samenleving kunnen dienen. Want 
samen zijn we Noordwijk. 
 
 
Lees het verhaal ook op de website: 
https://www.nzlokaal.nl/het-perspectief-van-de-
gemeente-noordwijk/ 
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Een oproep!  
 
Beste inwoners van De Zilk, Noordwijk-
Binnen, Noordwijkerhout en Noordwijk aan 
Zee, 
 
Onlangs is er een voorstel in de gemeenteraad van 
Noordwijk aangenomen waarin het college wordt 
opgeroepen om te kijken waar er onvoldoende 
speelvoorzieningen aanwezig zijn. Ook wordt het 
college in deze motie opgeroepen om hiervoor 
budget te reserveren in de begroting van 2021. 

 
Voor NZLokaal en het CDA Noordwijk-
Noordwijkerhout-De Zilk is dit aangenomen 
voorstel aanleiding om te gaan inventariseren 
waar u nog onvoldoende speelgelegenheden voor 
kinderen en beweegtuinen ziet, en waar u 
mogelijkheden/locaties ziet om deze te realiseren. 
 
Stuur een mailtje met een geschikte locatie en een 
foto naar: 
s.duivenvoorde@raadnoordwijk.nl 
of 
k.meilandvandenburg@raadnoordwijk.nl 
 
Wij gaan alle gegevens verzamelen en 
samenvatten en aan het college aanbieden.  
Samen maken we onze dorpen nog mooier! 
 
Alvast bedankt voor de genomen moeite. 
Lees het verhaal op de website: 
https://www.nzlokaal.nl/beste-inwoners-van-de-
zilk-noordwijk-binnen-noordwijkerhout-en-
noordwijk-aan-zee/ 
 

 

 

 

 

 
 
Anderhalf jaar 
 
Sinds 2 januari 2019 mag ik vanuit de lokale partij 
voor Noordwijkerhout en De Zilk, NZLokaal, 
wethouder zijn in de nieuwe gemeente Noordwijk. 
Wat is er veel gebeurd in die eerste anderhalf jaar. 
Vooral veel zaken die te maken hebben met de 
fusie, er was toch een verschillende manier van 
werken in beide oude gemeenten. Voor alles moet 
een nieuwe, geharmoniseerde werkwijze 
opgesteld worden. Daarbij vind ik het belangrijk 
dat het ‘gemoedelijke’ vanuit de oude gemeente 
Noordwijkerhout door blijft klinken in die nieuwe 
werkwijze. Als grotere gemeente is er nu de 
mogelijkheid om zaken professioneler aan te 
pakken, met meer menskracht op onderwerpen 
binnen de ambtelijke organisatie. 
 
De badplaats Noordwijk met haar (inter)nationaal 
toerisme trekt veel aandacht. Dat de individuele 
dorpen ook aandacht krijgen is voor mij een 
belangrijk streven. Een betrokken samenleving is 
belangrijk voor iedereen die hier woont. De ruime 
inzet van vrijwilligers versterkt de onderlinge 
band binnen de lokale gemeenschap, een 
belangrijk uitgangspunt bij het opzetten en het 
uitvoeren van het nieuwe beleid. 
 
Op concrete onderwerpen maak je als wethouder 
het verschil. Zo heeft De Schelft mijn speciale 
aandacht, een verbetering van hoe het nu reilt en 
zeilt is direct ingezet, voor ieder die gebruik 
maakt van dit centrum. Er wordt gewerkt aan om 
eind 2020 duidelijkheid te hebben over de 
toekomst. 
 
Nieuwe woningen worden er gelukkig volop 
gebouwd in onze dorpen. Ik geef veel aandacht 
aan het opzetten van nieuwe projecten voor met 
name betaalbare woningen. Werk aan snel 
realiseerbare woningen voor hen die met spoed 
een ander huis nodig hebben. Maar ook nadenken 
en lijnen uitzetten voor de toekomst.  
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Die toekomst moet duurzaam zijn, dus is er 
aandacht voor: hoe wekken we straks energie op, 
hoe verwarmen we onze huizen? 
 
De gemeente is nu groter, het gemeentebestuur 
heeft veel op het bordje. Maar we organiseren ook 
bijeenkomsten in de dorpen en ik laat overal mijn 
gezicht zien. Ik ga graag met u in gesprek over wat 
u bezighoudt. Maak gerust een persoonlijke 
afspraak op locatie of op kantoor, dat kan goed via 
bestuurssecretariaat@noordwijk.nl of bel met 071 
366 0000. 
 
Mijn portefeuille  
Wethouder grondbedrijf, maatschappelijk 
vastgoed, sportaccommodaties, subsidiebeleid, 
verenigingen, dienstverlening, natuur/groen & 
milieu, afval & grondstoffen, duurzaamheid & 
energietransitie, omgevingsvisie, horeca, 
strandzaken en projecten ruimtelijke ordening. 
 
Kernwethouder Noordwijkerhout,  
tevens locoburgemeester 
 
Sjaak van den Berg 
 
 

Communicatie-Commissie zoekt 
‘tijgers’ 
De Communicatie-Commissie verzorgt tekst en 
beeld op de website van NZLokaal. Zij verspreidt 
berichten via Social Media en draagt zo bij aan de 
helderheid, transparantie en zichtbaarheid van 
het politieke werk. De fractieleden en wethouder 
doen vreselijk hard hun best om de standpunten 
van NZLokaal uit te dragen. Te vaak horen we dat 
‘de politici niets doen’. Dit is niet waar, maar dat 
verhaal moet kennelijk nóg beter worden verteld! 
 
Wij zoeken: 
 
*Teksttijgers: mensen die het leuk vinden om 
teksten na te kijken, te stileren en te corrigeren, of 
die het leuk vinden om zélf teksten aan te leveren 
voor de website over het politieke werk. 
 
*Beeldbepalers: soms zegt een plaatje meer dan 
1000 woorden. Wij vinden het belangrijk dat onze 
site er goed uitziet en daar kunnen we best nog 
wat hulp bij gebruiken. 
 
* Frisse fotografen: wanneer we schrijven over 
het werk van de raadsleden hebben we daar ook 
graag een passende foto bij. Ben jij regelmatig in 
de gemeente op pad en fotografeer je graag (met 
de telefoon is prima), ook dan kunnen we jouw 
hulp goed gebruiken! 
 

*Razende reporters: wil jij echt journalistiek aan 
de slag? Dolgraag sturen we jou naar de 
bijeenkomsten waar onze raadsleden in actie 
komen. Jouw verhaal maakt dat de lezers weten 
wat er speelt.  
 
NZLokaal doet een beroep op alle leden: ben jij of 
kèn jij iemand die past bij onze vacatures binnen 
onze ComCom, neem dan contact op met Aart de 
Jong (aartdejong1949@gmail.com) 
 
 

Kom jij het Campagneteam 
versterken?  
Natuurlijk is de gemeenteraadsverkiezing nog een 
‘ver van mijn bed’ gebeuren. Toch is regeren 
vooruitzien, dus moet je er alvast bij stilstaan. 
Tijdens de laatste ALV  vergadering hebben zich 
twee leden aangemeld. Toch zien we graag nog 
meer leden toetreden tot dit team! Doe jij ook 
mee? Je weet Aart te vinden?  

 
Van de bestuurstafel  
Het is een bijzondere tijd. Het corona virus heeft 
sinds maart 2020 behoorlijke impact in onze 
samenleving, zo ook in onze gemeente. Namens 
het bestuur hopen wij dat iedereen gezond is en 
blijft en dat we omzien naar elkaar. Daar waar we 
de lokale ondernemers kunnen helpen is het van 
belang om bij hen uw boodschappen te doen.   
Binnen NZLokaal wordt ondanks de bijzondere 
tijd door de fractie, de wethouder en het bestuur 
heel veel werk verricht. Veel werk gebeurt veelal 
buiten uw beeld. Met behulp van de nieuwsbrief 
willen wij u graag informeren en u geïnformeerd 
houden zodat u weet wat er door NZLokaal aan 
werk wordt verzet. Ook op onze website 
www.nzlokaal.nl kunt u actualiteiten en 
ontwikkelingen terugvinden. Onze website 
beheerder is daar heel actief in. 
 
Het bestuur onderhoudt de vereniging als geheel. 
Zij faciliteert en ondersteunt de fractie en de 
wethouder bij behoefte. De bestuursvoorzitter 
heeft periodiek overleg met de fractievoorzitter en 
de wethouder. Zo onderhouden we goed contact 
als driehoek.   
Het bestuur overlegt met regelmaat over o.a. 
ontwikkelingen, communicatie/website, 
ledenbestand en financiën. We houden oog op de 
voortgang van het coalitieakkoord, het 
verkiezingsprogramma, de ontwikkelingen in de 
gemeente en de beleving van de leden en 
inwoners. Ook zijn we als bestuur met regelmaat 
(digitaal) betrokken bij ronde tafelgesprekken 
(RTG) en de raadsvergaderingen.  
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Het is van belang om ook als bestuur de politieke 
ontwikkelingen goed in beeld te houden.   
Het bestuur is op dit moment al bezig met de 
komende verkiezingen van maart 2022. Op 29 
oktober as. heeft het bestuur een overleg sessie 
gepland in samenwerking met het kennispunt 
lokale politieke partijen voor een ‘strategiesessie 
verkiezingen 2022 NZLokaal’. Hierbij is de fractie, 
de wethouder, het bestuur en enkele leden bij 
aanwezig. We zullen in deze sessie terugblikken 
maar vooral vooruit kijken op de komende 
verkiezingen. Heeft u hier zelf ideeën of suggesties 
over, laat het ons zeker weten! U kunt ons als 
bestuur altijd benaderen door te bellen of te e-
mailen via de website: 
https://www.nzlokaal.nl/bestuur/   
 
Wij hopen dat u deze nieuwsbrief kunt waarderen 
en dat u de website van NZLokaal met regelmaat 
bezoekt. Graag vernemen wij van u wat u van de 
nieuwsbrief vindt. U kunt uw opmerking 
aanreiken door te mailen naar: 
secretaris@nzlokaal.nl  

Bestuur NZLokaal 
Vlnr: Michel Braam, Paul Kettenis, Jacques van 
Diemen, Aart de Jong en Jan van der Kroft.  
 
Voor nu wensen wij u een fijne vakantie toe en 
graag tot de volgende nieuwsbrief! 
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