Algemene ledenvergadering
Woensdag 11 maart 2020
Locatie: Maasgaarde: aanvang: 20.00 uur.
Aanwezig:
Wally Rodenburg, Henk van Steijn, Fokke v/d Reijd, Sjaak v/d Berg, Jaap de Moor, Peter Sluimer, Tiny
Springer, Anita Boersen, Jan Knapen, Karin Meiland, Bob van Velthoven, Henk de Kleer, Richelle
Brouwer, Richard Brouwer, Simon Kroon, Doris van Kampen, Lisette v/d Vossen, Lando Beugelsdijk,
André v/d Vossen, Michel Braam, Jacques van Diemen, Paul Kettenis en Aart de Jong.
Met kennisgeving afwezig:
Marijke Nulkes, Stef Warmerdam, Ernst Lourenburg, Mark Kipp, Siem Nulkes, Dick Hendrickx, Jan v/d
Kroft.
Notulen: Aart de Jong

1. Opening
Gelet de gehoorproblematiek van voorzitter a.i. Aart de Jong, neemt Jacques van Diemen de rol van
voorzitter over. Om te kunnen stemmen bij specifieke agendapunten zijn er te weinig leden aanwezig.
Hiervoor dient de helft van leden (ongeveer 40) + één aanwezig te zijn. Derhalve sluit hij dit overleg en
opent de vergadering opnieuw. Dit betekent, dat de aanwezigen een voorstel kunnen aannemen of
verwerpen. Verder deelt Jacques mee, dat bestuurslid Jan v/d Kroft niet aanwezig kan zijn. Jan is op dit
moment herstellende van een heupoperatie.

2. Mededelingen
Jacques deelt mee, dat door overlijden ons een drietal leden zijn ons ontvallen. Het bestuur van
NZLokaal heeft stilgestaan bij het overlijden van Diny Spruit, Jan Meeuwenoord en recent Willem
Geerlings.
3. Notulen algemene ledenvergadering van 8 juli 2019
Vragen die gesteld worden!
• Agendapunt 11. Wat zijn de kosten voor de burger na de fusie met Noordwijk!
De jaarrekening is er nog niet, dus kan daar nog geen zinnig antwoord op worden gegeven!
•

Hoe staat het met de Rondetafelgesprekken, aangezien er nog niet meegepraat kan/mag
worden!
Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd en er ligt een voorstel voor een andere vergaderwijze. Daar
komen we de volgende vergadering op terug!
• Agendapunt 12. Interactie fractie met leden!
Voorstel is om dit punt mee te nemen naar agendapunt 8. Vooruitblik fractie lopende jaar en
speerpunten richting de verkiezingen. Fractielid Wally Rodenburg geeft toelichting.
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•

Bouwen, bouwen en nog eens bouwen? Daar worden in het dorp vragen over gesteld en wat
doet NZLokaal hieraan?
De fractie geeft aan hier zowel voor als en achter de schermen mee bezig te zijn. Voorstellen liggen er
voor wat betreft ‘Zeestroom’ voor spoedzoekers als tijdelijke ingreep om problematieken te ledigen.
Voor de lange termijn is de fractie bezig zoals de oude (Topaz) Munnekeweij. Op het terrein van ‘In den
Houte’ worden er – in fases – sociale woningen gebouwd. Verder wordt de woningbouw regionaal
aangestuurd, dus kunnen er ook b.v. Leidenaren zich inschrijven voor (sociale) nieuwbouwwoningen.
Wel is duidelijk, dat ontwikkelingen meer voor het voetlicht geplaatst dienen te worden richting de
inwoners van Noordwijkerhout.
• Kosten gemeentehuis
De gemaakte kosten voor aanpassingen in het Gemeentehuis heeft zo’n € 1,7 miljoen met zich
meegebracht. In totaal gaat het hierbij om 240 werk- en flexplekken in Noordwijk en Noordwijkerhout.
Daarmee kunnen de notulen van 8 juli 2019 worden vastgesteld. Met dank aan de secretaris.

4. Financieel jaarverslag
Op vrijdag 6 maart zijn de leden van de kascommissie en penningmeester Jacques van Diemen
bijeengeweest. De penningmeester heeft een financieel overzicht over het jaar 2019 opgemaakt.
Namens de kascommissie deelt Peter Sluimer mee dat de kascommissie heeft vastgesteld, dat deze in
overeenstemming is de gepresenteerde bewijsstukken. De penningmeester krijgt decharge met
betrekking tot het financiële beheer van NZLokaal over het jaar 2019. Aansluitend wordt Henk van Steijn
bedankt voor zijn inzet over de afgelopen twee termijnen. Peter blijft nog een termijn en André v/d
Vossen neemt de plaats in van Henk. Dank André.
In het overzicht staat een post 1000 NZLokaal / VLPZH
€ 64,40.
Penningmeester geeft aan dat VLPZH eraf kan/moet, want daar is NZLokaal geen lid meer van.

5. Bestuurssamenstelling
Binnen het rooster ‘aftredende bestuursleden’ zijn Jan v/d Kroft en Paul Kettenis aftredend. Zij stellen
zich echter weer herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten, dus zijn Jan en Paul weer voor zes jaar aan
het bestuur verbonden. Per 1 januari 2020 is André v/d Vossen als voorzitter afgetreden. Michel Braam
is bereid gevonden als bestuurslid aan te treden. Daarnaast doet het bestuur het voorstel om Michel
Braam te benoemen tot voorzitter. Dit voorstel staat helaas niet in de agenda opgevoerd. Vanuit het
bestuur is er niemand opgestaan om deze functie te vervullen. Derhalve het verzoek naar de leden of er
een tegenkandidaat is.
• Wat zijn de competenties van Michel?
Een korte pauze wordt ingelast en daarna stelt Michel zich aan de leden voor als ook wat zijn
competenties zijn.
Na de pauze stelt Michel zich - als geboren Noordwijkerhouter is hij, na een periode in Lisse gewoond te
hebben, blij weer in Noordwijkerhout te wonen. Michel is adviseur Brandweer Veiligheidskunde. Hij is
politiek geëngageerd en loopt al enige tijd mee als adspirant bestuurslid. De vergadering gaat akkoord
met zijn benoeming. Michel neemt de leiding van de vergadering over!
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Aansluitend het voorstellen van Michel wordt het halen van publiciteit aangekaart. NZLokaal gebruikt
veelal de eigen website en Facebook om acties vanuit de fractie of anderszins voor het voetlicht te
plaatsen.
• Waarom geen gebruik maken van de diverse kranten?
Redacties van kranten zijn zeer selectief wat er geplaatst wordt.
• Inzetten e-mailadressen om in ieder geval de leden te informeren?
Prima idee. Daar gaat het bestuur in samenspraak met fractie mee aan de slag.

6. Huishoudelijk Reglement
Het Huishoudelijk Reglement is gerelateerd aan de Statuten van NZLokaal. Diverse opmerkingen passeren de
revue en deze opmerkingen worden verwerkt in het Huishoudelijk Reglement. Het HHR met verwerkte
opmerkingen zijn als bijlage gevoegd.

7. Vooruitblik fractie
Als beginnend fractielid neemt Wally Rodenburg het woord. Hij verwoordt wat er zoal is gedaan ten
goede van Noordwijkerhout. Onderwerpen die als motie door NZLokaal zijn ingebracht en/of in
samenspraak met andere partijen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorzieningen in de Zilk;
Groen in de Zilk en Noordwijkerhout. Loopt op dit moment nog;
500 extra bomen;
Paaltjes bij de Victorschool om de veiligheid te vergroten;
Bankje bij ‘de Steeg’;
Het dak van het Pesthuis;
Japanse Duizendknoop;
Schoolvervoer gehandicapten Noordwijkerhout;
Nieuw onderkomen Keiebijters;
Verplaatsing van Meeuwenoord;
Toch bouwen op Bronsgeest van 300 woningen;
Groene daken, dus bijdrage duurzaamheid;
Gedoogbeschikking vakantieparken; • Draagvlakmeting Ondernemersfonds.

Op dit moment wordt er ook gesproken over de Omgevingsvisie, waarvoor men zich kan aanmelden.
Vanuit het bestuur nemen Michel en Paul hieraan mee. Men kan zich hier ook voor aanmelden via de
website van de gemeente en wel toekomst@noordwijk.nl.
Standpunten NZLokaal
Portefeuille Taakverdeling Fractie NZLokaal
Richard en Wally
Lisette en Gerard
Karin en Doris

BAM = Bestuurlijke aangelegenheden en middelen
R & W = Ruimte en Wonen
SAM = Samenleving
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Wally geeft aan, dat het verkiezingsprogramma leidend is voor standpunten van de fractie NZLokaal.
Elementen uit het verkiezingsprogramma worden vervolgens toegelicht. Zie hieronder de opsomming,
Voor een goed vergelijk wat wel en (nog) niet voeg ik nogmaals het volledige verkiezingsprogramma van
NZLokaal als bijlage toe!
Bestuur en ondersteuning
•
Betrokkenheid inwoners stimuleren en faciliteren
U kunt meedenken in de omgevingsvisie en kunt zich hiervoor nog opgeven.
•
Lokaal doen wat lokaal kan - samenwerking met buurgemeenten bij voordeel
We werken met bijvoorbeeld samen met de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Wij hebben de
wethouder meegegeven dat bijvoorbeeld subsidie voor duurzaamheid via ODWH kan worden
aangevraagd.
•
De gemeente is zowel digitaal als fysiek goed bereikbaar met lokale loketten
Blijft een aandachtspunt en de fractie verneemt graag ervaringen vanuit onze leden wat als positief en
minder positief ervaren wordt, zodat we hier de nadruk op kunnen gaan leggen.
•
De gemeente heeft een referendumverordening
De fractie wacht hiermee tot het moment dat dit onderwerp zich aandient. Op dit moment zijn er nog
veel zaken die prioriteit behoeven.
•
De gemeente heeft per dorpskern een coördinerend wethouder
Deze is ons verkiezingsprogramma wel zo benoemd. We gaan kijken of de kernwethouder vaker in het
dorp op pad kan gaan.
Verkeer en vervoer
•
Geen verkeerslichten in Noordwijkerhout en De Zilk
Blijft zoals het is.
•
Autoluw met beperkte vrijstelling voor laden en lossen
Dit blijft een constant aandachtpunt. Daar waar kan sturen we het ambtelijk apparaat erop aan om
afspraken met bedrijven/ winkels en toeleveranciers te maken. Ook leden kunnen hierin een
signalerende rol spelen.
•
Geen betaald parkeren in de openbare ruimte van Noordwijkerhout en De Zilk
Het betaald parkeren is nu onderwerp van gesprek. Het gebruik van onze parkeergarages is tot nu toe
gratis, maar er zal op termijn ook na twee uur parkeren (parkeer)geld betaald moeten worden. De
inwoners van de gehele nieuwe gemeente krijgen op termijn de mogelijkheid om een parkeer kaart te
kopen, waarmee drie uur geparkeerd kan worden. Kosten w.s. € 50 euro.
•
Vrachtverkeer zoveel mogelijk buiten de kernen omleiden
Een constant lopend proces, en ook met uw hulp zullen we hiervoor aandacht blijven vragen.
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•
Verbetering van busverbindingen met meer capaciteit in de spitsuren en een goede
aansluitingen op de treinstations
Een groot aandachtspunt waarbij meerdere partijen op één lijn zitten. Echter hebben wij hier minder
grip op daar deze besluiten worden genomen door Provincie en Holland Rijnland. De vervoerder heeft
speelt hierin ook nog een rol.
•
Stimuleren van fietsgebruik en verbeteren van de veiligheid voor fietsers
We hebben als mede-indiener van motie voor extra verlichting op de fietspaden, zoals de Gooweg
gepleit voor deze extra veiligheid. Dit stimuleert ook om meer de fiets te nemen voor werk- en
schoolverkeer.
•
Verbeteren van de verkeerssituatie bij o.a. Piet Gijs, Victoriberg en Gieterij
Dit blijf een onveilige situatie. Dit vereist constante aandacht en als NZLokaal zullen we hierop blijven
hameren.
Economie
•
Geen lastenverzwaring voor burgers en ondernemers
De fractie heeft gemerkt dat dit eigenlijk geen realistisch uitgangspunt is gebleken. Dit mede ingegeven
door onkostenstijging die derde partijen aan de gemeente doorbelasten. Om gezond te blijven heeft het
wel degelijk onze aandacht, dus niet meer te doorbelasten als strikt noodzakelijk.
Een
retorische vraag? Stel we vragen de inwoners eenmalig € 20, - meer en we kunnen hiermee al het groen
opknappen? Zou je hiermee in kunnen stemmen?
•
Gezond en aantrekkelijk vestigingsklimaat bieden voor (startende) ondernemers
Nadat de ondernemers zelf hebben gekozen om geen Ondernemersfonds in het leven te roepen
horen wij wel dat ondernemers aan de het kijken zijn of ze een BIZ (Bedrijven Investerings Zone)
kunnen oprichten. Deze heeft ook wel raakvlakken met een Ondernemersfonds, alleen op kleinere
schaal.
•
Werkgelegenheid stimuleren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Dit is een samenwerking met de ISD en vanuit het coalitieakkoord zijn hieruit wel zaken meegenomen
richting ISD. (ISD = Intergemeentelijk Sociale Dienst)
Onderwijs
•
Behoud van basisonderwijs in alle kernen
Deze actie loopt op de achtergrond. Inwoners hoeven zich over het ‘overstromen’ van plaatsen op de
basisscholen geen zorgen te maken. Een andere politieke partij heeft aangaande art. 39 vragen over
gesteld.
Sport, cultuur en recreatie
•
De Schelft blijft, inclusief zwembad
Loopt op meerdere fronten. De kernwethouder wil deze discussie over het behoud van de Schelft of in
zijn huidige situatie of op een andere plaats met dezelfde functie naar voren halen. Dus niet wachten tot
2022.
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•

Bibliotheekvoorzieningen in de kernen moeten blijven
Blijft onder de aandacht. Uit onderzoek blijkt dat de huidige bibliotheek ook het beste uit de bus komt
als nieuwe raadzaal. Daarmee zou de bibliotheek kunnen verhuizen naar het pand van bijvoorbeeld
voormalig Action.
•

Dierenhoeve en Zorgboerderij kunnen worden samengevoegd Dit heeft de aandacht
van de wethouder.
•

Engelse tuin eenzelfde uitstraling als vroeger
In de herontwikkeling van het Bavoterrein is hierin voorzien.
•

Het Oosterduinse meer verder ontwikkelen voor kleinschalige recreatie met respect
voor natuur en landschap
De blauwalg is door het waterschap niet verholpen en de proef met waterstofperoxide zal geen vervolg
krijgen. Een mogelijke oplossing is aangereikt en er wordt onderzocht of dit het ei van Columbus is?
•

De Bollenstreek aantrekkelijk houden voor toerisme en verblijfsrecreatie
Noordwijk ontvangt de status van Kuuroord. Dit heeft een aanzuigende werking v.w.b.t toerisme.
•

Actieve ondersteuning van het verenigingsleven in de kernen
Dit aandachtspunt wordt volgend jaar weer opgepakt.
Sociaal domein
•
Het voeren van een actief ouderen- en jongerenbeleid
Ideeën hierover wordt op prijs gesteld, zodat NZLokaal een actieve bijdrage kan leveren.
•
Sociaal geld van het rijk moet gereserveerd blijven binnen het sociale domein
Regionaal en nationaal zijn we vaak afhankelijk. Wel kunnen we hierover input geven. Neemt niet weg
dat we aandacht zullen vragen op punten die ertoe doen. Daar waar we wel ‘aan de knoppen kunnen
zitten’ zullen we dit ook zeker doen.
Volksgezondheid en milieu
•
Goede toegankelijke milieustraat
Dit onderwerp staat geagendeerd! Wij pleiten voor samenwerking met gemeenten als proces is de
komende tijd op de agenda en pleiten voor samenwerking met Regiogemeenten. Als optie zouden
Noordwijk aan Zee en – Binnen bijvoorbeeld met Rijnsburg.
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Dit onderwerp heeft ieders aandacht. Meer woningbouw in alle kernen. In den Houte is een start
gemaakt, waarin ook 30% sociale woningbouw is opgenomen. Bouwen voor spoedzoekers heeft
prioriteit bij NZLokaal en mogelijk is de Zeestroom een locatie waar dit gerealiseerd kan worden.
Tevens kijkt het college naar andere geschikte locaties. Dit onderwerp wordt in de RTG’s besproken. Op
initiatief van NZLokaal is dit op de kalender gekomen.
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8. Terugblik wethouder; NZLokaal gerelateerde zaken
Sjaak v/d Berg vertelt, dat op dit moment bureaus overstromen met Noordwijk-Binnen en Noordwijk
aan Zee gerelateerde zaken. De onderwerpen blijken een stevige tijdsinvestering. Toch zijn er veel zaken
aangaande Noordwijkerhout en de Zilk die in gang gezet zijn en nog lopen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sportpark de Boekhorst met bijvoorbeeld geen rubbergranulaat op het hoofdveld, maar een
mengsel met kurk;
Er worden hogere balvangers langs de randweg Herenweg richting Langervelderweg. De reeds
en te laaggeplaatste balvangers worden rond het tennispark geplaatst;
In de week van 16 maart wordt bekend wie de aannemers gaan worden voor bouw
accommodatie;
Beoordeling de Schelft is lopende en voor de zomer is er een 1e rapportage;
Er wordt gesproken met Optisport aangaande achterstallig onderhoud;
De Dierenhoeve is nog een punt van discussie;
Het water dichtmaken van het Pesthuis, wat overigens een dure kwestie is/wordt;
Voortgang Harpe Davids financieel kunnen ondersteunen;
Passie kunnen ondersteunen met daaraan gekoppeld een geslaagd vrijwilligersfeest;
Themajaar 75 jaar bevrijding;
Er is aandacht voor de energietransitie;
Het Bloemencorso is behouden gebleven voor Noordwijkerhout;
Verbetering accommodatie Boekhorstruiters;
Er ligt een plan om de ontsluiting Molenweg via de Vlashoven te laten lopen.

VVSB is een openbaar Sportpark, maar wordt wel geconfronteerd met veel vernielingen. Een trieste
constatering. SJC is niet openbaar en ook vv Noordwijk ondervond veel overlast en ook gesloten. Sjaak
geeft aan dat VVSB - op termijn (lees nieuw opgeleverde accommodatie) – gesloten zal worden.

9. Meedenken leden in diverse commissies
Het bestuur ziet graag, dat er leden zijn die actief participeren in bijvoorbeeld de communicatiecommissie en op termijn in het Campagneteam. Heugelijk te constateren is dat Fokke v/d Reijd en Bob
van Velthoven willen participeren in het Campagneteam.

10. Wat verder ter tafel komt
Het klimaatakkoord
Paul Kettenis lees een epistel voor aangaande het klimaatakkoord. Verwezen wordt naar een RTG op 13
maart aanstaande met dit onderwerp en waar je jezelf ook als inspreker kan aanmelden.
Organiseren van bijeenkomsten
Is het geen idee om in navolging van politieke partij PUUR in een regelmaat bijeenkomsten te
organiseren. Wellicht iets om over na te denken.
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Oosterduinse meer
Het actief bestrijden van Blauwalg met waterstofperoxide is geen succes gebleken, Onderzocht wordt of
dit probleem op een andere manier bestreden kan worden.
Zonnekant Noordwijk
Dit onderwerp is een Noordwijkse aangelegenheid en het is niet goed om hierover in deze setting te
spreken.
Financiële situatie van de gemeente
In dit stadium valt hierover nog niet veel te zeggen.
WOZ
Aangekaart wordt, dat er verschillen in taxaties geconstateerd worden. Aangegeven wordt, dat tegen
een twijfelachtige taxatie bezwaar kan worden ingediend. Over de signalering van verschillen gaat de
fractie vragen stellen in de gemeenteraad.
“Er is een groot prijsverschil van huizen in ’t Zilt die in fases zijn of worden opgeleverd. Het
appartementencomplex dat gebouwd wordt niet bepaald voor starters of middeninkomens. Moet er
geen vinger in de pap gehouden worden, dat die verschillen niet kunnen ontstaan? “
Dit probleem is ontstaan, nadat de grond is verkocht aan een projectontwikkelaar. Vervolgens heeft de
gemeente hierover niets meer te zeggen!
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt eenieder uit om nog even een drankje te nuttigen.

Acties n.a.v. ALV 11 maart 2020
Onderwerp
Kosten burger/per
inwoner fusie
Campagne
voorbereidingen
NZLokaal 2022

Wie verantwoordelijk
Sjaak v/d Berg

Antwoord
Nog te ontvangen

Datum afspraak
11-03-2020

Bestuur en leden Bob
en Fokke (aangemeld
tijdens ALV)

21-04-2020

Communicatie over
voortgang
verkiezingsprogramma
en coalitieakkoord
NZLokaal

Fractie en Sjaak v/d
Berg

Maart 2021 starten
met voorbereidingen
o.l.v. bestuur i.s.m.
Bob en Fokke
Communicatie d.m.v.
maandelijkse
nieuwsbrief op
website NZLokaal en
aan leden middels email. Opname
fractiezaken en
wethouder zaken uit
naam van NZLokaal.

21-04-2020
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Aart de Jong
Secretaris

Handtekening
Akkoord voorzitter

Handtekening
Akkoord secretaris

NZLokaal!! Helder, Zichtbaar en Betrokken

