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      Nieuwsbrief  
Nog steeds is ons land in de greep van Covid 19, maar er is licht aan het einde van de tunnel? Vaccineren lijkt 
de ultieme oplossing! Op dit moment lopen er diverse pilots om te kijken hoe het besmettingseffect is. Goed 
voor alle ondernemers, die weer vrijelijk kunnen ondernemen. Ook goed voor de organisatoren van 
evenementen die staan te popelen van ongeduld.  Op dit moment is het wel zo dat, wanneer het een en ander 
vrijgegeven gaat worden vergunningen kunnen worden aangevraagd? Is dat niet schromelijk te laat? 
NZLokaal heeft daarom een motie ingediend onder de noemer ‘biedt perspectief’.  
 
Verder staan in deze Nieuwsbrief veel interessante stukjes opgenomen.  Moties ingebracht door NZLokaal en 
die zijn aangenomen, zoals de volkstuintjes en het opknappen van plantsoenen. Daarnaast is er mogelijk een 
oplossing gevonden voor spoedzoekers. Verder goedkopere GOM-woningen op bouwlocaties, meer inkopen 
bij lokale bedrijven et cetera. Ook informatie vanuit het bestuur! Wil jij weten wie de dochter van Wim van 
Willem van Klaas Hoed is? Lees haar column! Verder zijn bestuur en fractie actief om vorm te geven aan het 
verkiezingsprogramma 2022 – 2026. Een aantal fundamentele afspraken zijn reeds gemaakt. Deze hopen we 
te kunnen presenteren bij de eerstvolgende en waarschijnlijk (digitale?) ALV. Datum wordt nader 
bekendgemaakt. Veel leesplezier!   
 
 

Biedt Perspectief!  
Reikhalzend kijkt de mensheid uit naar het 
moment, dat er weer wat ondernomen kan worden. 
Lekker op vakantie, een terrasje pakken of naar een 
concert gaan. Bij het MKB staat het water 
ondertussen tot aan de lippen. Ook de 
organisatoren van kleine- of grotere evenementen 
staan te popelen om weer iets voor de mede 
inwoners te organiseren of het Shantykoor, dat 
weer heel graag bij elkaar wil komen om hun 
‘zeemansliederen’ ten gehore te brengen. Ook in 
Noordwijk zijn mensen, meestal vrijwilligers, actief 
om dit soort evenementen te organiseren. Om te 
komen tot een mooi resultaat heeft men veel 
voorbereidingstijd nodig.  

 

Denk alleen maar eens aan het opstellen van een 
veiligheidsplan, alvorens een vergunning wordt 
verleend. De huidige Covid 19 maatregelen 
schrijven voor, dat een evenementenvergunning 
niet eerder afgegeven wordt, als dat de laatste 
beperkende maatregel is afgekondigd. Wanneer 
organisatoren een evenement in 2021 willen 
organiseren, moeten ook alle coronamaatregelen 
geïmplementeerd zijn in het evenement.  Dit alles 
kan voor organisatoren te laat zijn!  
Op dit moment mogen we hoopvol constateren, dat 
vaccineren helpt en dat er licht aan het einde van 
de tunnel gloort. De eerste positieve effecten zijn 
zichtbaar. Prachtig nieuws en biedt perspectief 
voor al die mensen die nog gevaccineerd gaan 
worden. Maar hoelang gaat het nog duren, alvorens 
alles weer als normaal gezien kan worden? 
NZLokaal is mening toegedaan, dat er niet gewacht 
moet worden tot het ‘seintje groen’ gegeven gaat 
worden en dat mensen dan pas over kunnen gaan 
tot het voorbereiden van evenementen. Biedt hen 
perspectief.  
Trek met de organisatoren van de diverse 
evenementen op en geef hen houvast door het 
stellen van b.v. tijdslimieten. Laat hen de aanvragen 
alvast doen en bespreek deze en hanteer deze 
flexibel. Wacht niet tot het laatste moment.  
Vandaar dat wij als NZLokaal hebben gemeend 
vragen te moeten stellen over dit perspectief en de 
duidelijkheid die nu ontbreekt voor na een periode 
dat het wel weer kan en mag!  
 



Noordwijk start met het opknappen 

van plantsoenen 

Raadslid Karin Meiland van NZLokaal heeft een 
paar maanden geleden aan het college schriftelijke 
vragen gesteld over het achterstallig onderhoud 
van plantsoenen in Noordwijkerhout en de Zilk.   
Naar aanleiding hiervan start eind januari 2021 
hoveniersbedrijf Jonker in de Zilk en eind 2021 in 
Noordwijkerhout met het onderhoud van 
plantsoenen. Wat gaat het hoveniersbedrijf doen?  
 
In sommige 
plantsoenen wordt 
alle beplanting 
verwijderd (niet 
de bomen), dit 
wordt gedaan 
omdat de zoute 
zeewind de 
planten hebben 
aangetast.  
 
Daarnaast vindt er 
een analyse van de 
grond plaats. Na 
analyse wordt 
indien nodig de 
plantsoenen ter 
uitdroging en 
bemesting 
voorzien van een zogenaamde ‘mulchlaag’.  
 
Beplantingsplan inzien?  
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.h

tml?webmap=b3dd30377888491ab63186bf6b711
46e&extent=4.5387,52.3018,4.5427,52.3032   

NZLokaal zet zich in voor mooie groene wijken. 
 

Motie NZLokaal ‘uitbreiding 
moestuinen’ aangenomen   

De moestuin is ontzettend populair geworden. Niet 
alleen omdat het leuk is om zelf je eigen groenten 
en kruiden te kweken, maar ook omdat het 
lekkerder en gezonder kan zijn dan de groenten uit 
de supermarkt. Bovendien is het beter voor het 
milieu om groenten zoveel mogelijk uit je eigen tuin 
te halen. Lekker in de buitenlucht bezig zijn en met 
je handen werken. Een forse inspanning, maar heeft 
ook een ontspannend effect. Het werkt stress 
verlagend en is een uitstekende manier om je hoofd 
leeg te maken.  
Denk ook maar eens aan het educatieve aspect voor 
kinderen. Het zaaien en zien groeien van groenten 
en kruiden, prachtig! Op meerdere plaatsen in 
Noordwijkerhout zijn moestuinen verdwenen en 

dat betreuren wij, zeker nu de vraag toeneemt. 
Daarom heeft NZLokaal een motie ingebracht om te 
onderzoeken waar – binnen de gemeentegrenzen – 
nieuwe moestuintjes aangelegd- of bestaande 
moestuinen uitgebreid zouden kunnen worden. 
Onze motie is in de gemeenteraad besproken en is 
positief ontvangen. Er waren 21 stemmen voor en 6 
tegen. Ook de betreffende wethouder reageerde 
positief en gaat op onderzoek uit en komt met 
mogelijke uitkomsten terug.   
 

 

 
Doe jij ook mee aan ‘Netwerken’ voor 
NZLokaal? 
 

 
Verjaardagen vieren, spontaan bij elkaar op visite 
gaan, het babbeltje over van alles en nog wat? Dat is 
er even niet bij, althans geminimaliseerd. Lid zijn 
van een lokale politieke partij betekent, dat je 
interesse hebt hoe het één en ander in zijn werk 
gaat of verloopt! Wij hebben allemaal een eigen 
netwerk en van familieleden of vrienden weet je 
(ongeveer) wel of ook zij geëngageerd zijn? 
Wanneer je in de gelegenheid bent praat eens over 
hoe het binnen NZLokaal eraan toegaat, sterker 
nog; zet de Nieuwsbrief eens uit onder je 
bekenden? Gewoon lid worden zou nog mooier zijn.  
 
 

Praat er eens over!  
 

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=b3dd30377888491ab63186bf6b71146e&extent=4.5387,52.3018,4.5427,52.3032
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=b3dd30377888491ab63186bf6b71146e&extent=4.5387,52.3018,4.5427,52.3032
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=b3dd30377888491ab63186bf6b71146e&extent=4.5387,52.3018,4.5427,52.3032


Mogelijke oplossing voor 
spoedzoekers 
 
Het college van burgemeester en wethouders moet 
met een voorstel komen over de mogelijkheden 
voor het onderbrengen van spoedzoekers in 
bestaande woningen. 
 
Dit voorstel van NZLokaal werd dinsdagavond 
tijdens de raadsvergadering door een meerderheid 
van de politici aangenomen.  
Spoedzoekers zijn mensen, die door onverwachte 
omstandigheden heel dringend op zoek zijn naar 
een nieuwe woning. Maar die (goedkopere) 
woningen zijn uiterst schaars. 
 

Een oplossing kan zijn, om deze spoedzoekers te 
plaatsen in bestaande huurwoningen, die op de 
nominatie staan om te worden verkocht. In de 
tussentijd hebben de spoedzoekers meer 
ademruimte om te zoeken naar een permanente 
woonoplossing. Het college gaat de mogelijkheden 
hiervoor uitzoeken en komt binnen drie maanden 
met een voorstel. 
 

Meer woningen voor eigen 
inwoners 
De mogelijkheid om woningen toe te wijzen aan de 
eigen bevolking moet ook gelden voor huizen, die 
meer dan 200.000 euro waard zijn.  
Dit pleidooi van NZLokaal werd dinsdagavond 
gesteund door een ruime raadsmeerderheid. 
Volgens de regels mogen huurhuizen tot die prijs 
voor maximaal 25% aan de eigen inwoners 
toegekend worden. Maar in de praktijk zijn er 
helemaal geen huizen, die voor minder dan twee 
ton gebouwd worden. De gemeenteraad vraagt 
daarom aan het college om de minimumwaarde van 
de woningen voor deze stimuleringsregeling te 
verhogen tot 325.000 euro.  
Zo kunnen er meer inwoners van Noordwijk kans 
maken om te wonen in de eigen gemeente. 
 
 

Vanaf de bestuurstafel  
De afgelopen periode hebben we helaas afscheid 
moeten nemen van twee gewaardeerde 
bestuursleden. Michel Braam heeft zijn functie als 
bestuursvoorzitter neergelegd en Jan van de Kroft 
de functie als bestuurslid. Michel heeft zijn functie 
als bestuursvoorzitter neergelegd, omdat er voor 
hem een onverenigbare afstand was ontstaan 
tussen wethouder en fractie. Jan heeft aangegeven 
dat persoonlijke omstandigheden hieraan ten 
grondslag liggen. Met name Jan heeft vanaf de 
oprichting veel werk verzet voor ‘onze club’. Jan is 
ook nog burgerraadslid binnen de gemeente 
Noordwijkerhout geweest. Michel en Jan, 
ontzettend bedankt voor jullie inbreng, en alle 
goeds voor de toekomst.  
Aart de Jong is tijdelijk voorzitter! Het bestuur is 
verheugd over het feit, dat Leo Nulkes en Bob van 
Velthoven zich op interim basis aansluiten bij het 
bestuur, totdat zij gekozen kunnen worden tijdens 
de komende ALV. Toch willen we een oproep 
plaatsen voor uitbreiden bestuur.  
 
Heeft u interesse voor een bestuursfunctie in 
een enthousiast team? Meld het ons!  
 

Goedkopere woningen op GOM-
bouwlocaties’ 
De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) 
moet niet alleen villa’s bouwen voor het behoud 
van 2.625 hectare bollengrond. De Noordwijkse 
gemeenteraad heeft een voorstel aangenomen dat 
de GOM ook moet zorgen voor betaalbare 
woningen. De GOM heeft jaren geleden de opdracht 
gekregen om de ‘verrommeling’ van het 
bollenlandschap tegen te gaan, en waarbij 
bijvoorbeeld oude kassen worden geruimd. Als 
tegenprestatie mogen er dan kavels van 600 m2 
komen voor de bouw van vrijstaande 
luxewoningen. Een meerderheid van de raad, onder 
aanvoering van CDA, NZLokaal, VVD en Lijst 
Salman Noordwijk, vinden dat de grote kavels te 



veel kostbare ruimte in beslag nemen. Bovendien 
worden er al meer dure woningen gebouwd, dan er 
behoefte is. Dit, terwijl er sociale en betaalbare 
woningen te kort zijn. Het college heeft de opdracht 
gekregen om nieuwe bouwlocaties te vullen met 
woningen die voldoen aan de lokale behoefte.  
 

“Van Wim van Willem van Klaas Hoed” 

“Op het bordes van het gemeentehuis van 
Noordwijkerhout staat een beeld van de opa van 
mijn moeder, Reinier Jansen. Hij werkte als knecht 
in de bollen, zoals veel inwoners in die tijd. Aan de 
andere kant staat een beeld van een 
bloemenverkoopster. Ik vind het mooi dat er op 
deze prominente plek beelden staan van 
eenvoudige, hardwerkende inwoners. De 
bloembollencultuur heeft het landschap rond 
Noordwijkerhout bepaald. Ook mijn vader en zijn 
vader hebben bollen geteeld. De opa van mijn 
vader, Klaas Duivenvoorde, was loonploeger. 
Daarnaast was hij koetsier bij rouw en trouw. Als 
koetsier zette hij een hoed op, wat bijzonder was in 
het dorp in die tijd. Om die reden werd hij “Klaas 
Hoed” genoemd. Zo’n bijnaam was erg handig om 
de vele dorpelingen met dezelfde achternaam uit 
elkaar te houden. Nu nog, als oudere 
Noordwijkerhouters mij vragen: “Van wie ben je d’r 
één?”, hoef ik alleen te zeggen: “Van Wim van 
Willem van Klaas Hoed” en dan weten ze genoeg. 
Het beeld op het bordes en de bijnaam van mijn 
voorvaderen staan symbool voor mijn 
verbondenheid met het land, het dorp en de 
mensen van Noordwijkerhout.” 
 

Ook leegstaand vastgoed ombouwen 
tot woningen 
Tijdens de behandeling van de woonvisie heeft 
NZLokaal een motie ingediend om leegstaande 

panden, zoals winkels, kantoren en 
maatschappelijk vastgoed, om te bouwen naar 
woningen. Dit heeft twee voordelen. Allereerst is er 
grote vraag naar sociale en betaalbare woningen 
voor diverse doelgroepen, zoals starters op de 
arbeidsmarkt, spoedzoekers en internationale 
werkers. Ten tweede doen leegstaande panden 
afbreuk aan de leefomgeving. Door het ombouwen 
van leegstaande panden snijdt het mes dus aan 
twee kanten. Belangrijk punt is wel dat door de 
invulling met woningen de uitstraling van de 
panden verbetert. Dus geen beeld zoals aan de 
Viaductweg, met grote afgeplakte ramen, maar 
nette woningen. 
De motie is door een zeer ruime meerderheid van 
de raad aangenomen. Het college moet nu aan de 
slag met een inventarisatie van panden die in 
aanmerking komen voor ombouw naar woningen 
en de gemeenteraad informeren over de voortgang 
hiervan. 
 

Meer inkopen bij lokale bedrijven 
unaniem aangenomen 
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van februari 
heeft NZLokaal een voorstel op tafel gelegd die het 
college oproept om meer in te kopen bij onze lokale 
ondernemers. Zeker in deze onzekere tijden 
kunnen de ondernemers in onze gemeente wel een 
steuntje in de rug gebruiken. Als de gemeente een 
opdracht wil verlenen voor het leveren van 
goederen of diensten, dan moest zij al in de meeste 
gevallen één lokale ondernemer uitnodigen om in 
te schrijven bij de aanbesteding. De fractie van 
NZLokaal wil dat meer lokale ondernemers de kans 
krijgen om opdrachten van de gemeente binnen te 
slepen. Dus met de motie moet het college 
minimaal twee of drie (afhankelijk van de soort 
aanbesteding) lokale ondernemers uitnodigen. Het 
voorstel van NZLokaal werd door de hele raad 
gesteund en unaniem aangenomen! 
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