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     Nieuwsbrief 
 
Het is u waarschijnlijk opgevallen dat er al enige tijd geen Nieuwsbrief meer is verschenen. De problematiek 
en het bewaken van de voortgang van De Schelft heeft de nodige aandacht- en veel tijd gevergd. Zeker, nadat 
het gemeentebestuur op 13 april jongstleden een brief naar de gemeenteraad stuurde met de vraag “hoe 
reëel is het om in Noordwijkerhout een nieuw multicultureel centrum te bouwen”. Vanaf dat moment is 
NZLokaal stevig in actie gekomen met vraagstellingen en moties. In dit bulletin leest u hier alles over! 
Daarnaast heeft ook de Noordwijkerhoutse gemeenschap niet stilgezeten en is er o.a. een petitie opgezet en 
overhandigd aan de burgemeester. Kortom, druk van meerdere kanten voor herbouw van zowel de Schelft 
als het zwembad. Daarnaast een drietal interessante columns van fractieleden. Hot News! Recent is de 
discussie weer opgelaaid over de vergaderlocatie voor de gemeenteraad. Hoe staat NZLokaal hierin? Lisette 
van der Vossen is daar duidelijk in! Tot slot een aantal verzoeken, zoals de oproep om NZLokaal te komen 
versterken. Ideeën of suggesties over het verbeteren van deze nieuwsbrief of anderszins zijn eveneens 
welkom! Tot slot geven we het woord aan onze penningmeester!  Veel leesplezier!  
 

Tijd voor een nieuwe 
bestuurscultuur?  
Onlangs is er een rapport verschenen over de 
lokale of regionale bestuursculturen. Deze 
verkennende studie is uitgevoerd in het kader van  
het programma ‘Democratie in actie’ in opdracht 
van de Nederlandse vereniging voor raadsleden, 
het Nederlands Genootschap van burgemeesters en 

de vereniging van griffiers. Doel van het onderzoek 
was om door verschillen in bestuursculturen te 
identificeren meer helderheid te krijgen over de 
noodzakelijke en gewenste vorm van 
ondersteuning om de lokale democratie beter te 
laten functioneren. De bestuurscultuur wordt door 
de onderzoekers omschreven als ‘het geheel van 
normen, waarden, routines en rolopvattingen, dat 
van invloed is op het samenspel tussen raad,  

 
College, ambtelijke apparaat en samenleving’. Op 
basis van gevoerde gesprekken met 
gemeentesecretarissen, burgemeesters, griffiers en 
(oud)wethouders hebben gemeenten ingedeeld 
naar vier typen bestuurscultuur. Dit zijn de 
gemeenschapscultuur, de vechtcultuur, 
debatcultuur en regentencultuur. Noordwijk staat 
als middelgrote gemeente als vechtcultuur te boek.  
 
Daar schrik ik absoluut niet van. Kenmerkend? Het 
niet goed zakelijk omgaan met meningsverschillen 
en belangentegenstellingen. Conflicten die soms 
persoonlijk worden, waardoor escalatie ontstaat. 
Het op de man spelen, vliegen afvangen, 
betweterigheid, oeverloze discussies et cetera.  
 
Wanneer ik kijk naar de afgelopen drie jaar in de 
raad? Ik herken de uitkomst. Hier ben ik absoluut 
niet trots op. Persoonlijk denk ik, dat dit de 
besluitvorming niet ten goede komt. In de 
wandelgangen vang je wel eens wat op en denk 
dan, is dit je motivatie om tegen een goed 
raadsvoorstel te stemmen? Soms volgen er ook nog 
moddergooi berichten in de media. Hierbij vraag ik 
me oprecht af wat je ermee wilt bereiken om op die 
manier je eigen gelijk te halen! Daarom is het tijd 
voor een nieuwe bestuursstijl. Ik zit niet voor 
mijzelf in de gemeenteraad maar voor de belangen 
van onze gemeenschap. Tijdens onze debatten en 
besprekingen gaan we uit van het goede van de 
mens.  
 
Wij vragen niet om een leugen of halve waarheid. 
Alleen met de juiste informatie kun je de juiste 
besluiten nemen voor de gemeenschap. 
  



Het is wat mij betreft tijd voor een 
gemeenschapscultuur! Evenwichtig, mens- en 
consensusgericht. Tenslotte en nogmaals 
onderstreept dienen wij de ingezetenen van onze 
mooie gemeente Noordwijk!   
  
Wally Rodenburg 
NZLokaal / Raadslid 
 

Oproep voor snelle herbouw van 
De Schelft 

 
De partijen Doen! en NZLokaal willen dat De Schelft 
snel wordt herbouwd op de huidige plek. Zij balen 
ervan dat er nog steeds geen beslissing is genomen 
over de toekomst van het complex. Daarom deden 
ze in de raad de oproep aan het college om al in juni 
te beslissen welke verenigingen er gebruik gaan 
maken van de nieuwe Schelft. En om zo snel 
mogelijk te starten met de voorbereiding van de 
nieuwbouw. In de tussentijd moet de gemeente de 
getroffen verenigingen helpen bij hun tijdelijke 
huisvesting en kan het bestaande zwembad weer 
opengesteld worden.  
 
Doen! en NZLokaal vinden het onbegrijpelijk dat 
het college eerst wil gaan onderzoeken of een 
nieuwe Schelft wel nodig is. Er zijn gesprekken 
geweest met alle verenigingen en gebruikers en 
meer dan 1700 inwoners hebben de enquête over 
de Schelft ingevuld. Voor Doen! en NZLokaal staat 
vast dat De Schelft onmisbaar is als 
ontmoetingsplek voor jong en oud en centrum voor 
sport- en culturele activiteiten. Voor het 
voortbestaan van de verenigingen is het cruciaal 
dat de verenigingen, hun leden en alle andere 
gebruikers snel duidelijkheid krijgen over de 
herbouw. Er is geen tijd te verliezen. 
Helaas zagen de meeste andere politieke partijen 
geen reden om vaart te maken: het voorstel werd 
alleen gesteund door PvdA. 
 
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
INGEVOLGE ARTIKEL 39 RvO  
 
Op 19 april jongstleden heeft de fractie schriftelijke 
vragen gestuurd naar het college van B&W.  
 

Aanleiding 
Het college van burgemeester en wethouders van 
Noordwijk heeft de gemeenteraad op 13 april jl. 
een brief gestuurd over De Schelft. Het college 
schrijft in de brief dat Noordwijkerhout door de 
brand in De Schelft in het hart werd geraakt. En dat 
er “grote maatschappelijke urgentie” is voor de 
herontwikkeling van De Schelft. Dit wordt onder 
andere onderstreept door het feit dat meer dan 
1700 inwoners de enquête over De Schelft hebben 
ingevuld. 
Desondanks vraagt het college zich in de brief af of 
er “reële aanleiding is om tot een nieuw 
multifunctioneel centrum te komen”. De fractie van 
NZLokaal is zeer verbaasd over deze vraag! In de 
voormalige gemeente Noordwijkerhout was De 
Schelft in het accommodatiebeleid aangeduid als 
“basisvoorziening”. Dat is het volgens onze fractie 
nog steeds. De brand in De Schelft heeft niets 
veranderd aan de behoefte van de inwoners aan 
voorzieningen voor sport, cultuur en recreatie. 
Sterker nog: het aantal inwoners van 
Noordwijkerhout neemt ieder jaar toe, en daarmee 
ook de behoefte aan ruimte voor sport, zwemles, 
toneelvoorstellingen, carnaval, concerten, 
evenementen, enzovoorts. 
 
Het college spreekt in de brief van “grote 
investeringen”. De fractie van NZLokaal wil een 
goede vergelijking kunnen maken tussen 
investeringen voor De Schelft en voor soortgelijke 
accommodaties in onze gemeente. Daarom vraagt 
de fractie de volgende informatie aan het college. 
 

 
 



Vragen 
Van alle accommodaties voor sport, cultuur en 
recreatie (met inbegrip van gymzalen) in de hele 
gemeente: per accommodatie een overzicht van de 
investeringen (zoals voor de bouw en/of 
grootschalige renovatie) en structurele kosten 
(zoals exploitatie-, beheers- en/of 
onderhoudskosten), die door de gemeente (huidige 
gemeente Noordwijk en voormalige gemeenten 
Noordwijk en Noordwijkerhout) zijn en worden 
betaald. Hierbij ook de jaartallen vermelden waarin 
de investeringen zijn gedaan. 
Daarnaast specifiek voor De Schelft: de 
reservering(en) voor de eerder geplande 
herbouw/renovatie, alsmede de bedragen die zijn 
opgenomen in de begroting voor 2021 en in de 
Perspectiefnota voor 2022 en verder. 
Tenslotte, indien van toepassing, voor andere 
accommodaties voor sport, cultuur en recreatie die 
de komende jaren op de nominatie staan voor 
nieuwbouw, herbouw of renovatie: dezelfde 
gegevens als genoemd in vraag 2. 

 
Antwoorden van het college?   
Zie extra bijlage in de mail!   
 

De hoogste Tijd  
Tijd heeft overal mee te maken: het is tijd voor de 
Schelft, het is tijd voor duurzaamheid, het is tijd 
voor groen, het is tijd voor meer woningen. Het is 
tijd voor NZLokaal. Over tijd gesproken, januari 
2019, we zijn nu net iets meer dan twee jaar bezig 
na de fusie van gemeente Noordwijkerhout en 
Noordwijk. Het is alweer bijna tijd om te gaan 
stemmen, op 16 maart 2022. Daarom is het erg 
belangrijk dat we de tijd goed gebruiken 
   
Het is tijd voor de Schelft, laten we zorgen dat het 
sportcentrum terugkomt. De sporthal en het 
zwembad wat we hadden, willen we terug. De 
burgemeester heeft niet voor niks gezegd ‘het is het 
kloppend hart van Noordwijkerhout’. Het is tijd om 
te bouwen!  
   
Het is tijd voor duurzaamheid, laten we goed kijken 
naar wat we kunnen besparen. Op deze manier 
hoeven we minder duurzame energie op te wekken 
om aan onze behoefte te voldoen. Wat je niet 
gebruikt, hoef je niet op te wekken.  
   
Het is tijd voor groen, het is belangrijker dan je 
denkt. Een straat met bomen geeft verkoeling in de 
zomer. Meer groen geeft de flora en fauna kans om 
zich beter te ontwikkelen, het komt ten goede aan 
de biodiversiteit.  
 Het is tijd voor vernieuwing. Wijk Zeeburg in 
Noordwijkerhout is aan vernieuwing toe, de tijd 
dringt want de wijk piept en kraakt.  

 
De bewoners van de wijk zijn duidelijk, het is de 
hoogste tijd. Het is tijd voor woningen, we steken 
als NZLokaal daar erg veel tijd in. Om meer 
woningen in onze gemeente gebouwd te krijgen. 
We zullen niet stoppen, we blijven altijd ons best 
doen.  
Tijd kan ook een goede raad(s) gever zijn gebruik 
het goed. Het is tijd voor NZLokaal, stem NZLokaal, 
de tijd gaat snel. 

 
Richard Brouwer  
NZLokaal / Raadslid   
 

Geen woorden maar daden 
Het multifunctioneel centrum De Schelft in 
Noordwijkerhout is op 14 november 2020 door 
brand verwoest en het zwembad is zwaar 
beschadigd. Dit doet veel Noordwijkerhouters pijn, 
omdat ze aan De Schelft goede herinneringen 
hebben. Ze hebben daar leren sporten, hebben 
cultuuractiviteiten bezocht of ontplooit, of hebben 
andere leuke dingen gedaan.  

De kroonbenoemde burgemeester Verkley 
etaleerde bij de brand haar eigen voortreffelijkheid 
met de woorden: “Het kloppende hart van 
Noordwijkerhout, hier gebeurt het, 
Noordwijkerhouters zijn in het hart geraakt'. 
Echter nadat ze haar woorden had uitgesproken 
bleef het oorverdovend stil. 

Nadat de rook opgetrokken en het puin opgeruimd 
was hebben NZLokaal en Doen een motie voor 
heropening van het zwembad en herbouw van De 
Schelft ingediend. Helaas, er was onvoldoende 
steun voor. De andere lokale partijen snappen niet 
wat De Schelft betekent en dat ze belangrijk is voor 
Noordwijkerhouters.  



Daarom hebben de Noordwijkerhouters zélf 
diverse acties uitgezet:   

-          Er is een Crowdfunding gestart door de 
organisatie Nieuwe Start Verenigingen de Schelft 
uit Noordwijkerhout om de verenigingen te kunnen 
opvangen. Er is maar liefst € 40.000 opgehaald. In 
mei worden de bedragen aan de verenigingen op 
een feestelijke wijze uitgekeerd; 
-          De Sportraad Noordwijk heeft een brief 
opgesteld waarin ze een beeld schetst over de nut 
en noodzaak om een multifunctioneel centrum te 
hebben. Ze concluderen in de brief dat ze zijn 
verwoorden tot een praatgroepje, omdat er op 
korte termijn nog steeds geen acties voor herbouw 
door B&W is ondernomen; 
-          De buurt heeft een brief gericht aan B&W, 
waarin ze pleiten voor terugplaatsing van De 
Schelft op dezelfde locatie. Ze geven in deze brief 
aan dat ze geen bezwaar tegen terugplaatsing zal 
aantekenen; 
-          1.746 inwoners van Noordwijkerhout hebben 
in een enquête aangegeven De Schelft terug te 
willen (het liefst) op dezelfde locatie; 
-          Een ongeruste Noordwijkerhouter heeft een 
petitie gestart met een doeltreffende titel “De 
Schelft terug in Noordwijkerhout”. De petitie loop 
nog maar er zijn al ruim 3000 handtekeningen 
gezet; 
-          En op omroep BO zijn diverse 
vertegenwoordigers van verenigingen aan het 
woord gekomen en hebben in deze uitzending 
zorgen geuit over hun toekomst. 

Volgens de wethouder is De Schelft verzekerd, 
maar binnen drie jaar moet de eerste paal de grond 
in worden geslagen. Wat zijn de kosten voor de 
gemeente? Dat is becijferd: de exploitatiekosten, de 
kosten van heropening van het zwembad en/of de 
kosten van een tijdelijke of nieuwbouw van De 
Schelft, liggen tussen de 500.000 en 20.000.000 
euro. 

Er zijn natuurlijk exploitatie kosten, maar die heb je 
ook in andere dorpen. Het zwembad was bijna 30 
jaar oud en de oude De Schelft bestond bijna 40 
jaar. De gemeente kan de kosten van heropening 
verhalen op de verzekering en de kosten van een 
tijdelijke of nieuwbouw van de Schelft in 30 tot 40 
jaar afschrijven.    

Ondanks de door de Noordwijkerhouters gedane 
acties dreigen de verenigingen door een gebrek aan 
daadkracht van de gemeenteraad en het college van 
B&W uit elkaar te vallen. Is dit het beleid wat de 
gemeente voorstaat? Daarom dient de 
gemeenteraad en het college van B&W op korte 
termijn tegemoet te komen aan de wensen van haar 
inwoners. Uiteindelijk zal de gemeente van een 
gezondere en gelukkigere bevolking kunnen 
profiteren. 

Sporten is gezond voor lichaam 
en geest 
Sporten is gezond voor lichaam en geest. 
Dat voldoende beweging op elke leeftijd belangrijk 
is, is bekend. Maar om in beweging te blijven, moet 
je wel iets doen wat je leuk vindt. Wie de juiste 
activiteit kiest, krijgt energie en de motivatie om 
door te gaan. Sporten maakt geluk hormonen aan 
en met een opgeruimd gemoed blijf je fit, vrolijk en 
langer gezond. 

Bij het ouder worden kunnen zich allerlei slijtage 
klachten aandienen, ook de spierkracht gaat op 
natuurlijke wijze achteruit. De enige manier om je 
conditie, spierkracht, coördinatie en balans op peil 
te houden is door te blijven bewegen. Buiten is daar 
de ideale plek voor. Je blijft vitaler door het trainen 
in de frisse buitenlucht. Ook de sociale aspecten 
van het samen sporten zijn heel waardevol. 
Het doet me dan ook goed dat ik de laatste tijd veel 
mensen zie bewegen. Dit zal mede door de situatie 
komen, maar ik hoop dat dit voort blijft duren. Je 
ziet veel mensen wandelen en fietsen. De bos en 
duinpaden zijn plat gelopen, de fietspaden zijn 
overvol en de fietsverkoop doet het goed. 
Ik zou dan ook erg graag zien dat er naast de 
fietspaden snelfietspaden komen, dit is een fietspad 
speciaal voor e-bikes en race fietsers,  zodat de 
verschillende groepen fietsers geen overlast van 
elkaar hebben. De volle fietspaden van nu kunnen 
gevaarlijke situaties veroorzaken. 
Daarbij wordt er volop gemountainbiket, overal in 
onze gemeente lopen mountainbike routes.  



De ‘Noordbikers’ houden de paden goed en veilig 
bij, het is mooi om te zien dat dit met vrijwilligers 
veilig geregeld wordt. 
Enige tijd geleden zijn er twee van mijn moties 
aangenomen: om meer bankjes en tappunten met 
drinkwater langs de fiets en wandel routes te 
plaatsen, want daar is hard gebrek aan. 
Ik hoop dat deze snel gerealiseerd kunnen worden. 
Ook zwemmen is erg gezond en werkt zeer 
ontspannend doordat je lichaam licht voelt en dat 
geeft rust.  Je krijgt er een goede conditie van en je 
traint al je spieren, overbelasting is bij zwemmen 
vrijwel nihil. Je verbrand veel calorieën en het is 
een prima manier om te revalideren en je lichaam 
soepel te houden. 
Vandaar ook dat ik het een must vind dat het 
zwembad in De Schelft terugkeert. 
 
Karin Meiland  
NZLokaal / Raadslid  

 
Er is veel te doen rondom het 
‘hart van Noordwijkerhout’ 

(Foto Gidie Vogels) 
 
Op woensdagavond 19 mei stonden zo’n 30 
vertegenwoordigers vanuit Noordwijkerhout, 
veelal vertegenwoordigers uit het (Schelftse) 
verenigingsleven, voor het gemeentehuis van 
Noordwijk, om de petitie ‘De Schelft terug in 
Noordwijkerhout’ te overhandigen aan 
burgemeester Wendy Verkley. In klare taal maakt 
Angela Heemskerk ‘het waarom’ duidelijk! 
Noordwijkerhout wil het zwembad en de Schelft 
terug. De ontstane onrust wordt nog eens versterkt 
door een schrijven vanuit het college op 13 april 
jongstleden.  
 
In dat schrijven spreekt men over ‘hoe reëel is het 
om tot een nieuw multifunctioneel centrum te 
komen?” Dit is voor DOEN! en NZLokaal aanleiding 
om een verzoek tot interpellatie aan te vragen. En 
dan begint het gekissebis, met name tussen DOEN! 
En de VVD.  

Laatstgenoemde spreekt over “verkiezingsretoriek, 
en laten we vooral komende donderdagavond 
afwachten, wanneer alle stukken binnen zijn”. “Met 
name het uitblijven van besluitvorming en de 
heldere communicatie vanuit het college over de 
toekomst van de Schelft leidt tot maatschappelijke 
onrust”, aldus Lisette van der Vossen van NZLokaal.  
De ‘troebele’, dus onduidelijke communicatie 
vanuit het college richting gemeenteraad en 
inwoners, is voor de VVD, PUUR, GroenLinks en 
DOEN! aanleiding om een motie van afkeuring 
richting de verantwoordelijke wethouder Sjaak van 
de Berg in te dienen. Deze wordt verworpen. Direct 
daaropvolgend volgt een motie van treurnis, 
ingediend door dezelfde partijen, die op meer steun 
zou moeten/kunnen rekenen? Deze haalde het 
eveneens niet! Met 12 voor en 14 tegen werd ook 
deze motie verworpen. Een tegenvaller voor 
Bruisend Noordwijk, D’66, GroenLinks en PUUR?  
Wat de redactie in dit hele proces opvalt is, dat 
coalitiegenoot de VVD-medeopsteller is van deze 
moties. Het is het college, dus B & W, die mijns 
inziens eensluidend communiceert met de 
gemeenteraad en zijn inwoners, toch? 
Opportunisme en verkiezingsretoriek van de VVD? 
Dit was voor Lisette van der Vossen (NZLokaal) 
aanleiding om duidelijk te maken, dat zij en haar 
fractie deze motie niet steunt, want deze ‘treurnis’ 
zou dan voor het voltallige college moeten opgaan, 
en niet op de persoon Sjaak van den Berg. 
Chapeau!  

 

Op de helft voor een nieuwe Schelft? 

In de gemeenteraadsvergadering van 29 juni is er 
wat NZLokaal betreft een flinke stap gezet richting 
een nieuwe de Schelft en een nieuw zwembad. 
Binnen de Perspectiefnota 2022 is er reeds € 6,5 
miljoen gereserveerd. Met 6,5 miljoen is het 
uiteindelijk doel natuurlijk nog lang niet bereikt, 
want daar moet nog eens minimaal 6,5 miljoen bij!  
 
Namens de fractie van NZLokaal heeft Lisette van 
der Vossen, gesteund door de fracties VVD en Puur, 
een motie ingediend over de financiële dekking 
voor een nieuwe de Schelft. Daarin roept zij het 
college op om een zorgvuldige afweging te maken 
met inbegrip van alle voorgestelde varianten voor 
een nieuwe Schelft met zwembad. Verder roept zij 
het college op om op zoek te gaan naar financiële 
middelen voor de Schelft. Te denken valt aan het 
inzetten van reserves, het genereren van extra 
inkomsten, het herverdelen van bestaande 
budgetten, en/of bezuinigen op andere uitgaven.  
 
Tevens wordt er een beroep gedaan op de 
verenigingen om ook te mee te denken/kijken of 
ook zij op een of andere manier een steentje 
kunnen bijdragen, bijvoorbeeld door een 
Crowdfunding-actie.   



Deze motie is met ruime meerderheid aangenomen, 
waarmee de raad daadkracht geeft voor een 
nieuwe Schelft met zwembad. Wanneer we zelf 
kijken naar onze meegegeven suggesties, dan gaan 
we echt een heel eind de goede kant op.  
De wethouder gaf aan goed uit de voeten te kunnen 
met de aangereikte suggesties. Dat stelt ons deels 
gerust maar houden uiteraard de vinger aan de 
pols!  
 
De aangereikte suggesties die zijn gedaan:  
• Geen alzijdige aansluiting Beeklaan Noordwijk 

op N206; € 7 miljoen;  
• Andere aanpak parkeerproblematiek 

Noordwijk tot 5,7 miljoen; 
• Verlagen van het eigen vermogen van de 

gemeente: tot 3,9 miljoen;   
• Geen nieuwe raadszaal: minimaal € 1,8 miljoen;  
• Gedeeltelijk inzetten van het extra budget voor 

cultuur: tot € 200.000, -  

 

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.  
 

Wilt u iets gaan betekenen voor 
NZLokaal?   
Wij willen graag voor 30 augustus 2021 in contact 
komen met enthousiaste vrouwen en mannen die 
zich in willen zetten voor de lokale politiek.  
Hierbij kunt u denken aan een bijdrage in het, 
onlangs opgerichte campagneteam, functie binnen 
het bestuur of wellicht wilt u opgenomen worden 
in onze kieslijst voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen.   
 
Het campagneteam bestaande uit Anita Boersen, 
Leo Nulkes, Tim Langeveld, Jacques van Diemen en 
Aart de Jong hebben in een 1e overleg de contouren 
voor een te starten campagne in het najaar al 
uitgerold. Jacques en Aart participeren als 
bestuursleden wat meer op de achtergrond. Wij 
zoeken dus nog wel degelijk een aantal 
enthousiaste leden die dit team willen/kunnen 
ondersteunen.  Wil je meedoen? Neem dan direct 
contact op met de secretaris Anita Boersen. Zij is te 
bereiken onder: 06 38007710.   
 
Voor nadere informatie over andere verzoeken? 
Neem contact op met de redactie van deze 
NZLokaal nieuwsbrief.  
 
 

Dossier De Schelft overgedragen aan 
wethouder Ter Hark 
 Het college heeft besloten het dossier De Schelft 
van wethouder Sjaak van den Berg aan wethouder 
Roberto Ter Hark over te dragen omdat de 
financiële kanten wat meer een rol gaan spelen. 
De nieuwbouw De Schelft, de afwikkeling van de 
verzekeringen, de bouw van de tijdelijke 
voorziening. De financiële kanten van het dossier 
De Schelft komen meer in beeld. Het college heeft 
eind juni in goed overleg bepaald dat het dossier De 
Schelft daarom van wethouder Sjaak van den Berg 
aan wethouder Roberto Ter Hark gaat. Wethouder 
Ter Hark heeft onder meer Financiën in zijn 
portefeuille. Wethouder Salman blijft nauw 
betrokken vanuit de link met sport. 

 



Goede raad is NIET duur 
Het zal u niet zijn ontgaan: in de gemeenteraad is 
de discussie over de nieuwe raadszaal opnieuw 
losgebarsten. Sinds de fusie van Noordwijkerhout 
en Noordwijk zijn de raadszalen in de twee 
gemeentehuizen te klein voor de grotere 
gemeenteraad. Dus de raad is in De Duinpan in De 
Zilk gaan vergaderen. Intussen ging een werkgroep 
van raadsleden op zoek naar een plek voor de 
nieuwe raadszaal. Met als uitkomst de bibliotheek 
in Noordwijkhout. De bieb wilde graag verhuizen 
naar een leegstaand pand in het dorpscentrum, dus 
dat kwam goed uit. Eind goed, al goed? Helaas niet! 

 
Ongeveer de helft 
Toen het bieb-voorstel eind 2019 in de raad werd 
besproken, bleek dat ongeveer de helft van de 
raadsleden vóór was, en de andere helft tegen. Een 
patstelling dus. Het plan werd in de kast gelegd en 
er dit jaar weer uitgehaald. Een werkgroep met 
andere raadsleden heeft zich erover gebogen en nu 
blijkt het overkappen van de binnentuin van het 
gemeentehuis in Noordwijk de beste oplossing. Dit 
is vorige week besproken in een 
commissievergadering en wat blijkt: ongeveer de 
helft is vóór en de andere helft is tegen. We zijn dus 
weer terug bij af. 
 

De oplossing 
Hoe nu verder? Heel eenvoudig: de raad blijft 
gewoon in De Duinpan. Door deze accommodatie 
dertien keer per jaar te huren voor de 
raadsvergaderingen, draagt de gemeente bij aan 
het rendabel uitbaten van De Duinpan. Daarnaast is 
dit de helft goedkoper dan de jaarlijkse kosten voor 
een raadszaal in de binnentuin in Noordwijk.  

Ten derde kunnen de kosten voor het bebouwen 
van de binnentuin, ongeveer € 2 miljoen, worden 
gebruikt voor andere doeleinden. Een 
gemeenteloket in Noordwijkerhout, een zwembad 
bij De Schelft of een museum in Noordwijk. Daar 
heeft u als inwoner veel meer aan! 
 

Pluche of plastic 
Het maakt mij als raadslid niet uit in wat voor zaal 
of op wat voor stoel ik zit, pluche of plastic. Bij de 
raadsvergaderingen gaat het om de inhoud. Ik zit 
daar voor u. En u kunt ons volgen in uw eigen huis, 
op uw eigen stoel, via uw eigen scherm. Hopelijk 
bekijkt u nog veel raadsvergaderingen vanuit De 
Duinpan! 

 
Lisette van der Vossen 
NZLokaal / fractievoorzitter  
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Bericht van onze penningmeester   
Ondanks de nodige versoepelingen die de afgelopen periode zijn ingevoerd, vindt het bestuur van NZLokaal het 
op dit moment nog niet verantwoord om een (fysieke) ledenvergadering uit te schrijven. Dit mede in 
ogenschouw nemende, dat  
 
de anderhalve meter afstand nog steeds gewaarborgd moet worden. Via dit bericht wil ik u toch heel graag op 
de hoogte stellen van de financiële situatie van NZLokaal. Hieronder de jaarcijfers, welke zijn gecontroleerd 
door de kascommissie, bestaande uit Peter Sluimer en André van der Vossen.   

 
Overzicht 2020 Saldo 31-12-2019     

1.883,12 
    Inkomsten Uitgaven   
1000 NZLokaal   330,63   

1001 
Bijdrage 
leden/wh/fractie 5.088,00   

  

1002 Sponsorgelden       
1003 Leningen 1.000,00 950,00   
1004 Website   193,60   
1005 Advertenties       
1006 Promotie       
1007 Vergaderkosten 159,50 538,90   
1008 Bankkosten   124,00   
1009 Representatiekosten   62,50   
1010 Trainingen 1.806,52 2.804,78   
    8.054,02 5.004,41    

    
 

Saldo 31-12-2020 4.932,73 
  
 

Het dechargeren van de penningmeester zal bekrachtigd worden in de nog te houden Algemene 
Ledenvergadering op 30 september 2021. Hier zal dan ook het verkiezingsprogramma in concept besproken 
worden. Zoals jongstleden in de pers verschenen, heeft NZLokaal een flinke stap gezet voor het realiseren van 
een nieuwe De Schelft met zwembad. Dit door een motie in te dienen voor een verdubbeling van het 
gereserveerde bedrag binnen de Perspectiefnota 2022.  
 
Om dit nog meer kracht bij te brengen zullen we dit straks in onze campagne meenemen. De campagne zal in 
het najaar van start gaan zodat we goed beslagen zijn om met de verkiezingen in maart 2022 mee te gaan doen. 
Het bestuur ziet nog geen aanleiding om de jaarlijkse contributie te verhogen en het bedrag zal dus hetzelfde 
blijven als het afgelopen jaar, € 12,50. Daar de campagne niet zonder kosten kunnen gaan verzoek ik u 
derhalve dan ook om voor het jaar 2021 uw jaarlijkse bijdrage van minimaal € 12,50 over te maken naar het 
rekeningnummer van NZLokaal. 
 
 
RegioBank 
NL 42 RBRB 0940 6924 73 
O.v.v.: lidmaatschap NZLokaal 2021 
 
Heeft u vragen? Mail mij: penningmeester@nzlokaal.nl  
 
Met vriendelijke groet 
Jacques van Diemen - 06 46088508 
Penningmeester NZLokaal 
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