Verkiezingsprogramma
2022 – 2026

Uitgangspunten NZLokaal
NZLokaal is een lokale politieke partij die uitgaat van puur lokale politiek,
waarbij de aandacht is gericht op het behartigen van het algemeen belang
van alle dorpen in de gemeente Noordwijk.
In Noordwijkerhout en De Zilk liggen onze wortels en wij zullen de belangen
daarvan blijven behartigen.
NZLokaal is een lokale politieke partij zonder landelijke of provinciale
gebondenheid. NZLokaal kiest ook voor de periode 2022 – 2026 voor:
Lokale initiatieven mogelijk maken door mensen die lokaal betrokken zijn.
Hierbij staat de inwoner centraal.

Een stem op NZLokaal verzekert u van een gemeenteraadslid uit
Noordwijkerhout of De Zilk!

NZLokaal
NZLokaal is in 2013 opgericht in de voormalige gemeente Noordwijkerhout. NZLokaal is een volledig
onafhankelijke lokale partij met aandacht voor de belangen van alle inwoners en ondernemers in alle
dorpen in de gemeente Noordwijk. Hierbij geeft NZLokaal de belangen van Noordwijkerhout en De
Zilk voortdurend grote aandacht. NZLokaal zet zich in voor het behoud van de dorpse karakters,
ondersteuning van het goede verenigingsleven en voldoende woningen voor onze inwoners.
NZLokaal heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 de meeste stemmen gekregen. Vooral de
stemmen uit Noordwijkerhout en De Zilk waren daarin doorslaggevend. NZLokaal maakte in de
periode 2019 - 2022 deel uit van de coalitie en was met een wethouder vertegenwoordigd in het
College van Burgemeester en Wethouders.

Onze belangrijkste successen in 2019 - 2022
 De Schelft wordt herbouwd, met zwembad!
 Er is een beweegtuin aangelegd in Noordwijkerhout
 De groenstroken en plantsoenen zijn opgeknapt
 Het gemeenteloket in Noordwijkerhout wordt weer opengesteld
 Er kunnen meer koopwoningen aan eigen inwoners worden toegewezen
 Starters kunnen meer geld lenen om een woning te kopen
 Kopers van nieuwbouwwoningen moeten hun woning zelf bewonen
 Leegstaand vastgoed kan worden omgebouwd naar woningen
 Er komen woningen voor ouderen op het Ireneschoolterrein
 Er komen huurwoningen beschikbaar voor spoedzoekers
 Er worden twee keer zoveel woningen gebouwd op Bronsgeest dan gepland
 De gemeente gaat meer en vaker inkopen doen bij eigen ondernemers
 Er komen meer bankjes en watertappunten langs wandel- en fietsroutes

Onze Speerpunten voor 2022 – 2026


De gemeente werkt voor de inwoners en samen met de inwoners



De Schelft met zwembad is in 2024 gerealiseerd



Woningbouw voor eigen inwoners en voor alle inkomens



Beter groenonderhoud voor Noordwijkerhout en de Zilk



Goed verlichte fietspaden en meer fietsvoorzieningen



De gemeente koopt bij lokale ondernemers

Een stem op NZLokaal verzekert u van een gemeenteraadslid uit
Noordwijkerhout of De Zilk!

Highlights van ons verkiezingsprogramma 2022 – 2026
Bestuur en inwoners

•
•
•

De gemeente werkt voor de inwoners en
samen met de inwoners.
Het gemeenteloket blijft in
Noordwijkerhout.
Inwoners beslissen mee bij veranderingen
in hun leefomgeving.

Bouwen en wonen

•
•
•
•

Dorpscentra

•
•

De gemeente werkt voor en samen met de
winkeliers aan aantrekkelijke dorpscentra.
Winkelstraten zijn zoveel mogelijk autovrij.

Sport & cultuur

•
•
•

Economie

•
•

De gemeente werkt voor en samen met de
ondernemers aan een sterke economie.
De gemeente koopt bij de lokale
ondernemers.

Verkeer, vervoer en veiligheid

•
•
•

Geen betaald parkeren in Noordwijkerhout
en De Zilk.
Goede en verlichte fietspaden en meer
fietsvoorzieningen.
Zichtbare en aanspreekbare boa’s en
wijkagenten.

Zorg & welzijn

•
•

Woningbouw voor eigen inwoners en voor
alle inkomens.
Veilige huisvesting voor de
arbeidsmigranten die in onze gemeente
werken.
Geen dure woningen in het open
buitengebied.
Betere groenvoorzieningen in
Noordwijkerhout en De Zilk

De gemeente werkt voor de verenigingen
en samen met de verenigingen.
Stimuleren van sporten en bewegen, binnen
en buiten en voor iedereen.
De Schelft met zwembad is in 2024
gerealiseerd.

Recreatie en toerisme

•
•

Oosterduinse meer verder ontwikkelen voor
sport en recreatie, met goed zwemwater.
Behoud van een open bloembollengebied.

Duurzaamheid

•
•
•

Geen windmolens en zonneparken.
Veilige winning van aardwarmte.
Stimuleren van zonnepanelen op daken en
boven parkeerterreinen.

Onderwijs

De gemeente biedt zorg en ondersteuning •
aan de mensen die het op eigen kracht niet
redden.
•
Bestrijden van eenzaamheid en stille
armoede.

Snelle bouw extra basisschool in
Noordwijkerhout.
Veilig en betrouwbaar leerlingenvervoer.

Een stem op NZLokaal verzekert u van een gemeenteraadslid uit
Noordwijkerhout of De Zilk!

Ons verkiezingsprogramma
Bestuur en inwoners
NZLokaal stelt de inwoner centraal. Wij vinden dat er in goed overleg met elkaar veel bereikt kan
worden. Dit verhoogt het vertrouwen in de gemeente en bevordert de leefbaarheid.

Daarom moet de gemeente:
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Een betrouwbare partner zijn en afspraken nakomen;
Open en transparant zijn over de besluitvorming en geen achterkamertjespolitiek;
Toegankelijk en uitstekend bereikbaar zijn voor de inwoners, zowel fysiek als digitaal: er
blijven loketten in Noordwijk en Noordwijkerhout en brieven en e-mails worden altijd en snel
beantwoord;
VOORTDUREND, transparant communiceren naar de inwoners;
Een referendum mogelijk maken met een referendumverordening;
Initiatieven van inwoners aandacht en prioriteit geven. Breed gedragen voorstellen voor
verbetering van de eigen buurt ondersteunen, ook om een sociaal netwerk in de buurt te
bevorderen;
Inwoners altijd laten meebeslissen bij veranderingen in hun leefomgeving;
Groenaanleg en -onderhoud door de inwoners stimuleren: dit vergroot de saamhorigheid
binnen de wijk en verhoogt de sociale controle. En bespaart kosten voor de gemeente;
De inzet van inwoners bij specifieke onderwerpen stimuleren en zo externe inhuur mogelijk
vermijden;
Per dorp een wethouder benoemen die zich intensief bezighoudt met zaken die zich in het
dorp afspelen.

Bouwen en Wonen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Woningbouw vindt plaats in en aansluitend aan de dorpen en niet in het buitengebied;
Betaalbare woningen bouwen voor onze eigen inwoners volgens behoefte (woonvisie):
minimaal 30% sociaal en minimaal 40% middeldure huur en koop;
In Noordwijk minimaal 40% sociale woningbouw om de achterstand daarin te lopen;
Geen dure Greenportwoningen meer in het open buitengebied;
Tijdelijke arbeidsmigranten huisvesten in veilige en keurige legale woonruimten bij de
bedrijven waar ze werken en in flexibele woonvormen als de Trampoline;
Huisvestingseisen volgens de huidige regelgeving en illegale huisvesting meteen beëindigen;
Bestaande bouwplannen op Bronsgeest realiseren. En geen besluiten nemen die
woningbouw in de toekomst onmogelijk maken;
Nieuwe oplossingen voor spoedzoekers (jongeren, na een scheiding en bij overbrugging),
zoals flexwoningen, tiny houses en tijdelijke bewoning van vakantiehuisjes;
Kleinschalige woningen voor senioren in- en rondom de (winkel)centra;
Hoog niveau van onderhoud van de openbare ruimte en het groen in de centra en in alle
wijken.

Een stem op NZLokaal verzekert u van een gemeenteraadslid uit
Noordwijkerhout of De Zilk!

Dorpscentra
•
•
•
•
•
•

Leegstand van winkels in de centra tegengaan door onder andere gebruik
leegstandsverordening;
Winkelstraten autovrij met slechts beperkte vrijstelling voor laden en lossen;
Zorgen voor een aantrekkelijke uitstraling van de (winkel)centra;
Gratis wifi in de centra;
Opengestelde, toegankelijke openbare toiletten.
Behouden van het voormalige gemeentehuis van Noordwijkerhout als multifunctioneel
gebouw, ‘huis voor cultuur en bestuur’, voor burgerzaken inclusief sociale zaken,
ontmoetingsruimte voor ouderen, hulppost politie voor het doen van aangiften, en voor de
dialoog met de inwoner.

Sport en cultuur
•
•
•
•
•
•
•

Stimuleren van sport en sportieve recreatie. Dit is van groot belang voor gezondheid en
welzijn: het bevordert de maatschappelijke samenhang en de sociale contacten;
De Nieuwe Schelft met zwembad en theatervoorzieningen wordt zo snel mogelijk
opgeleverd;
Meer publieke beweegtuinen, in alle dorpen;
Inzet van de sport- en beweegcoaches vergroten;
Stimuleren van culturele activiteiten, evenementen en educatie;
Stimuleren en ondersteunen van het verenigingsleven. Dit heeft een belangrijke functie
binnen de gemeenschap;
Stimuleren van toeristische evenementen voor alle doelgroepen.

Economie
•
•
•
•
•
•
•
•

Creëren en behouden van een gezond en aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers
en starters;
Alle dorpen aantrekkelijk houden voor diversiteit aan ondernemers/winkeliers;
Initiatieven van lokale ondernemers/winkeliers ondersteunen en activeren;
Economische groei in De Zilk (winkelvoorzieningen inclusief een supermarkt) bevorderen;
Zo min mogelijk regelgeving die het ondernemerschap, ook voor starters, belemmeren;
Als gemeente zoveel en zo vaak als mogelijk inkopen van goederen en diensten bij lokale
ondernemers.
Bollenstreek aantrekkelijk houden voor toerisme en verblijfsrecreatie en voor ondernemers
in de branche;
De tarieven voor hondenbelasting in overeenstemming brengen met de kosten die voor
voorzieningen, handhaving en belastinginning worden gemaakt.

Onderwijs
•
•
•
•

Tijdig voldoende basisonderwijs en scholen realiseren op basis van leerling prognoses;
Snelle bouw van extra basisschool in Noordwijkerhout;
Betrouwbaar en kindvriendelijk leerling vervoer naar speciaal onderwijs;
Organiseren van cursussen mui zwemmen en mogelijk maken van schoolzwemmen.
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Recreatie en toerisme
•
•
•

Behoud open karakter van het bloembollengebied en geen verdere bebouwing met nietagrarische bebouwing en luxe burgerwoningen;
Behoud van rust en ruimte voor eigen inwoners, toeristen en recreanten;
Ontwikkelen van het Oosterduinse Meer als een gebied voor zwemmen, (water)sport,
recreatie en kleinschalige niet-gemotoriseerde recreatievaart met verbinding naar het open
plassengebied. Met respect voor natuur en landschap. Blauwalg definitief uitbannen.

Verkeer, vervoer en veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bevorderen van een goede doorstroming en ontlasten van alle dorpen in de gemeente;
Weren van doorgaand vrachtverkeer uit de kernen;
Goede landschappelijke en ruimtelijke inpassing van wegen en fietspaden;
Meer en snellere busverbindingen, ook met de stations, en meer capaciteit in de spitsuren;
Verbeteren verkeerssituatie ter hoogte van Piet Gijs, in overleg met gemeente Teylingen;
Geen betaald parkeren in Noordwijkerhout en De Zilk;
Geen nieuwe verkeerslichten, maar bevorderen aanleg rotondes;
Geen toename van doorgaand verkeer door De Zilk en Noordwijkerhout;
Oplossing vinden voor de verbetering van de Oost-West verbinding in overleg met
omringende gemeenten;
Meer “blauw” op straat en behouden van de wijkagenten en Boa’s;
Verhogen veiligheid in de wijken en dorpscentra met buurtpreventie;
Behoud van beide brandweerkazernes in Noordwijkerhout en Noordwijk.

Duurzaamheid
•
•
•
•
•
•

Maximaal inzetten op aardwarmte in plaats van windmolens en zonneparken.
Stimuleren van de aanleg van zonnepanelen op bestaande (bedrijfs)gebouwen, woningen en
grote parkeerterreinen;
Geen aanleg van windmolens en zonneparken in kwetsbare gebieden;
Reductie van CO2 stimuleren;
Stimuleren en subsidiëren van energiebesparende maatregelen en apparatuur;
Opvangen van hemelwater voor het gebruik van het doorspoelen van toiletten.

Zorg en welzijn
•
•
•

Zorg en ondersteuning bieden aan de mensen die er op eigen kracht niet uitkomen;
Gelden die bestemd zijn voor het Sociaal Domein ook hieraan besteden, met oog voor
doelmatigheid. Overblijvende middelen reserveren voor mindere tijden;
Schuldhulpverlening en preventie inzetten voor armoedebestrijding en om te voorkomen dat
mensen verder in de schulden komen.

Een stem op NZLokaal verzekert u van een gemeenteraadslid uit
Noordwijkerhout of De Zilk!

