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VOORWOORD

Hoe zou Noordwijk er in de toekomst uit moeten zien, wat zouden we willen
verbeteren en hoe zouden we dit willen doen? Belangrijke vragen om over na
te denken voordat u op 16 maart weer mag stemmen voor de
gemeenteraadsverkiezingen.
 
Bij het CDA hebben wij hier ook over nagedacht en geconstateerd dat in de
gemeentepolitiek weer eens gewoon moeten worden gedaan. We zijn in de
politiek namelijk goed in praten en in visies en de combinatie van die twee.
Maar waar heeft u als inwoner van deze mooie gemeente nu echt wat aan? Zo
roept bijvoorbeeld elke partij de afgelopen jaren dat we moeten ‘’bouwen,
bouwen, bouwen’’. Maar wat heeft u hier als inwoner van Noordwijk nu
concreet aan als meer dan de helft van de woningen naar mensen uit de regio
gaat en dit ten koste gaat van de unieke landschappelijke kenmerken van
Noordwijk.
 
Het CDA Noordwijk is een lokale afdeling die opkomt voor het belang van de
Noordwijker, Noordwijkerhouter en Zilker. Als CDA vinden wij dan ook dat we
terug naar de basis moeten. De gemeente moet zich dienstbaar opstellen en
inwoners moeten ook daadwerkelijk baat hebben bij het beleid dat vanuit de
gemeente komt. Dat betekent concreet het voorzieningenniveau op peil,
financiën op orde, kostendekkende belastingen, bouwen voor de eigen
inwoners en niet voor de regio, de mooie landschappelijke kenmerken
behouden, duurzaamheidsoplossingen waar de inwoners (financieel) baat bij
hebben, parkeren voor inwoners goed geregeld en uiteraard de gemeente als
ondersteuner van lokale initiatieven, verenigingen en cultuur.
 
Om dit te bewerkstelligen willen wij vanuit het CDA naar een kernenbeleid toe
omdat elke kern zijn eigen kenmerken en karakteristieken heeft. Elke kern
heeft daarmee zijn eigen aandachtspunten waar door de gemeente aandacht
aan besteed moet worden.
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Dienstbaar zijn richting inwoners en aan de slag gaan met de
aandachtspunten in de verschillende kernen betekent naar het idee van het
CDA dat inwoners vanaf de eerste fase betrokken moeten zijn bij grootschalige
plannen van de gemeente. Dit betekent concreet dat zonder eerst een
participatietraject te hebben doorlopen plannen niet doorgaan. Ook vindt het
CDA dat bij initiatieven van inwoners een ‘’ja, tenzij’’ houding van de gemeente
past evenals het verkorten van procedures.
 
Natuurlijk hecht het CDA ook grote waarde aan de zorg voor onze ouderen en
kwetsbare, evenals een gemeente waar onze kinderen veilig op kunnen
groeien. Wij zullen hier dan ook onverminderd aandacht voor blijven vragen. 
 
Boven alles staat echter voor het CDA dat we bovengenoemde zaken alleen
kunnen bereiken door het samen te doen. Met elkaar en voor elkaar. We
hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om Noordwijk verder te brengen
en door te geven aan de volgende generaties. In dat opzicht moeten we dan
ook zuinig zijn op wat we hebben.
 
Ons programma geeft aan hoe we dingen willen regelen en waar we voor
staan. Het zijn geen beloften, maar u mag ons er altijd op aanspreken. Graag
zelfs, want dat houdt ons scherp. Als we dingen voor elkaar krijgen zullen we
dat graag vertellen. Als we het niet voor elkaar weten te krijgen, leggen we u
uit hoe dat komt. 
  
Graag gaan wij voor u aan de slag na de verkiezingen om de zaken uit ons
verkiezingsprogramma te verwezenlijken. Mag ik op uw stem rekenen op 16
maart?
 

JORDY DE MOOIJ

Lijsttrekker CDA Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk

Gewoon samen voor de inwoner 
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THEMA
Betrokken bij Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk 

Wij vinden een gevarieerd en rijk verenigingsleven belangrijk. Het is voor
veel mensen een prettige en waardevolle vrijetijdsbesteding. Het CDA wil
dat de gemeente investeert in voorzieningen voor sport, beweging, zorg,
kunst en cultuur;
Sportvoorzieningen en openbare gebouwen moeten voor iedereen goed
toegankelijk zijn. Dat stelt eisen aan toegangen, inrichting van gebouwen
en terreinen en voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen;
Mensen met en zonder beperking moeten samen kunnen sporten en
bewegen;
De gemeente stimuleert jeugdlidmaatschap van verenigingen en de
organisatie van activiteiten voor de jeugd;
Ieder kind moet een zwemdiploma kunnen halen;
De buurtsportcoaches moeten hun werk kunnen blijven doen;
In elke wijk moeten sportveldjes, groene speeltuinen en/of voorzieningen
voor sport en beweging zijn, zoals beweegtoestellen in de openbare ruimte;

VERENIGINGEN, EVENEMENTEN EN VOORZIENINGEN

Iedereen wil een betekenisvol en goed leven. Dat bereik je alleen met elkaar.
Veel inwoners zijn wel ergens vrijwilliger, vaak op meer dan één plek. Sport,
spel, carnaval, zorg, mantelzorg, kerk, cultuur is belangrijk voor onze
samenleving. Actieve deelname aan verenigingen en sporten is belangrijk voor
de lichamelijke gezondheid en sociale contacten. Het CDA wil dat de
gemeente Noordwijk hier een actieve bijdrage in levert. 

Verenigingen en organisaties hebben door COVID-19 (het Coronavirus) de
aantallen leden en vrijwilligers zien afnemen. Tegelijkertijd kregen ze te maken
met hogere kosten. Na COVID-19 kunnen juist verenigingen de mensen weer
samenbrengen en helpen aan hun gezondheid te werken.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

Sport en beweging
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Sport- en verenigingsaccommodaties moeten multifunctioneel in te zetten
zijn voor de buurt, zodat deze een fysieke ontmoetingsplaats kunnen
worden;
Een uitnodigende en goed onderhouden infrastructuur voor wandelaars en
fietsers, inclusief aangeven van routes;
Paardensport wordt veelvuldig beoefend. De gemeente moet zorgen voor
goede ruiterpaden en genoeg mogelijkheden om paardrijdend op het
strand te komen. Langevelderslag is één van de strandopritten die hiervoor
op de rustige momenten gebruikt moet kunnen worden;
Het Klimbos in het Leeuwenhorstbos is een mooie ontmoetingsplek. Wij
zien hier graag picknicktafels met prullenbakken voor een optimaal
gebruik van dit mooie gebied. 

Het CDA wil dat de gemeente evenementen faciliteert. Bij evenementen
die georganiseerd worden door en voor haar inwoners geldt een ja mits
houding;
We ondersteunen initiatiefnemers met contacten en
vergunningsaanvragen. De gemeente zet een initiatieven- en
evenementen-makelaar in, als aanspreekpunt voor organisatoren;
Meerjarige afspraken verminderen de administratieve rompslomp;
Ook het beleid moet aansluiten op de tradities en gemeenschappen zoals
Oranjefeesten, carnaval, bloemencorso en lokale markten;
Financiële ondersteuning is alleen mogelijk bij niet-commerciële
activiteiten met een maatschappelijk belang;
Om evenementen toegankelijk te maken, zijn goede, veilige fietspaden en
een nachtelijke busverbinding noodzakelijk;
Volop in blijven zetten op Noordwijk Marketing om zo geslaagde en
vernieuwende evenementen in de hele gemeente te laten plaatsvinden en
onder de aandacht te brengen.

We willen het huidige aanbod aan kunst en cultuur behouden en
uitbreiden. Denk daarbij aan de Muze, musea, lezingen en
tentoonstellingsruimten. Uitbreiding met exposities van (lokale)
kunstenaars is een grote wens;
Het CDA wil de cultuurcoaches blijven inzetten in de hele gemeente;

Evenementen

Kunst en cultuur
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Het CDA hecht ook groot belang aan behoud van ons cultureel erfgoed,
zoals de Voorstraat, Atlantic Wall, oude bollenschuren. Ook de
bloembollencultuur, het corso en andere voorjaarsevenementen zijn
belangrijk voor de beleving van ons cultureel erfgoed. Nieuwe
evenementen die de aandacht vestigen op het cultureel erfgoed juichen
we actief toe;
Bibliotheken kunnen naast een plek voor (digitale) boeken, kranten en
tijdschriften ook een ontmoetingsfunctie gaan vervullen. Bibliotheken
kunnen bijdragen aan een gezonde leefstijl van onze inwoners door
cursussen en activiteiten op dit gebied aan te bieden.

Vrijwilligerswerk ondersteunen met een gratis VOG en een
vrijwilligersverzekering;
Het CDA wil subsidie voor deskundigheidsbevordering bij vrijwilligers.
Organiseren van een vrijwilligersacademie met divers cursusaanbod,
waarvan alle organisaties gebruik kunnen maken;
Stimuleren van de maatschappelijke stage. Lokale jongeren die in
aanraking komen met vrijwilligerswerk vormen de lokale vrijwilligers van
de toekomst;
Draagbare huren voor verenigingen;
Verenigingen moeten in de gelegenheid worden gesteld gratis advies in te
winnen over verduurzaming van hun accommodaties. Zij krijgen speciale
aandacht van energiecoaches;
Alle maatschappelijke organisaties, zoals verenigingen en stichtingen,
moeten gelijk behandeld worden bij de (financiële) ondersteuning van de
gemeente.

Vrijwilligers en accommodaties
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We blijven mantelzorgers ondersteunen. We willen daadkracht bij het
ondersteunen van de mantelzorger, zoals vervangende zorg (“respijtzorg”).
We hebben ook oog voor jeugdige mantelzorgers;
Belangrijke voorzieningen zoals een huisarts, supermarkt,
bibliotheekfunctie, pinautomaat en basisschool moeten in de eigen buurt
te vinden zijn;
Bij voorkeur geldt dat ook voor andere voorzieningen, zoals meerdere
kleine ontmoetingsruimten. Hiervoor moet slim en betaalbaar gebruik
gemaakt worden van bestaande faciliteiten. Incidenteel is een nieuwe
voorziening mogelijk. Buurthuizen kunnen de spil vormen van een wijk:
een plek waar jong en oud elkaar ontmoeten en waar buurtgenoten elkaar
helpen;
Thuiszorg en huishoudelijke hulp zijn uitermate belangrijk. Zeker nu het
beleid is gericht op zo lang mogelijk thuiswonen voor senioren en het
zoveel mogelijk op zichzelf of in familieverband laten wonen van mensen
die zorg nodig hebben;
Binnen de regio moeten er voldoende plekken in geestelijke
gezondheidszorg en jeugdzorg beschikbaar zijn. Kinderen, jongeren en
volwassenen moeten vooral in hun thuisomgeving geholpen worden;

SAMEN & SOCIAAL

Het CDA kiest voor een samenleving waar we met elkaar de
verantwoordelijkheid dragen voor de gemeente Noordwijk. We hebben elkaar
nodig. De zorg voor elkaar is het fundament onder onze samenleving. Zolang
we goed voor elkaar zorgen, kunnen we iedere uitdaging aan. We dragen
samen de verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige samenleving waarin
iedereen meedoet en ieder mens telt. Het CDA zet in op samenwerking en
gedeelde verantwoordelijkheid, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit meer
perspectief en vertrouwen biedt dan een ieder-voor-zich-maatschappij.
Jongeren verdienen volop kansen in de gemeente Noordwijk en voor onze
ouderen moeten er voldoende faciliteiten zijn.

COVID-19 liet in het begin een grote solidariteit tussen mensen zien, later
speelden verwijdering en eenzaamheid een steeds grotere rol. Het is nu
belangrijk om mensen weer samen te brengen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Zorg en mantelzorg
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Aansluiting verbeteren tussen de lokale Jeugd- en Gezinsteams en het
Jeugd- en Jongerenwerk;
Huisartsenposten en spoedeisende hulp moeten in de nabijheid
beschikbaar zijn, om te garanderen dat goede zorg voor iedereen op
redelijke afstand bereikbaar is.

Iedereen moet mee kunnen doen, ook wanneer het financieel minder gaat.
De Noordwijkpas en de Doe Mee regeling zijn waardevol en moeten blijven;
Iedereen moet mee kunnen doen, ook als dit (tijdelijk) niet lukt.
Bijvoorbeeld doordat inwoners financiële belemmeringen ervaren. Deze
belemmeringen willen we met onder andere het nieuwe minimabeleid
zoveel mogelijk wegnemen zodat mensen naar vermogen mee kunnen
doen. Het CDA houdt vast aan het uitgangspunt dat het minimabeleid
openstaat voor inwoners die een inkomen hebben tot 120% van het sociaal
minimum;
We maken een zinvolle daginvulling mogelijk, door hulp bij werk,
vrijwilligerswerk of dagbesteding;
Bij problemen in het gezin werken we aan 1 plan voor het gezin waarbij de
coördinatie plaatsvindt door 1 regisseur voor het hele gezin, met aandacht
voor juridische problemen, relationele problemen, ouderschapsproblemen,
veiligheid en schuldenproblematiek;
We willen de gezinnen waar deze kinderen opgroeien meer maatwerk
bieden en een betere schuldregeling. Risicogroepen moeten preventief
benaderd worden, om schulden in de toekomst te voorkomen;
Wij willen uithuiszetting vanwege schulden voorkomen, zeker wanneer het
om gezinnen met kinderen gaat. Dakloosheid heeft ernstige sociale en
psychische effecten voor de betrokkenen en vergroot de problemen; 
Het CDA wil de zelfredzaamheid van onze inwoners bevorderen en
stimuleert trainingen en activiteiten die bijdragen aan zelfredzaamheid; 
Er is een actuele, begrijpelijke en makkelijke vindbare sociale kaart van
organisaties en initiatieven die inwoners kunnen helpen om problemen op
te lossen. Het CDA wil dat de gemeente actief op zoek gaat naar mensen
die nu buiten het gezichtsveld vallen. Kerken, de voedselbank, de
buurtregisseurs, vrijwilligers en inwoners worden hierbij ingeschakeld;
We helpen de voedselbanken en kledingbanken waar we kunnen, bij het
vinden van goede en goed bereikbare huisvesting;
Het CDA wil dat de gemeente de integratie van statushouders actief
bevordert. Bijvoorbeeld door taalonderwijs, werk en vrijwilligerswerk;
Het CDA wil taalachterstand en laaggeletterdheid bij inwoners bestrijden.

Steun in mindere tijden

9VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022 - 2026



Bij alcohol- en drugsverslaving zetten we in op preventie. Waar gewenst
doen we dat samen het Jeugd- en Jongerenwerk, het Jeugd- en
Gezinsteam, de scholen en overige maatschappelijke partners in de buurt;
Het CDA wil dan ook geen coffeeshop in de gemeente;
Voorkomen van overgewicht van kinderen, door goede voorlichting aan
kinderen en ouders over voeding en bewegen. Fitnessapparatuur op
scholen en voortzetten/verbeteren van het project Jongeren Op Gezond
Gewicht;
Aandacht voor stress bij jongeren. Zij ervaren soms veel stress door drukke
agenda’s, hooggespannen verwachtingen, ontbreken van
toekomstperspectief. Het CDA ondersteunt initiatieven om jongeren meer
weerbaar te maken of een plek te bieden waar zij problemen met elkaar
kunnen delen;
Daarnaast moeten ook verenigingen voldoende ondersteuning krijgen om
problemen bij jongeren en andere leden op tijd te signaleren. Vaak heeft
wel iemand bij de vereniging snel in de gaten of het niet goed gaat met
een lid, waardoor er op tijd kan worden ingegrepen en ergere problemen
worden voorkomen.

Een groot deel van het welzijn van jongeren wordt bepaald door het
onderwijs. Het is belangrijk dat het onderwijs voor iedereen bereikbaar is.
Daarom wil het CDA dat iedere leerling (ook leerlingen in het speciaal
onderwijs) binnen redelijke tijd op een passende school voor basis- of
voortgezet onderwijs kan zijn;
Daarbij moet iedere leerling veilig naar school kunnen komen;
Iedere leerling moet in aanraking komen met cultuur en met de lokale
politiek. Daarom willen we scholen stimuleren om gastlessen te geven
en/of excursies te organiseren over lokale politiek en cultuur;
Het CDA stimuleert de maatschappelijke stage, voor een brede oriëntatie
en een goede aansluiting van het onderwijs op de behoefte van het
bedrijfsleven;
Onderwijs moet toegankelijk zijn voor alle lagen van de bevolking. Dus ook
passend onderwijs voor 30+, ouderen, autochtonen en allochtonen;
Nieuwkomers ondervinden problemen met taalachterstand. Ook bij andere
inwoners is taalachterstand een probleem. Covid-19 heeft dit probleem
vergroot. Het CDA wil daarom taalcoaches en bibliotheken (lezen helpt!)
inzetten om taalachterstand weg te werken.

Preventie in de gezondheidszorg

Onderwijs
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Regelmatig weten jongeren de weg naar de jeugdzorg niet te vinden. Als
ze die hebben gevonden belanden ze op de wachtlijst. Dat baart ons grote
zorgen. De jeugdzorg moet uitgebreid worden. Hulpverleners moeten de
weg wijzen. Wachtlijsten moeten teruggebracht worden;
Wij streven naar snelle inzet van tijdelijke maatregelen. Wij accepteren
geen ‘grijze gaten’, waarbij kinderen niet geholpen worden omdat zij niet
slechts onder één zorgwet vallen (nieuwe schotten tussen Jeugdwet, ZVW,
Wmo en Wlz);
Het CDA wil dat de gemeente zorgt voor een goede overgang van
jeugdzorg naar zorg voor volwassenen;
We zetten op het gebied van de jeugdhulp in op samenwerking in de regio,
op solidariteit en het spreiden van financiële risico’s; 
In de jeugdhulp zien we een toename van aanbieders die zich richten op
lichte zorg. Hierdoor ontstaan tekorten en zijn bezuinigingen op andere
noodzakelijke dingen nodig. Dit is onwenselijk. Wij willen een duidelijke
afbakening wat jeugdzorg is en wat valt onder gewone opvoeding;
Het CDA wil dat kinderen met jeugdhulp het recht krijgen om iemand uit
hun eigen omgeving te betrekken bij belangrijke zorgbesluiten. Deze
steunfiguur is geen professional, maar een goede bekende, zoals een
familielid, de buurman of de trainer van de voetbalclub. De zelfgekozen
mentor is er niet om delen van de professionele hulp over te nemen, maar
om daadwerkelijk en gelijkwaardig mee te beslissen over wat goed is voor
het kind, het gezin en de situatie;
Al jaren blijkt dat vooral de jeugd met een complexe problematiek en/of
meervoudige handicap het kind van de rekening te worden door de
bezuinigingen van de landelijke overheid. Het CDA pleit voor een begroting
waarin onze jeugd wel de aandacht krijgt die het verdient.

Jeugdzorg

JONGEREN

In de leeftijd van pak hem beet 15 tot 25 vinden grote veranderingen plaats in
het leven. Deze jongeren hebben ruimte nodig om zich te ontwikkelen. In de
eigen woonomgeving. Een belangrijk deel van het welzijn van jongeren wordt
bepaald door sport, cultuur, uitgaan en andere activiteiten. Daarom is het
belangrijk dat er voldoende (sport- en cultuur-) voorzieningen zijn voor
jongeren.
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De gemeente werkt mee aan plekken om te chillen, vermaak en/of een
gezellig centrum met terrasjes op de Steeg (centrum Noordwijkerhout), De
Zilk, Noordwijk-Binnen (Kerkstraat) en Noordwijk aan Zee (ontwikkelen van
de Grent);
Voldoende mogelijkheden voor festivals (o.a. Grentpop, Loungefest, etc.);
De gemeente biedt ruimte aan sport- en spelplekken, voor skaten en
andere Urban Sports in elke kern.

Hulp bij het aanpassen van bestaande woningen, om langer veilig thuis te
kunnen wonen;
Voldoende en adequate huisvesting voor senioren, geïntegreerd in de wijk.
Ook in nieuwbouwwijken. Denk aan bijvoorbeeld kangoeroewoningen en
mantelzorgwoningen;
We helpen ouderen met het verbeteren van digitale vaardigheden, maar
blijven ook de gemeentelijke diensten aanbieden op papier;
Alle gemeentelijke infrastructuur veilig en toegankelijk voor rollators,
rolstoelen en scootmobielen;
Het CDA wil elektrisch aangedreven tuk tuks voor ouderenvervoer zoals nu
in Noordwijkerhout rondrijden over de hele gemeente uitrollen; 
In nieuwbouwwijken kunnen seniorenwoningen het best gesitueerd
worden in de buurt van voorzieningen als winkels, openbaar vervoer en
zorginstellingen.
Begeleiding naar volgende woning.

Wat gaan we daarvoor doen?

OUDEREN

We vinden het positief dat er steeds meer mogelijkheden zijn om lang thuis te
blijven wonen. De keerzijde kan eenzaamheid zijn. Om lang thuis blijven
wonen zonder eenzaamheid te bereiken, zijn wel voorzieningen nodig.
Veiligheid is ook een thema dat belangrijk is bij seniorenbeleid, veiligheid
binnenshuis en veiligheid buitenshuis.

Wat gaan we daarvoor doen?
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THEMA
Dichtbij Je 

Bovengenoemde kenmerken willen we behouden. We zijn beheerder en
hoeder van onze omgeving en het landschap. De leefomgeving biedt u
ruimte om aan uw lichamelijke en geestelijke welzijn te werken. Het CDA
koestert het open landschap als blijvende waarde;
Ruimte voor het spacecluster met Space NL;
De open ruimte tussen de kernen behoudt de verschillende identiteiten.
De open ruimte bestaat bij de gratie van een agrarisch productielandschap;
Er is veel waardevol cultureel erfgoed, in gebouwen, de bollenteelt en het
bloemencorso, de kruidenteelt en de kuuroordstatus;
De combinatie van bloembollenteelt, natuur, zee, strand, duinen en
landgoederen maken de gemeente Noordwijk uniek;
Elk dorp heeft een eigen karakter. Dat willen we behouden. Daarvoor is het
belangrijk dat de dorpen niet aan elkaar gebouwd worden en ons
kenmerkende landschap, de bollenvelden worden behouden;
Het bewaken van de samenhang en de balans tussen wonen, bedrijvigheid,
toerisme, groei en leefbaarheid. Omgang met schaarse ruimte waarbij elke
afweging op leefbaarheid getoetst wordt. We versterken de identiteit en
openheid van het landschap door in te zetten op een transitie naar een
vitale, gezonde en duurzame bollenteelt;
Op kleinere schaal hebben we in de omgeving oog voor groene bermen,
bloemstroken, groene tuinen, groen tussen bebouwing, speelplaatsen en
losloopgebieden voor honden;

LEEFBAARHEID EN IDENTITEIT

Wij hechten aan het evenwicht tussen landbouw, toegankelijke natuur, open
gebieden, ecologische verbindingen, ontspanning en cultuurhistorie. Het
Nationaal Park Hollandsche Duinen draagt daar actief aan bij. Leefbaarheid en
identiteit weerspiegelen zich daarin. Het is hier heerlijk wonen, werken en
ontspannen.

Wat gaan we daarvoor doen?
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Veiligheid is een belangrijke randvoorwaarde voor het behoud van onze
identiteit. Het gaat niet alleen om de regels, maar vooral om gedrag. Het
idee je veilig te voelen is van groot belang en kan voor iedereen
verschillend aanvoelen. Dit is voor het CDA een belangrijk aspect bij het
nemen en uitvoeren van besluiten;
Voor de gezondheid willen we meer ruimte voor voet- en fietspaden.

Het verenigingsleven in de verschillende kernen is uniek. Het CDA erkent
het unieke karakter van de verschillende verenigingen en zal dat waar
mogelijk ondersteunen; 
Het CDA streeft voor alle kernen het volgende beeld na: de dorpen hebben
voldoende voorzieningen en horeca, er is wat te doen. Er is een gevarieerd
winkelaanbod, passend bij de identiteit van het dorp. Verder is er een
levendig sport- en cultureel klimaat in alle dorpen, met ruimte voor
evenementen.
Betaald parkeren mogelijk plaatselijk in te zetten voor betaalbaar maken
van specifieke extra voorzieningen.

In De Zilk is het doorgaans heerlijk rustig. De Zilk heeft een sociaal gezicht
en een rijk verenigingsleven. De Duinpan speelt hier een belangrijke rol;
Speciale aandacht verdient het op peil houden van het
voorzieningenniveau in De Zilk: de basisschool, de supermarkt, huisarts,
pinautomaat en een dependance van de bibliotheek;
In De Zilk moet na het voltooien van Het Zilt een volgende bouwlocatie
beschikbaar komen voor kleinschalige woningbouw.
Het CDA ondersteunt woningbouw bij de Heilig Hart kerk. 

KERNENBELEID

Door de fusie van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout is er per  1
januari 2019 een mooie nieuwe gemeente ontstaan. Voor het CDA is het
belangrijk dat de unieke identiteit van de verschillende dorpen overeind blijft
en daarom vinden wij een kernenbeleid belangrijk.

Wat gaan we daarvoor doen?

De Zilk
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Noordwijkerhout is een dorp met veel gezelligheid, gemeenschapszin en
een grote sociale samenhang. Dit komt mede door de vele vrijwilligers, het
rijke verenigingsleven en de evenementen, zoals het carnaval en de kermis.
De voorzieningen en faciliteiten zijn belangrijk voor het dorp. De gemeente
investeert in accommodatie voor verenigingen;
Het centrum van Noordwijkerhout heeft een flinke upgrade gekregen de
afgelopen jaren. De gezelligheid rondom de Witte Kerk vinden wij
belangrijk en willen wij behouden en versterken;
Het gemeentekantoor van Noordwijkerhout blijft in functie;
Het Oosterduinse meer moet een aantrekkelijk recreatiegebied worden
waarbij wij in overleg met lokale ondernemers kijken naar de
mogelijkheden tot verdere recreatieve ontwikkeling.

Zorgvuldige uitbouw van een kuuroord van hoog kwalitatief niveau;
In samenspraak met de ondernemers is een upgrade van De Grent nodig,
om zo te komen tot recreatieve voorzieningen, passend bij een badplaats
met allure;
Noordwijk aan Zee combineert de charmante kleinschaligheid van de oude
dorpskern met het internationale karakter van strand, zee en kust.
Noordwijk aan Zee onderscheidt zich als kwaliteitsbadplaats en kuuroord,
met bijpassende horeca, cultureel vermaak (de Muze), congresfaciliteiten
en leuke evenementen;
De gemeente pakt ‘shameplekken’ met alle mogelijke juridische middelen
aan. Er moet een einde komen aan de verpaupering van de boulevard en in
het bijzonder het Vuurtorenplein;
Er moet een oplossing komen voor het ongewenste dubbel parkeren op de
KW-boulevard.

Noordwijkerhout

Noordwijk aan Zee
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Noordwijk Binnen kenmerkt zich door de historische uitstraling. De
cultureel historische en groene omgeving maken dat je er prettig woont en
leeft. Noordwijk Binnen heeft een rijk verenigingsleven met betrokken
inwoners en actieve ondernemers. Er is veel ruimte om te sporten en te
recreëren;
Het verrommelde Achterweg-gebied willen we aanpakken en bebouwen;
Het CDA houdt strak vast aan parkeernormen bij bouwplannen. Ook bij
verkamering;
Voor werknemers van andere bedrijven moet er parkeerruimte bij de
Digros komen. De gemeente gaat daarover afspraken met de ondernemers
maken.

Bouwen volgens natuurlijke groei van Noordwijk. Bovenmatig bouwen
druist in tegen de waarde die wij hechten aan kleinschaligheid, ons
karakteristieke landschap en het open karakter van onze leefomgeving;
Bouwen voor en toedelen aan eigen inwoners is dan prioriteit nummer 1;
De lokale maat en schaal behouden;
Het benutten van inbreilocaties voor woningen in de kernen heeft onze
prioriteit;
Speciale aandacht vragen we voor de doelgroep die net teveel verdienen
voor een sociale huurwoning of anderszins tussen wal en schip vallen;
Segmentering is daarom prioriteit nummer 2;
Bronsgeest wordt deels bebouwd, volbouwen is de minst wenselijke optie;

Noordwijk Binnen

WONEN

Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk hebben een duidelijk
woningbouwprogramma, dat voor de komende 10 jaar voorziet in voldoende
woningen. Dit is afgestemd met de provincie. Het CDA wil geen grote
nieuwbouwwijken die mensen uit de hele randstad trekken, maar gevarieerde,
kleinschalige projecten, gericht op de lokale behoefte.

Wat gaan we daarvoor doen?

Nieuwbouw
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We ondersteunen de ISG om ons landschap open te houden. Ter
bekostiging zijn woningen nodig. Wij zijn voorstander van
clusterbebouwing, geen lintbebouwing. Een verdere verdiepingsslag is hier
noodzakelijk. In clusterbebouwing wordt gestreefd naar kleine cluster op
een logische plaats, die aansluit bij de woonvisie i.p.v. losse villa’s langs de
weg;
Wij zijn kritisch ten aanzien van het omzetten van woningen in het
buitengebied in burgerwoningen, plattelandswoningen hebben in die
gevallen de voorkeur. 
Benutten van gemeentegrond in de kernen voor sociale huur- en
koopwoningen en voor middeldure huurwoningbouw;
Appartementen en huurwoningen worden levensloopbestendig gebouwd.
We moeten gebruik maken van geboden 'opportunities' in de dorpen. 

We bouwen en vernieuwen voor alle doelgroepen;
Zowel bij de nieuwbouw als bestaande bouw moet er een evenwicht zijn
tussen woningen voor starters, doorstromers, spoedzoekers en ouderen. In
alle woonwijken wordt zorg aangeboden;
De behoefte aan woningen voor een- en tweepersoons huishoudens groeit.
Voor deze groep kan compacter worden gebouwd. Ook moet er ruimte zijn
voor woningsplitsing, mits dit past binnen normen van leefbaarheid en
voorzien wordt in voldoende parkeerruimte;
In de komende 4 jaar moet de voormalige gemeente Noordwijk inlopen
naar de gewenste 25% sociale huur;
Op het terrein van Admiraal - de Witt en Verloop willen we 100% sociale
woningbouw;
Onze eerste prioriteit ligt bij voldoende sociale huur in alle 4 kernen, met
als tweede prioriteit middeldure woningen;
Meer flexibele woonvormen in verschillende huur- en koopcategorieën;
Transformeren van leegstaande gebouwen binnen de bebouwde kom
(zoals kantoorpanden, winkels, fabriekshallen of bollenschuren) naar
betaalbare woningen;
Meer ruimte voor betaalbare woningen boven winkels. Hierdoor zijn er niet
alleen meer woningen, maar is er ook meer aanloop naar de winkels en
activiteiten in de centra.

Mixen van kwaliteit
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Woningen moeten gebruikt worden om in te wonen, niet als investering of
belegging. De gemeente heeft hier onlangs beleid voor gemaakt, de
komende periode zal ferm ingezet moeten worden op uitvoering daarvan.
Ook bij logiesverstrekkers, vakantiewoningen, 2e huizen en dergelijke is
regulering nodig om evenwicht in onze gemeente te krijgen;
Instrumenten die we hiervoor inzetten zijn de woonvisie, handhaving bij
illegaal gebruik van woningen, het project huisvesting internationale
werkers, lokale toewijzing sociale huurwoningen, antispeculatie,
zelfbewoning en uitbreiding van startersleningen. Nieuwe landelijke
mogelijkheden worden actief ingezet;
Statushouders worden gelijk behandeld met andere woningzoekenden;
Doorstroming bij (sociale) huurwoningen bevorderen.
Alleenstaanden, waarvan de kinderen inmiddels uitwonend zijn, senioren
en andere doelgroepen een goed en passend alternatief aanbieden.
Samenwerken met woningstichtingen is van belang. We zijn ook kritisch
ten aanzien van verkoop van woningen door de woningstichting. We willen
eerder kijken naar andere inzet, bijvoorbeeld door het splitsen van
woningen. Als voorbeeld, de Hoogwakersbosstraat in Noordwijk.
Wij maximaliseren het toewijzen van woningen aan eigen ingezetenen. 
Wij zoeken naar optimalisatie van toewijzing van woningen binnen het
woningtoewijzingssyteem; niet zozeer de langst ingeschreven, maar ook
kijkende naar de behoeftigen. 

Het CDA wil ruimte voor huisvesting van arbeidsmigranten in middelgrote
complexen, naar lokale behoefte;
Met lokale regelgeving moeten arbeidsmigranten onder voorwaarden
gehuisvest kunnen worden in niet langer agrarisch gebruikte panden. Dit
omgeven met regels als SNF+ (woonkwaliteit), waarborgen tegen
uitbuiting en ruimtelijke kwaliteit;
Huisvesting moet gekoppeld zijn aan werk in de regio;

Gebruik van woningen

Huisvesting van arbeidsmigranten & internationale werkers

Arbeidsmigranten vervullen een belangrijke rol in onze gemeente. In de
bollenteelt, industrie, horeca en verzorging is veel behoefte aan deze mensen.
Er is geïnventariseerd waar voor hen bijgebouwd kan worden. Dat levert
nieuwe woonplekken op welke voldoen aan de te verwachten standaarden als
SNF+ en vrij van mogelijke uitbuiting.
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Registratie van internationale werkers is noodzakelijk, om toezicht op een
gezond woonklimaat te houden. Controle op veiligheid,
leefomstandigheden, (gezondheids)zorg, toegang tot (gemeentelijke)
faciliteiten, duidelijkheid over aantallen en benodigde voorzieningen. Zij
hebben gelijke rechten en plichten als andere inwoners;
Tegen onoorbare situaties wordt handhavend opgetreden.
Arbeidsmigranten dragen bij in de lokale kosten.

We zetten in op maximale inwonersparticipatie. Dit begint met goed
informeren en gebruik te maken van de lokale expertise en kan leiden tot
participatie in collectieve initiatieven;
We willen dat de “Zonneladder” wordt toegepast. Eerst zon op het dak,
landbouwgronden en natuurgebieden worden ontzien;
Grond is schaars en wordt zoveel mogelijk dubbel gebruikt. Denk aan het
overkappen van parkeerterreinen met zonnepanelen, warmte uit de
bodem en vervang asbestdaken door een dak met zonnepanelen;
We willen geen gebiedsontsierende windmolens en geen
biomassacentrale.

Het CDA maakt zich er in de komende collegeperiode hard voor dat
koopwoningen kunnen worden geïsoleerd met een (sociaal) lening voor
lagere en middeninkomens;

DUURZAAMHEID EN ENERGIE

We zetten de komende jaren stappen op het terrein van energiebesparing,
opwekken van groene energie, afvalbeheer, klimaatbestendigheid en de
circulaire economie. De verduurzamingsopgave is voor het CDA een
doorlopend proces van aanpakken en leren, dat past bij een goed
rentmeesterschap. Om dit proces effectief te organiseren is tijd, geld en
menskracht nodig. Zonder geld, tijd en mankracht kan de gemeente deze
opgave niet aan. 

Tegelijkertijd hebben we te maken met een hoogwaardig landschap.
Gebiedsontsierende elementen moeten vermeden worden. Dat beperkt de
mogelijkheden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Advies, organisatie, subsidie
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Wij assisteren bij de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed
(scholen, buurthuizen, verenigingsgebouwen en cultureel erfgoed) actief.
Dit bespaart organisaties veel werk en leidt vaak tot lagere energiekosten;
Ook bedrijventerreinen krijgen hulp van de gemeente door hulp bij de
organisatie en uitvoering van duurzaamheidsprojecten;
Het CDA wil het duurzaamheidsloket behouden en de advisering
uitbreiden;
Nieuwe scholen worden (bijna) energieneutraal gebouwd en hebben
voldoende ventilatie;
Voor bestaand onroerend goed wordt in beeld gebracht welke
duurzaamheidsinvesteringen noodzakelijk zijn;
Een gemeentelijke stimuleringslening maakt het eenvoudiger om een
bijdrage te leveren aan verduurzaming. Kleinschalige lokale
energiecoöperaties zijn belangrijk voor de verduurzamingsopgave. Als het
ontbreken van startkapitaal een knelpunt is, helpen we in de startfase met
garanties en/of (voor)financiering.

Het CDA wil ruimte bieden aan innovatieve ideeën van ondernemers,
woningcorporaties en de samenleving;
Duurzame initiatieven willen we toetsen op kosteneffectiviteit en impact,
om zo groot mogelijk rendement voor het klimaat te bereiken;
We moeten inzetten op geothermie. De warmtebron onder Noordwijk kan
aangeboord worden om de regio te voorzien van energie.

Bij nieuwbouw van woonwijken wordt duurzaam, klimaatneutraal en groen
de norm;
We willen dat de gemeente het aanleggen van laadpalen faciliteert;
Woningen worden niet gedwongen van het gas af te gaan;
Gasleidingen willen we beschikbaar houden voor innovaties (zoals biogas of
waterstof);
Het verduurzamen van de gemeente gaat in nauw overleg met de
nutsbedrijven om ervoor te zorgen dat de capaciteit van het net tijdig de
verzwaring door zonnepanelen aan kan: capaciteit op het net mag niet de
belemmerende factor zijn.

Ruimte voor innovatie

Duurzame woningen en wijken
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We willen dat duurzaam inkopen de norm is. Dat houdt ook in een lokaal
inkoopbeleid waarbij lokale ondernemers een voorkeurpositie hebben. Een
belangrijke voorwaarde voor duurzaamheid is immers nabijheid;
We streven naar 50% lokaal eigendom en lokale teruglevering van stroom;
In ons afvalbeleid moet hergebruik van materialen (o.a. glas, papier, gft,
plastics, elektrische apparaten en textiel) voorop staan. Hierbij betrekken
wij inwoners, bedrijven en lokale organisaties.

We gaan aan de slag met de verzilting, verdroging, hittestress,
wateropvang en waterbeheer;
Naast het tegengaan van klimaatverandering zetten we ook in op
veranderingbestendigheid. Dat betekent dat we ons voorbereiden op de
gevolgen van klimaatverandering. Denk hierbij aan concepten als een tiny
forest, onttegelen van particuliere tuinen (“operatie Steenbreek”) en
openbaar gebied, aanleg van wadi’s, behoud en versterken van het
openbaar groen, woningen en fietspaden worden hoger aangelegd dan de
wegen, natuurinclusief bouwen, groene daken, koelteplekken en
schaduwplekken;
Bij werkzaamheden in de openbare ruimte moet nu al zoveel mogelijk
rekening gehouden worden met de klimaatverandering. Vóór 2050 zal één
op de drie straten opengebroken moeten worden voor groene energie, het
verzwaren van bestaande elektriciteitsnetten, het snel afvoeren van hevige
neerslag, tegelijk lang vasthouden van water, etc. Omdat we dat nu
al kunnen voorzien, moeten we maatregelen goed plannen om overlast
zoveel mogelijk te voorkomen.

Lokaal

Klimaatadaptatie

BOLLENVELDEN EN AGRARISCHE BEDRIJVEN

In de luwte van de Randstad is het hier goed wonen, werken en recreëren. Een
belangrijke factor daarin is ons unieke landschap. Het open en toegankelijke
landschap met bijzondere kleuren, een weldadige zeebries, hoge
natuurwaarden en veel rust waarderen wij hoog. Het landschap is dynamisch
en beweegt mee met de economie en sociale wensen. Veranderingen zijn
nodig om Noordwijk mee te laten gaan met de tijd, met de wereld.
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De Bollenstreek is wereldwijd beroemd om zijn kleuren in het voorjaar.
Maar bollenteelt is primair een economische bedrijvigheid. Het CDA
ondersteunt de bollensector dan ook van harte. Het unieke aan onze streek
is ook de grote variatie aan bloembollen gerelateerde ondernemingen: die
moeten meer ruimte krijgen voor groei en vernieuwing;
Welvaart en welzijn horen bij elkaar en kan je niet los zien van elkaar. We
leven in een prachtige streek die het verdient om gekoesterd en bewaard
te blijven. Een open landschap direct achter ons duingebied maakt ons
buitengebied uniek en is het waard om behouden te blijven. We blijven
daarom het areaal bollenteelt beschermen, zoals afgesproken in het Pact
van Teylingen;
Het bollenareaal van 2.625 ha moet in stand blijven voor de bedrijven;
Het bollenareaal van 2.625 ha moet in stand blijven voor de identiteit van de
streek; 
Bedrijven hebben ook een belangrijke maatschappelijke functie, op het
gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
De gemeente moet dan ook goede randvoorwaarden scheppen voor
ondernemers;
Versnippering en opknipping van percelen door her en der paardenweitjes,
groentetuintjes e.d. moet voorkomen worden. Maatwerk is hier
noodzakelijk;
De gemeente helpt lokale ondernemers. Daarvoor richt de gemeente een
ondernemersloket op, dat hulp biedt bij het realiseren van hun plannen;
De gemeente blijft initiatieven voor biologische bollencultuur en duurzame
ontwikkelingen ondersteunen en mogelijk maken;
De gemeente zorgt zelf voor meer bloemen bij de entrees van al onze
kernen.

In Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk is het goed ondernemen. Voor de
welvaart is het belangrijk dat het lokale bedrijfsleven ruimte heeft. De kernen
liggen in een wereldwijd uniek gebied, waar de bollenteelt niet alleen
belangrijk is voor de teelt van bollen, maar er voor zorgt dat het toeristisch
seizoen hier 6 weken eerder begint dan in de rest van Europa. Zes zeer
belangrijke weken voor het toerisme en voor de bollenkwekers.

Wat gaan we daarvoor doen?
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De gemeente voert een stimulerend beleid voor het toerisme;
Toerisme moet voor en door de hele gemeente worden gedragen. Er moet
een balans blijven tussen voorzieningen voor de toerist en voor de inwoner;

CDA hecht aan accentverschillen tussen de kernen, dat moet ook in het
toerisme terug komen. Denk aan Noordwijk aan Zee als badplaats,
Noordwijkerhout en de Zilk als trekpleister voor het bollentoerisme.
Kuuroord Noordwijk en Tulip Experience Amsterdam bij de Ruigenhoek
zijn daar goede voorbeelden van;
We ondersteunen de strategische visie van de Duin- en Bollenstreek;
Daar horen eveneens de terrassen en uitgaansgelegenheden voor de
jongeren bij;
Meer creativiteit en regionale samenwerking zijn nodig om een breder
aanbod te krijgen;
Nieuwe initiatieven kunnen gevonden worden in ‘Energiek en gezond’ als
toeristisch thema, festivals en natuurbeleving. De thema’s zijn soms strijdig,
daarom is spreiding van belang; 
Aan werkzoekenden moet actief hulp worden gegeven voor een baan in de
toeristische sector. Vaardigheden vergroten door scholing en omscholing
voor horeca, congresfaciliteiten en bloementoerisme. Ook met
schoonmaak en onderhoud kunnen win-winsituaties gecreëerd worden.
De gemeente helpt met programma’s, budgetten en
samenwerkingsvormen.

TOERISME

Toerisme biedt werkplekken, biedt inkomsten voor ondernemers en de
gemeente en biedt ontspanningsmogelijkheden voor onze inwoners. Toerisme
is onlosmakelijk verbonden met de bollenvelden en de zee, maar er is meer.

Wat gaan we daarvoor doen?

NATUUR

Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk zijn omgeven door groen en
duinlandschap en dat willen wij graag zo houden. Het nationaal park
Hollandsche Duinen moet meer aandacht krijgen, omdat dit gebied belangrijk
is voor de biodiversiteit. Er is geen ruimte voor uitbreiding van de
natuurgebieden, maar wel voor vergroting van de kwaliteit.
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Onze kernen liggen in een dicht bevolkte regio. Strand, duinen en
landgoederen moeten optimaal benut worden voor natuur en recreatie.
Recreatie dichtbij de kernen en recreatieve hotspots, natuur in de rustige
gebieden;
De natuur en het landschap met grote biodiversiteit vormen de basis voor
fijn wonen, recreëren en een gezonde economie. De duinen en
landgoederen worden waar nodig met elkaar verbonden door
(ecologische) verbindingen, die doorlopen tot in de dorpen. Dat betekent
een inspanning voor de gemeente in het openbaar groen, de bermen en
tuinen;
Net als Katwijk moet de gemeente Noordwijk samen met het
Hoogheemraadschap Rijnland een waterplan opstellen, met richtlijnen
voor het waterbeheer;
Maatregelen moeten worden genomen om verzilting tegen te gaan.

Wat gaan we daarvoor doen?

WERKEN 

Werken geeft eigenwaarde, het geeft een dagbesteding, zelfrealisatie en
draagt bij aan het algemeen welbevinden van de mens. Inwoners en 
 gemeente nemen, elk vanuit hun eigen rol, de ruimte elkaar te versterken. De
gemeente draagt zorg voor economische stabiliteit, veiligheid en
sociaaleconomische harmonie. Zij vertrouwt erop dat de meeste inwoners zelf
keuzes kunnen maken en initiatieven ondernemen, maar de gemeente heeft
wel bijzondere aandacht voor de inwoners die dat niet kunnen. Zij ondersteunt
en stimuleert waar mogelijk de groei van werkgelegenheid en neemt haar
verantwoordelijkheid, zodat eenieder aan de slag kan, naar vermogen.
Covid-19 heeft geleid tot meer thuis werken. Dat vraagt om aanpassing van het
beleid.

Ondernemend Noordwijk
Noordwijk is een gemeente met een sterke historie van ondernemerschap.
Ondernemers creëren banen.
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De ondernemers zijn de drijvende kracht achter samenwerking tussen
bedrijven en kennisinstituten. De gemeente faciliteert samenwerking
binnen de gemeente en in de regio. Denk aan samenwerking met de
universiteiten van Leiden, Wageningen en Delft of bloementoerisme met
Lisse en Haarlem;
Het CDA wil flexibiliteit in regelgeving en pro-actief meedenken met de
space campus, teneinde meer werkgelegenheid te creëren;
Door flexibel in te spelen op de markt, door regelgeving en gemeentelijke
dienstverlening kan de winst voor ondernemers en werknemers tastbaar
zijn;
Het CDA staat voor maatwerk bij het terugdringen van werkloosheid. In
samenwerking met buurgemeenten moeten we kijken of we
werkzoekenden kunnen matchen met werk in de regio;
Hierbij zoekt de gemeente naar mogelijkheden die bijdragen aan de
bollenteelt als toeristische attractie;
Startups hebben vaak behoefte aan kleine en/of goedkope ruimten. Die
worden geboden op de bedrijventerreinen. Er is ook meer ruimte nodig
voor werken in of bij huis. Bij nieuwbouw en vergunningverlening moet
voldoende ruimte geboden worden;
De zorginstellingen zijn grote werkgevers in de streek. Waar nodig zal de
gemeente samen werken om werkomstandigheden en werkgelegenheid
te verbeteren;
Arbeidsmigranten leveren al decennia lang een belangrijke bijdrage aan
het productieproces. Van werk op het land, tot werk in de fabriek. Van
toerisme tot ruimtevaart. De grootste problematiek voor hen is huisvesting.
Er is een grote druk op de huizenmarkt. De gemeente moet voorwaarden
stellen, zodanig dat partijen voldoende huisvesting voor deze groep
werkenden in de eigen gemeente kunnen creëren. 

Wat gaan we daarvoor doen?

MOBILITEIT, PARKEREN, VERANDERENDE MOBILITEIT

Het CDA vindt een goede ontsluiting van en naar de gemeente belangrijk,
zodat jongeren naar school of studie kunnen reizen, zodat werkenden naar
hun werk kunnen reizen, zodat bezoekers de streek kunnen bereiken. Het is
belangrijk dat er naast bereikbaarheid met de auto ook aandacht is voor het
openbaar vervoer en de fiets.
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Voor goede OV-verbindingen is een aanpassing en intensivering van het
busnetwerk noodzakelijk. Concreet: snellere bussen met een groter bereik
en een nachtbusvoorziening;
Daarnaast is het belangrijk om altijd verder te blijven kijken naar nieuwe
vormen van vervoer, denk hierbij aan deelauto’s en slimme
overstappunten;
Station Voorhout optimaliseren. Met name gaat het om voor- en
natransport met de bus, taxibusjes, (bewaakt) parkeren, of andere kansen
die een snelle verbinding tussen woonwijken, toeristische locaties en
stations leggen. Als aanvulling kan ook gedacht worden aan heropening
van de stations Piet Gijs en Lisse, met bijbehorende voorzieningen;

Verplaatsing van het NS station Voorhout naar de richting Noordwijk is een
kans voor Noordwijk en ontlast Voorhout;
Een boemeltje door de streek voegt echt iets toe voor toeristen en
bewoners. Mogelijk met koppeling aan historische stations als Lisse en Piet
Gijs;
De strandpendel rijdt tegen een geringe eigen bijdrage, en blijft goedkoper
dan parkeren bij het strand.

Veel inwoners fietsen. Fietsers moeten zich snel en veilig naar de
bestemming kunnen verplaatsen. Naar school, werk, stations,
uitgaansgelegenheden en weer terug naar huis. Fietspaden langs de
hoofdwegen in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk moeten ’s avonds
goed verlicht worden, voor een veilig gevoel;
De aanleg van snelfietspaden stimuleert mensen om vaker de fiets te
gebruiken, voor het racefietsen, voor woon-werk, voor sport. Het draagt bij
aan bereikbaarheid, gezondheid, veiligheid en verminderen van files. Dit
vergt regionale aanpak;
Fietsen moeten bij OV-opstappunten zorgeloos en veilig gestald kunnen
worden;
Het CDA zet in op een complete (elektrische) fietsinfrastructuur met
doorgaande fietsroutes en voldoende fietsenstallingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Openbaar vervoer

Fietsen
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Auto-ontsluiting vergt allereerst een goede regionale ontsluiting van de
hele Duin- en Bollenstreek, met en goede doorstroming op de N442, N443
en N444;
In Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen zijn voldoende
parkeervoorzieningen voor inwoners en bezoekers van belang. Geen
verlaging van parkeernormen bij nieuwbouw, parkeerzones waar nodig of
gewenst, handhaven bij foutparkeren;
De parkeerkaart voor inwoners gaat terug naar €20;
In Noordwijkerhout en De Zilk is betaald parkeren niet gewenst;
Wij zetten in op grootschalige parkeervoorzieningen aan de rand van
Noordwijk, of zelfs buiten onze gemeente, met een OV-pendel,
toeristentrein, “de Noordwijkse fiets”, deelauto en/of vergelijkbare
concepten voor vervoer naar strand, logeerplek, bollenvelden etc.
De staat van de wegen wordt in de wijken op orde gehouden, adequate
verlichting hoort daar bij;
De maximale snelheid op de Viaductweg/Wildlaan in Noordwijkerhout
moet naar 30 km/u;
Flexibele voorzieningen worden gestimuleerd, zoals Kiss & Ride of
deelauto’s. 

Onderhoud van voetpaden moet beter. Op diverse plaatsen is het
uitermate lastig om je met de rollator, rolstoel en/of kinderwagen voort te
bewegen. Speciale aandacht vragen wij voor de winkelgebieden en de Zilk.

Aanpak van de top 10 verkeersonveilige plekken, waaronder de rotonde
Langevelderweg Noordwijkerhout, voor voetgangers, en de situatie
Duinweg Noordwijk, met name voor fietsers.  

Auto’s

Voetgangers

Verkeersveiligheid
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THEMA
Betrouwbaar Bestuur 

Mensen die verkiesbaar op de kandidatenlijst van het CDA staan, zijn
allemaal gecheckt of zij integer en weerbaar zijn bij onderwerpen waarover
de gemeente beslist;
Het bestuur treedt ferm op wanneer zich incidenten zouden voordoen met
leden, waarbij transparantie en integriteit onder druk staan;
Transparantie en integriteit dienen kernwaarden te zijn binnen de
gemeentelijke politiek als geheel. Dit moet de basis vormen van de
bestuurscultuur;
Raadsleden en partijen moeten elkaar aanspreken op transparantie,
integriteit en (kans op) belangenverstrengeling. Dit is een zaak voor ons
allemaal. Waar grenzen overschreden (dreigen) te worden dient krachtig te
worden opgetreden;
Wat het CDA betreft moeten in principe alle besluiten en beraadslagingen
die daaraan ten grondslag liggen in openbaarheid te worden genomen.
Mocht dit om bepaalde redenen niet kunnen dan moet dit expliciet vooraf
duidelijk worden aangegeven zodat voor alle burgers duidelijk is waarom
dit zo gebeurt;
Eerlijkheid en openheid dienen leidende begrippen te zijn voor het
politieke functioneren in ons dorp.

BESTUURSCULTUUR: INTEGRITEIT EN TRANSPARANTIE

Voor het CDA zijn integriteit en transparantie kernwaarden. Dit moet ook tot
uitdrukking komen in de lokale bestuurscultuur. Dat doet het CDA zelf ook als
partij. Nu is besturen van de gemeente ook geen sinecure: aan de ene kant het
dorpse karakter, aan de andere kant spelen er ook hele grote zakelijke
belangen bij grote partijen. Dit vereist veel van eenieder.

Wat gaan we daarvoor doen?
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Inwoners en ondernemers worden goed geïnformeerd over onderwerpen
die voor hun van belang zijn;
De gemeente gebruikt eigentijdse manieren om te communiceren, zoals
facebook, twitter, instagram, youtube, blik op Noordwijk(erhout) en BO.
Ook de papieren gemeentepagina in de weekbladen blijft voor inwoners
een belangrijke bron van informatie;
De gemeente moet de bezorging van de krant dan ook borgen;
De gemeente stemt de manier van communicatie en de inhoud daarvan af
op de behoefte van de doelgroep(en). De gemeente communiceert in
begrijpelijke taal;
Ieder voorstel van de gemeente wordt voorzien van een
communicatieparagraaf. Hierin staat wanneer en hoe met inwoners of
belanghebbenden is gecommuniceerd en wat dat heeft opgeleverd;
De gemeentelijke website is gebruiksvriendelijk en geeft actuele
informatie, bijvoorbeeld over projecten en werkzaamheden in de kernen;
Het nieuwe college bezoekt iedere kern minstens één keer per jaar om te
luisteren wat de inwoners van die kern bezighoudt;
Een wijkgerichte aanpak, waarbij wethouders regelmatig de wijken en
buitengebieden ingaan. Wijkmanagers zorgen voor een goed contact met
de betreffende wijk.

COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE

Communicatie

Het CDA staat voor een transparant, betrouwbaar en open gemeentebestuur.
De inwoners en de samenleving staan centraal. De gemeente weet wat er leeft
door goed naar inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers te
luisteren en door zichtbaar in de vier kernen aanwezig te zijn. Besluiten zijn
gebaseerd op een zo breed mogelijk draagvlak. Duidelijk moet zijn welke en
hoe belangen zijn afgewogen. Dit vraagt om een open communicatie en
ruime mogelijkheden om te participeren.

Wat gaan we daarvoor doen?
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Inwoners van jong tot oud worden via alle kanalen, zo vroeg mogelijk,
uitgenodigd om in een project te participeren. Aangegeven wordt wat
inwoners mogen verwachten, wanneer ze betrokken worden en hoe ze
over de uitkomsten worden geïnformeerd;
De participatie van jongeren wordt vergroot. Gebruik wordt gemaakt van
participatie-instrumenten die bij hun leefwereld passen. Er wordt nauw
samengewerkt met jongeren en met organisaties die met jongeren
omgaan;
De omgevingswet zal ook voor verandering zorgen, dit vraagt om aandacht
en begeleiding van dit traject. 

Participatie

Inwoners, organisaties en ondernemers moeten met de gemeente kunnen
meedenken, meepraten en meedoen over alles wat de hen aangaat. Het CDA
vindt het belangrijk om niet over maar met de inwoners uit Noordwijk,
Noordwijkerhout en De Zilk te praten. Het CDA ziet participatie als een
belangrijke voorwaarde voor een breder gedragen vertrouwen in het
plaatselijke bestuur; 

Inwoners zijn meestal heel goed in staat om zelf oplossingen te bedenken voor
problemen in de samenleving of in hun leefomgeving. De gemeente kan de
kracht van haar inwoners en hun
creativiteit nog veel beter benutten. Het CDA wil de betrokkenheid van
inwoners stimuleren en ondersteunen. Het CDA wil ook ruimte geven aan
nieuwe initiatieven. Uitgangspunt is “ja, mits…”.

Participatie betekent niet dat je altijd krijgt wat je wilt. Individuele belangen
moeten tegen het algemeen belang worden afgewogen. Het algemeen
belang weegt dan altijd zwaarder. In dat geval legt de gemeente uit waarom
iets niet kan.

Het CDA vindt het belangrijk om iedereen te betrekken, ook jongeren. De
Kinderburgemeester en de Kinderraad zijn daar opstapjes voor en laten
kinderen kennis maken met hun gemeentebestuur. De betrokkenheid van het
Northgo-college bij het opstellen van de Omgevingsvisie is een mooi
voorbeeld van de eigentijdse en frisse inzichten die jongeren inbrengen bij
maatschappelijke vragen.

Wat gaan we daarvoor doen?
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Wij stimuleren scholen om gastlessen te geven en/of excursies te
organiseren in het kader van de plaatselijke politiek, zodat leerlingen
tijdens hun schoolperiode met de plaatselijke democratie kennis kunnen
maken;
Wijk- en buurtverenigingen kunnen een belangrijke verbinding zijn tussen
inwoners en de gemeente. Het oprichten van wijk- en buurtverenigingen
wordt actief gestimuleerd en ondersteund;
Het CDA ondersteunt initiatieven van inwoners en organisaties die samen
met de gemeente taken willen uitvoeren, zoals het schoonhouden van de
wijk, het opwekken van energie of het onderhouden van het groen;
Het CDA maakt graag gebruik van de deskundigheid en creativiteit van
inwoners. Het CDA daagt inwoners en organisaties uit om taken van de
gemeente over te nemen als zij denken dat anders, slimmer, beter of
goedkoper dan de gemeente te kunnen doen (‘recht om uit te dagen’). Ook
de exploitatie van de nieuwe Schelft biedt daarvoor misschien kansen.

Als een burger om informatie vraagt, moet de gemeente die altijd geven
vanuit de invalshoek van inwoners. De gemeente moet de inwoner
begeleiden van aanvraag tot eindproduct of dienst (“customer journey”). De
gemeente moet weten wat inwoner belangrijk vindt en hoe hij/zij de
dienstverlening ervaart. Het moet duidelijk zijn wat de inwoner van de
gemeente mag verwachten. De waardering moet van een magere 6,5 (nu)
naar 8,0;
Iedereen moet fysiek toegang kunnen hebben tot de gemeente. Daarvoor
moet zowel in Noordwijk als in Noordwijkerhout een loket blijven waar
inwoners terecht kunnen voor allerlei zaken;

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING

Het CDA pleit voor een transparant bestuur, dat voor de inwoners opkomt en
haar afspraken nakomt. De gemeente moet werken aan het oplossen en
voorkomen van problemen, in plaats van het opstellen van regels en
documenten. Inwoners zijn niet alleen woonachtig, maar ook klant die een
product of dienst nodig hebben.

Wat gaan we daarvoor doen?
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Digitale mogelijkheden moeten beter worden benut, toegankelijkheid en
overzichtelijkheid van de gemeentelijke websites is belangrijk. Tegelijk
moeten zij veel informatie bevatten;
Fixi (het platform om overlast of problemen direct door te geven) moet
meer aandacht krijgen, zodat deze beter wordt gebruikt. Snelle opvolging
van meldingen is belangrijk;
De gemeente moet duidelijk communiceren over plaatselijke, regionale of
landelijke subsidies, waarvan ondernemers, organisaties en inwoners
gebruik kunnen maken;
Via het burgerpanel moet de gemeente de mening van burgers blijven
peilen;
Deskundige ambtelijke facilitering van burgerinitiatieven en
burgerparticipatietrajecten;
We willen dat heldere werkprocedures, strakke leiding, deskundigheid en
efficiëntie in het ambtenarenapparaat de boventoon voert. Dat geldt ook
voor inhuur en externe diensten als ODWH en ISD;
Voor externe partijen sturen we op basis van KPI's en kengetallen en bij
tegenvallende performance stellen we consequenties. We zien in de
nieuwe collegeperiode evaluaties tegemoet en gaan deze open-minded in. 
Daarmee zetten wij in op minimaal 5% efficiëntiekorting op de kosten van
personeel, inhuur en externe diensten.

GEZONDE GEMEENTEFINANCIËN, RENTMEESTERSCHAP

Het CDA vindt het belangrijk dat verantwoord omgegaan wordt met het
gemeenschapsgeld dat ons wordt toevertrouwd: dit hoort bij goed
rentmeesterschap. Gemeentelijke uitgaven worden gedaan om
maatschappelijke doelen te bereiken. Risico’s moeten bekend en verantwoord
zijn. “Grip op je knip” geldt ook voor de gemeente: de gemeentelijke financiën
moeten nu en in de toekomst op orde zijn. Het financiële beleid is doelmatig.
De begroting is sluitend in inkomsten en uitgaven. De reservepositie is goed.
De lastenstijging voor inwoners en ondernemers loopt in principe in de pas
met de consumentenprijsindexcijfer van het CBS. Bij onverwacht dalende
inkomsten of hogere uitgaven worden binnen de begroting keuzes gemaakt
en/of bezuinigd. Het verhogen van belastingen boven de inflatiecorrectie is
voor het CDA een uiterste middel om de begroting sluitend te krijgen.
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De gemeentelijke woonlasten stijgen in principe niet meer dan met de
jaarlijkse inflatiecorrectie;
Nieuwe (politieke) wensen moeten passen binnen de financiële
mogelijkheden;
De tarieven (leges) voor gemeentelijke diensten worden steeds meer
kostendekkend gemaakt: de gebruiker betaalt. De gemeentelijke diensten
worden zo efficiënt mogelijk uitgevoerd. Daarbij wordt gezocht naar
innovaties die de uitvoeringskosten kunnen verlagen;
De gemeentebegroting is transparant en begrijpelijk voor inwoners. De
begroting geeft inzicht in de maatschappelijke doelen die de gemeente wil
bereiken, de activiteiten die daarvoor worden gedaan en in de kosten van
die activiteiten;
Voor de gemeentelijke kapitaalgoederen, zoals het gemeentelijk vastgoed
en de onderdelen van de openbare ruimte, zijn actuele
meerjaren(beheer)plannen aanwezig, die inzicht geven in toekomstige
uitgaven voor onderhoud en vervanging;
De gemeente is terughoudend met garantstellingen voor risicovolle
projecten;
We geven geen geld uit aan onderzoeken of initiatieven die niet nodig zijn
of weinig draagvlak in de maatschappij hebben;
Eventuele nieuwe taken die door het rijk of de provincie aan de gemeente
worden overgedragen worden in principe betaald uit de gelden die met de
nieuwe taken meekomen;
De gemeente heeft niet alleen haar eigen huishoudboekje op orde, maar
bewaakt ook het beleid, de uitgaven en begrotingen van regionale organen
waaraan de gemeente deelneemt, zoals Holland Rijnland, de ISD, ODWH
etc;
De gemeente maakt gebruik van beschikbare subsidiemogelijkheden bij
het uitvoeren van werkzaamheden;
Het inkopen van producten, diensten en werken vindt in concurrentie
plaats. Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan lokale
ondernemers.

Wat gaan we daarvoor doen?
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Om risico’s in ruimtelijke projecten te beheersen is een goede
projectcontrole nodig. Grondzaken, bouw en financiën zitten daarom in
verschillende (wethouder)portefeuilles. Gewerkt wordt volgens collegiaal
bestuur; 
De gemeente hanteert realistische grondexploitaties. De gemeente belast
gronden niet met ontwikkelkosten van andere projecten.

Een verantwoord grondbeleid

Het verwerven van gronden is één van de mogelijkheden om gewenste
ruimtelijke ontwikkelingen tot stand te brengen. De gemeente is echter geen
projectontwikkelaar en is minder goed in staat om financiële risico’s op te
vangen. Het CDA kiest voor een actief, maar verantwoord grondbeleid om
financiële risico’s te beheersen. De inwoners mogen niet worden opgezadeld
met de gevolgen van negatieve grondexploitaties.

Wat gaan we daarvoor doen?
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