
Wonen

 Voldoende betaalbare woningen voor 

iedereen

 Nieuwe en bestaande wijken groener maken 

- dus meer bomen en planten én 

milieuvriendelijke huizen

 Meer startersleningen voor jongeren

 Meer aandacht voor wateroverlast

 Goede speelplekken voor de jeugd 

 Voldoende openbare fitnessapparaten voor 

de ouderen

Samenleving

 Armoede en eenzaamheid aanpakken, 

iedereen moet mee kunnen doen. Kinderen 

die niet kunnen meedoen, helpen wij

 Verbeteren (persoonlijke) zorg voor iedereen

 Taalachterstand wegwerken

 Vrijwilligers moeten we helpen, verenigingen 

zijn erg belangrijk

 Mooie sportvoorzieningen (zowel binnen als 

buiten)

 Gebouwen voor sport en carnaval zoals De 

Schelft behouden

 In alle dorpen een bibliotheek

 Voorkomen alcohol- en drugsverslavingen

 Gym-, kunst- en muziekonderwijs voor onze 

kinderen

 Meer geld voor evenementen en festivals 

(zoals Loungefest en Grentpop) in de dorpen

 Integratie nieuwkomers ondersteunen

Economie

 Ondernemers uit Noordwijk, Noordwijkerhout 

en De Zilk helpen

 Mooie winkelgebieden

 Mooie en bloeiende bollenvelden

 Meer openbare toiletten op het strand en in 

de winkelstraten

Milieuvriendelijk

 Zuinig zijn op onze natuur

 Mensen die afval op straat willen opruimen, 

moeten we ondersteunen

 Afvalbakken op tijd legen, we willen geen 

overvolle afvalbakken

Lees het volledige verkiezingsprogramma op www.cdanoordwijk.nl
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Veiligheid

 Veilige fietspaden met goede verlichtingen

 Buurt-whatsapp ondersteunen

 Overlast in de wijk tegengaan

 Samendenken en samenwerken met de 

wijkbewoners en verenigingen voor onze 

veiligheid

Financiën en bestuur

 Financieel beleid moet goed en op de 

toekomst gericht zijn, geen tekorten

 Geen extra belastingverhogingen

 In elk dorp dichtbij een loket van de 

gemeente waar inwoners naartoe kunnen 

voor vragen

 Meer gebruik maken van digitale 

mogelijkheden en social media

 Ambtenaren gaan langs de deur voor leveren 

van bijvoorbeeld paspoorten

 App ontwikkelen voor inwoners met 

antwoorden op veelgestelde vragen

 Geen nieuw en duur gemeentehuis, we 

hebben nu al twee mooie gemeentehuizen

 Inwoners krijgen veel ruimte om mee te doen 

en mee te denken met nieuw beleidVerkeer & OV

 Goede en veilige bus- en fietsverbindingen 

met scholen, winkelcentra, treinstations, 

werk, uitgaanscentra en de grote steden

 Gevaarlijke verkeerspunten aanpakken

 Veilige kiss & ride zones rondom scholen

 Goede individuele mogelijkheden voor de 

mensen die dit nodig hebben (zoals de 

regiotaxi)

 Gratis parkeerpas voor alle inwoners, gratis 

parkeren in Noordwijkerhout en De Zilk

 Tegengaan van verkeersdrukte als het mooi 

weer is, groot parkeerterrein buiten het dorp 

met pendelbussen mogelijk maken

 Geen miljoenen Euro’s uitgeven aan een 

dure parkeergarage bij Huis ter Duin

Constructief - Daadkracht - Aandacht

We gaan ons  inzetten voor alle inwoners. We 
willen graag samenwerken met alle partijen 

maar ook zeker met de inwoners. Kunnen we op 
uw stem rekenen?

Henri de Jong (l) en Theo Alkemade (r)
Lijsttrekkers CDA


