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Toekomstdialoog Gemeenteraad Noordwijk 

 

Burgemeester Rijpstra heet een ieder welkom: 

• Bijeenkomst is vervolg van langere reeks. Meest recent 23 november in Northgo College. Raad was daar aanwezig als 

toehoorder. 

• Vorige week Visie van NOV ontvangen. Dit zijn allemaal bouwstenen voor de Omgevingsvisie. 

 

 

Programma: 

 

 
 

 

D66: Commissieleden hebben geen plek in dit proces. 

Burgemeester Rijpstra: In voorbereiding van deze sessie wel. Later komt er nog een voorbereidende sessie, besluitvormende 

sessie. Daar is plek voor de inbreng van commissieleden. 

 

Wethouder Bakker: 

• Haalt start van dit participatieproces in herinnering. Heeft nodige stof op doen waaien. Hoopt dat dit in positieve zin 

ook met eindproduct gaat. Krijtlijnen is nog niet eindproduct. 

• Noordwijk: 7-sterren kustplaats. Kloppend Hart. 

• 7-sterren 

• Veelzijdige economie 
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• Natuur 

• Energieke leefomgeving 

• Sport 

• Sfeervolle kernen 

• Bereikbaarheid 

• Duurzaamheid komt bij alles terug. 

• Alle komende ontwikkelingen zijn te toetsen op 7 sterren. 

 

• Deze avond (10-12)  is de Raad aan de beurt. 

 

Zie presentatie Marcel van Veen en Demet Voute. 

- Vaststelling startnotitie 

- Toekomstavonden 

- Boulevarddiscussie 

- Krijtlijnen - 7 sterren 

 

Dorpskernen = dorpscentra geworden n.a.v. toekomstavond. 

 

2 vragen voor algemene ronde: 

1. Spreekt het 7 sterren concept en visie aan? 

2. Zijn dit de 7 sterren die er toe doen? 

 

(in onderstaand commentaar is – negatief, + positief) 

 

D66: 

- + Duurzaamheid als verbinding. 

- + Ambitie 2030 energieneutraal. Bronsgeest energieneutraal 

- + Cultuur(historie) belangrijk 

- + Behoud sportvelden middengebied. Praktische invulling open middendeel. 

- - economie moet helder schijnende ster zijn. 

- + Enthousiast over inbrenging van NOV. Gedegen analyse. NOV moet goed aansluiten. 

- + ESA als USP. Verbinding NW en ESA verduidelijken. 

- + Blue Ocean Village 

- - We moeten jongeren niet vergeten 

- - te weinig aandacht voor regionale samenwerking. Waar willen we naartoe en met wie? 

- - lokale energiecooperatie wordt gemist 

- - verschil in detaillering 

- - Programma en projectmanagementdenken. Zorg daarvoor. 

- - Development Board niet. Gemeenteraad bovenaan. 

 

Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig: 

- - Maar 7 sterren. Waarom beperking in aantal? Liever geen aantal noemen. 

- - Profileren als Onderwijsdorp wordt gemist, zoals met sport wel wordt gedaan. 

- - Meer verbinding 7-sterren met elkaar. 

- - Aantal dingen te makkelijk 

- + Natuur hebben we. Met weinig middelen is natuur te gebruiken.  

 

CDA: 

- + Dank voor rapport. Verwacht dat er serieus mee wordt omgegaan. 

- - In Visie NOV staat iets over wantrouwen. Verdeeldheid is zorgelijk. 

- - Te veel ‘ Wij en zij’ . Er moet meer naar elkaar geluisterd worden. Respectvol met elkaar omgaan. Vertrouwen, 

werkgelegenheid, bedrijvigheid, vooruitgang, samen zoeken aar oplossingen, meedoen moet mogelijk gemaakt 

worden. 

- Zijn we nog trots? Kan dat nog? 

- Er sluiten meer bedrijven dan opstarten. Investeerders worden tegengewerkt. 

- Rentmeesterschap. Duurzaamheid. Toekomst. 
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PUUR Noordwijk: 

- + Niets dan lof aan alle bijdragers. 

- + Complimenten aan opstellers voor verwoording. 

- + Fractie is aanwezig geweest. Inspirerende en dynamische sessies met verschillende deelnemers. 

- + We zitten op de juiste koers. 

- + Sterren zijn gelijkwaardig. Allemaal verdienen ze de zelfde aandacht. Radertjes. 

- - Geen jaartal aan Visie verbinden. Geen 2030. Zo houdt je de dynamiek er in. Nu juiste moment voor OVN. 

Doorpakken. 

 

VVD: 

- + Dank aan maatschappelijke organisaties, bewoners, NOV. 

- - Minder lovend dan Puur. Veel zaken staan al op de rit, maar vertraagd. Hopen dat dat gaat gebeuren. 

- + 7 sterren spreekt aan. Gelijkwaardige raderen is goed. Moeten niet vastlopen als er één rader ontbreekt of vastloopt. 

- Veel meer hotels dan elders. Veel verdiend. Florerend dorp. Wij hebben fantastische elementen in de omgeving. 

Mensen blijven toch komen. Dat moet je benutten. Vooruitgang is nodig. 

- + Visie spreekt aan. Bestaande dingen moeten wel worden aangepakt. Overheid moet betrouwbaar zijn. 

- Niet ter zijde leggen van visie bij nieuw bestuur. 

 

PvdA-GroenLinks: 

- + Complimenten 

- + kunnen ons vinden in sterren 

- - 7 sterren erg veel. Heeft te maken met marketingverhaal. Sterren geven bepaalde structuur aan. Meenemen om 

boodschap naar buiten te brengen. 

- - Energieke samenleving en sport kunnen in 1 verhaal. Idem sfeervolle kernen en … 

- - Duurzaamheid zou een ster moeten zijn. M.n. streven om in 2030 groenste badplaats wil zijn, beheerplan natura2000, 

blue zone. Wens:  Duurzaamheid nog nadrukkelijker in beeld. 

- - Noordwijk in externe constellatie is onderbelicht. Als je vergelijk maakt, moet je weten wat je spiegel is. Noordwijk in 

regionaal verband is belangrijk. Samenwerkingsverbanden, middenstand. Schakels die mee kunnen helpen. 

- - Hoe visie ambitie uitvoeren? Wie bewaakt proces? Ho blijven we mensen betrekken? Controle? Bijstellen 

uitgangspunten? 

 

PUUR Noordwijk: 

- Verwacht u een controlerende Raad of een trekkende rol? 

Burg. Rijpstra: in verlengde Kramer. We gaan dit niet alleen maar neerleggen. Er zal regie moeten komen. Raad controleert, 

maar neemt ook initiatieven. 

 

 

 

Presentatie Marcel: Langs de sterren. 

Per ster: 

 

1. Energieke samenleving 

 

PUUR Noordwijk: 

- 1 Energie in NW komt er nog niet uit. Initiatieven blijven kleinschalig. 

- Jongere ouderen kunnen best helpen. Niet altijd zo dat jongeren ouderen moeten helpen. Trimbaan en plantsoenen 

geschikt voor jongeren en ouderen. 

- Sportvelden kan goede verbinding kunnen zijn. Vermindering afstand. 

- Ook zorg (arts) verdelen. 

- Steen op raadhuisplein: paadje, zodat ouderen er doorheen kunnen. 

 

VVD: 

- Energieke samenleving spreekt aan. 

- Wij hebben geen benul van wat er over 10 jaar mogelijk is. Belangrijke groep. Alert op zijn. 

- Ouderen ook belangrijke doelgroep. 

 

D66: 

- Blue Ocean Village: belangrijke kans. Vergeet jongeren niet. 
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- Moeilijk te voorspellen wat jongeren willen. Willen altijd wat anders. 

- Positief over dit Hst. 

 

CDA: 

- Energie behouden. Meedoen behouden. 

- Vrijwilligers= cement. Koesteren. 

- Let op eenzaamheid door vergrijzing. Zelfredzaamheid geldt niet voor iedereen. Meer mee doen. 

- Verenigingsleven behouden. 

- Cultureel levendig. Op in blijven zetten. 

 

PvdA-GroenLinks: 

- In verleden grote werkgevers gehad. Zorg, Van den Berghstichting. Jongeren die opleiding deden brachten hun cultuur 

mee. Dit vinden wij terug in dit Hst. Naar jongeren wat opmerkingen: De Grent neemt af: jongeren gaan naar grote 

stad. Poptempel als idee. 

- Menselijke maat. Participatie, iedereen doet mee.  

- Sportvelden staan overdag leeg. Kapitaalvernietiging 

 

Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig: 

- Ziet er goed uit. 

- Kansen voor jongeren benutten � van jongeren. 

- Zorgen over 10 – 15 jaar. Wij beslissen voor jongeren. Jongeren moeten dat zelf doen. Nog 1 keer uitnodigen? Dat zijn 

de toekomstige bewoners. 

- ‘ Cultureel klimaat’ elitair.  

 

Vragen: 

CDA: opmerking richting Cramer (PVDA-GroenLinks). I.d.d. CDA had idee disco in buitengebied. De Grent nu al grote moeite, dus 

dat plan in de ijskast. 

PvdA-GroenLinks: Wat is uw Referentiekader? Uitgaanspubliek naar A’ dam, dure feesten. Dat is de categorie die je hier wil 

houden en vrije tijd wil laten invullen. 

CDA: kun je niet sturen. Moet je ook niet willen. 

PUUR Noordwijk: je moet er ook geen jaartal aan hangen. Dynamisch omgaan met Visie. Tred houden met ontwikkelingen. 

 

2. Geweldige sportmogelijkheden 

 

Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig: 

- Top dat sport gestimuleerd wordt. Commercieel ok veel te halen. 

- Moet breder getrokken worden. Meer sporten in NW. Van jong tot oud. Ook denksporten. 

 

CDA 

- Papendal aan zee, sport zit wel goed. 

- Gezonde omgeving zit ook goed. Zee, bos, duin 

- Voor Jong en oud. Sommigen kunnen om financiele redenen niet sporten. Dat verdient aandacht 

o Rijpstra: jeugdsportfonds is daarom in het leven geroepen. Werkbezoek Papendal geweest. Geen vijandigheid. 

 

PUUR Noordwijk: 

- In principe kan iedereen straks sporten. 

- Meervouig gebruiken sportvoorz. Is ingezet. Mooie toekomst voorzien. 

- Meer mogelijkheden: trainingskampen naar NW halen. 

- Individuele buitensporter moet zich ook thuisvoelen. 

 

PvdA-GroenLinks 

- Sport is middel (marketing) en doel. 

- Sportinfra is niet op alles berekend. 

- Sportvoeding in kantines. 

- Sportmedische begeleiding. Aansluiten bij topsportpunt. 

- Niet-leden moeten ook sport kunnen beoefenen. 

- Infrastructuur in duinen voor outdoor sporten. 
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D66: 

- Percentage sportbeoefenaars is hoog. 

- Sport is middel om sociale binding te behalen. Geen toevoegingen aan Hst. 

 

VVD: 

- Steunt inbreng van Puur 

- Vermarkten van sport, evenementen en accomodaties 

- Fietsroute is oud. Meer aan doen, ook voor mensen die van buiten NW komen. Die markt is ruim. 

- Geen accomodaties in achtergebied is positief. 

- Stimuleren van mensen die willen sporten maar dat niet kunnen betalen. 

- Initiatieven voor evenementen omarmen. 

 

Burg. Rijpstra: Verbinding fietsinfra en bereikbaarheid – sportbeoefening. Loopt als rode draad door Visie. 

 

3. Sfeervolle dorpscentra 

 

VVD: 

- Ambitie is helder. Mensen nodig met creatieve en innivatieve kijk. 

- Ideeen die afwijken van bestemmingsplan de ruimte geven. 

- Kloosterplein snel gaan doen. 

- Palaceplein is eigendom van anderen. Valt of staat met medewerking eigenaren. 

- Voorstander van goede bouwhoogte. Kwaliteit is belangrijker dan hoogte. 

- Verplaatsing Vuurtoren is goed idee. 

 

D66: 

- Kan zich vinden in commentaar VVD. 

- Fietsenstalling bij strand is goed. 

- Waterplein niet helemaal duideljik. Waar komt die? Is een idee, maar waar zijn de mogelijkheden? 

 

CDA: 

- Doortrekken idee raderen. In elkaar laten grijpen. Dan moet je aangrijpingspunt hebben om in beweging te zetten: 

missie. 

- Sfeervolle dorpskernen verbinden alle sterren. Missie zou zijn, meer meedoen mogelijk maken. 

- 2 kernen gezamenlijk hart, als kamers en boezems. 

- Leefbaarheid mag wat kosten. 

 

Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig: 

- Niet in hoogte, maar laagte. Geef het zeezicht weer terug aan blvrd. Geen terrassen, maar verlaag duinen. 

- Meer consumenten trekken = meer verkoop. 

- Plein wordt gemist. NW heeft geen ontmoetingsplaats. 

- Houd rekening met leveranciers winkels bij plaatsing duinbakken in Hoofdstraat 

 

Dhr. Klinkenberg (PUUR Noordwijk) aan Dhr. Poth (Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig): 

- Bereikbaarheid van of in Noordwijk belangrijk? 

Dhr. Poth: beide. 

 

PVDA-GroenLinks: 

- Kan zich vinden in verhaal. 

- We moeten iets aan toekomst  / jongeren overdragen. Zorgvuldig met ipoen ruimte omgaan. 

- NW moet stijlvolle badplaats blijven. Met prominente gebouwen: vuurtoren, Huis ter Duin. Beeldkwaliteitsplan is 

uitgangspunt. Bereid zijn om daarin te investeren; bv. blik onder de grond. 

 

CDA: 

- Niet gecharmeerd van inleiding: 95% over Zee, 5% over Binnen. 

 

PUUR Noordwijk: 

- Wie kan hier tegen zijn? 
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- Misschien over x jaar geen Zee en Binnen meer. Visie doet het geen recht om op alles in te gaan. De vraag is: zijn we op 

de goede weg? 

o Waardevolle adviezen, bv. Communicatiestrategie. Geen discussie wat ons verdeelt maar wat ons verbindt. 

Geven en nemen. Gezamenlijk doel: NW mooi sfeervol dorp. Zee of Binnen maakt niet uit. 

o Fractie kan zich vinden in Krijtlijnen. Grote stap in goede richting. Nu oppakken en aan de slag. Krijtlijnen 

moeten actiepunten zijn die zijn afgerond. 

 

4. Aantrekkelijke leefomgeving 

 

PUUR Noordwijk: 

- Wat is aantrekkelijk, wat is leefomgeving? 

- Verleden is niet allesbepalend 

- Ambitie is wel erg hoog 

 

CDA: 

- Dorpse karakter is het waard te behouden. Stadse allure is nodig. Samenwerking zoeken met (sub)regio. Holland 

Rijnland niveau. 

- Ontmoeting creeren 

- Subtiel evenwicht cultuur / natuur en behoefte woningen regio en lokaal. 

 

Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig: 

- Raar dat alleen starters worden genoemd, mensen met beperking en ouderen. Er zijn nog andere mensen. Houd op met 

typering. 

- Kwaliteit openbare ruimte is al uitvoerig beschreven. 

- Te weinig zeggend. Het is heel veel, er komen maar een paar dingen van terecht. 

 

VVD: 

- Laten we er dan wat aan doen! 

- Balans wonen, werken, recreeren, sporten. Wat is van belang voor NW? 

- Mensen hebben NW ontdekt als fantastische plaats om te wonen. Niet voor niets, dus verleden goede weg ingeslagen. 

- Beeldkwaliteitsplan moeten we ook eens tegen het licht houden, Daar staan dingen in die we niet willen. 

- Vuurtoren moeten we als landmark koesteren. Verderop kan hoger gebouw. 

- Klimaatbestendig maken NW is belangrijk. Klimaatneutraal is mooie ambitie. 

- Geen vissersdorp, maar toeristendorp. 

 

PvdA-GroenLinks: 

- Vissersdorp is cultureel erfgoed. Mensen moeten zich kunnen herkennen in bouwstijlen etc. 

- Jongeren moeten plek krijgen in dorp.In 2030 vindt piek vergrijzing plaats. Jongeren moeten rol in zorg krijgen. 

Wioningbehoefte moet daarom plek krijgen. Diversiteit. 

 

D66: 

- Mooi als we woningambitie halen. 

- Goed dat cultuurhistorie een plek krijgt. 

 

5. Rijke natuur, mooi landschap, vitale greenport 

 

CDA: 

- Zuinig zijn op natuur en landschap. 

- Blijft er nog welwerk voor Greenport in NW? Mooi landschap zou verloren gaan. 

- Fiets- en wandelroutes zijn belangrijk als gratis reclame voor bollen / landschap. 

 

PUUR Noordwijk: 

- Wat missen we? Het woord camping. Weinig aandacht voor vele campings die aanwezig zijn. 

- Nergens staat samenwerking met Staasbosbeheer; bezoekerscentrum? 

- Geen OV om in buitengebieden NW te komen. Campings, restaurants,  Intern OV. 

 

D66: 

- Zorg voor verbinding richting het noorden. 
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- Behoud natuur 

- Kwaliteit strand behouden. 

 

PvdA-GroenLinks: 

- Accenten kunnen we ons in vinden. Morgen uitvoeren. 

- NW is mooi als wandelaar; mogelijkheden wel aangrijpen, maar gebied is wel kwetsbaar. Hoe gaan we waken voor 

overbelasting? 

- Regionale samenwerking. 

 

PUUR Noordwijk: 

- Kunnen buitenstaanders de routes ook vinden? Staan slecht aangegeven. 

PvdA-GroenLinks: 

- Kan beter aangegeven worden. 

 

VVD: 

- Zuinig zijn op wat we hebben. Is niet alleen van NW. 

- Campings en campers worden slecht benoemd. Geen voorzieningen voor campers. 

- Buitengebied: zuinig op zijn. 

- Moeten we bollenvelden bebouwen? Wijs mee om gaan. 

 

Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig: 

- Trots zijn op natuur die we rijk zijn. Inpassen in toeristisch product. 

 

6. Uitstekende bereikbaarheid 

 

Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig: 

- Streven naar bereikbaarheid onderschrijven we. Onze zuiderburen hebben bereikbaarheid op orde. 

- Zorg bij transferium voor betaalbaarheid. 

- Bij aanleg P-garage of terreinen: denk na over in- en uitrit. 

- Er zijn ongeveer momenten aan te wijzen waarbij bekende p-voorzieningen tekort schieten. Die mogen niet verdwijnen. 

Verwijssysteem is essentieel. 

- Pendels zijn niet wenselijk voor HOV. 

 

VVD: 

- Combinatie parkeren met energiewinning positief. 

- Dit zijn punten die de VVD aanspreken. 

 

CDA: 

- Uitstekend bereiekbaar vanuit de gehele randstad. Mee eens. 

- Noordelijke aansluiting N206 erg belangrijk voor Noordwijk. 

- RIV gelden staan maar geparkeerd. 

- Leidsevaart richting Voorhout is een groot probleem. 

- Fietsers en wandelen: laat zien wat je hebt. 

- Parkeren: geen p-plaatsen meer weghalen en parkeerfonds zijn goede punten. 

 

D66: 

- Noordwijk is iets langer van snelweg af. Ook parkeren al jaren een probleem. 

- Combi p-plaats en energie perfect tegenover Zilveren Kruis 

 

PvdA-GroenLinks: 

- De titel van de ster moet worden aangevuld met “ …en m.n. voor OV”. 

- Witte fietsenplan; mogelijkheden. 

- Ziet graag nog meer ambitie. Auto’s niet op straat. Investeren in toekomst. 

- Veilige fietsenstallingen, busverbindingen naar woonzorgzones. 

 

PUUR Noordwijk: 

- Onderschrijven meer parkeergelegenheden. Goed voor lokale economie en gasten. 

- Parkeerfonds positief. 
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- College: waar gaan we garages realiseren? 

- Verkeerscirculatieplan en verwijssysteem zijn essentieel. 

- Transferium zou goed idee zijn. Denk na over grootte, hoeveel dagen beschikbaar? KBA voor financiering. 

- Strandtenten is nu succes. Waar moeten mensen heen? Wat moet worden opgenomen in verkeersroute? 

- Snelle realisatie Rijnlandroute is belangrijk. College moet meer optrekken met Katwijk voor realisatie. 

- Noordelijke ontsluiting: als wordt begonnen met Offem Zuid is ontsluiting belangrijk. 

- Optrekken met Katwijk en Rijnland over ontsluiting. 

- Planning van projecten, wie, wat, waar, etc. Nu moet er een realisatieplan komen voor realisatie in 2017. 

- Akkoord met vele punten. 

 

7. Veelzijdige economie en toerisme 

 

PUUR Noordwijk: 

- Herkenbaar en belangrijk stuk 

- Kustplaats en niet meer badplaats. Noordwijk heeft veel meer te bieden. 

- Estec / ESA: toerisme en werkgever. Economie en zakenmarkt. 

- Noordwijk wordt in één adem genoemd met ESA / Estec. 

- Wij willen kant op van vitaliteit. Diversiteit is ook nodig in hotelaanbod. 

- Nu worden hotels omgezet in appartmenten. Moeten we die trend doorzetten? 

- Diversiteit graag. 

- Gezonde ontwikkeling toerisme en economie / middenstand. Ook gewone Noordwijker niet uit het oog verliezen. 

- Niet alleen NOV meenemen, maar ook participanten van de overige avonden. 

 

CDA: 

- NW zit vol met ondernemers. Er moet meer vriendelijkheid getoond worden. Geef ze een kans om ideeen te kunnen 

realiseren. 

- Bedrijven verdwijnen en toerisme loopt terug. Dit dorp weer boost geven. 

 

Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig: 

- Blij van samenwerking met bedrijfsleven Noordwijk. Niet alleen grotere ondernemers, maar ook kleinere. 

 

VVD: 

- Economie belangrijke pijler. Unieke locatie aan de kust. 

- Inbreng van NOV belangrijk. Stuk Visie NOV is bruikbaar. 

- Wonen moet prettig blijven. 

- Hotels verdwijnen. Markt ontstaat wel, dus nieuwe concepten de kans geven. Aanpakken van initiatieven. 

 

PvdA-GroenLinks: 

- Economie is belangrijk. Als je sociaal wil zijn moet je geld verdienen. 

- MKB missen we in het stuk. Dit is de banenmotor. Daarin gaan investeren. 

- Arbeidsparticipatie is belangrijk. 

- Regels moeten kansen bieden, geen belemmering zijn. 

 

D66: 

- ESA, Blue Ocean  belangrijke partner. 

- Men moet de jongeren niet vergeten. 

- Visie NOV meenemen. 

- Veel aandacht besteden aan ondernemers. 

 

Conclusie Burg. Rijpstra: 

- Er is goed over nagedacht. Veel input. Veel nieuwe ideen. Weer nieuwe bouwstenen. Ik ga er van uit dat deze voor een 

groot deel worden meegenomen in de visie. 

- Zijn dit de 7 sterren? 

o Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig: er kunnen nog meer dingen bij, maar die komen wel. Laat maar gaan zo. 

o PUUR Noordwijk: er staat veel onder de sterren geschreven, dat is meer dan maar één iets. 

- Dank voor de inbreng. 

 

Sluiting 


