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Voorwoord van de lijstrekkers      

Fijn dat u de tijd neemt om ons programma te lezen! 
  
Als VVD hebben we de fusie tussen onze fantastische dorpen omarmt en willen we samen met u kansen verzilveren. Er 
moet gelden dat 1 plus 1 is 3. Met twee gemeentes samen, krachtig de uitdagingen aanpakken die op ons afkomen en 
meer dan ooit klaar staan voor u. 
Ons motto daarbij is ‘Samen Noordwijkerhout, De Zilk en Noordwijk nog mooier maken!’ Samen met u, als inwoner, 
ondernemer en vereniging in onze mooie dorpskernen werken aan de realisatie van uw plannen en dromen. 
  
De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van diverse basistaken. Dat moet op een zo klantvriendelijk 
mogelijke manier gebeuren; zoveel mogelijk digitaal voor wie dat wil en bij u thuis of aan een lokaal loket voor wie dat 
liever heeft. U krijgt snel en duidelijk antwoord en de gemeente denkt met u mee. Bij de basistaken ligt de regie bij de 
gemeente en mag u verwachten dat u zoveel als mogelijk wordt betrokken in de keuzes die kunnen worden gemaakt. In 
andere gevallen neemt uzelf (met anderen) de regie en mag u van de gemeente verwachten dat zij u helpt om uw 
plannen te realiseren. 
  
We vinden het belangrijk dat Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen, Noordwijkerhout en De Zilk hun unieke identiteit en 
cultuur behouden. Elke kern moet onder de verantwoordelijkheid van een wethouder vallen, die op de hoogte is van wat 
er speelt en goed bereikbaar is voor u. Wij willen wijkbudgetten waar u samen met uw buren over mag beslissen. 
Bovendien komen onze kandidaat raadsleden uit alle kernen en vormen zij ook straks uw aanspreekpunt in de wijk. 
  
U heeft ons aan de deur gesproken of we komen binnenkort bij u langs. We zijn dankbaar dat u ons heeft willen 
aangeven waar u kansen ziet. Daardoor begrijpen we wat u voor uw straat en wijk belangrijk vindt. Dat vertalen we in 
concrete plannen per wijk en dorpskern. 
  
Met uw steun kunnen wij de volgende 10 speerpunten in de komende 4 jaren realiseren: 
  
Blijven bouwen: voor iedere portemonnee met daarbij 30% sociaal en meer aanbod in het middensegment (koop en 
huur) voor doorstroming 
Veilige wijken: sociale controle en inzet van wijkagenten maken uw wijk veiliger; alle verkeersonveilige plekken 
aanpakken 
Ondernemers de ruimte: ondernemers zorgen voor veel banen en financiële steun aan onze verenigingen; minder 
regels en meer ruimte voor onze ondernemers 
Betere bereikbaarheid: betere ontsluiting van onze kernen richting snelweg, extra op- en afrit N206 voor Offem-Zuid en 
goede busverbindingen naar treinstations Voorhout, Sassenheim en Hillegom 
Voldoende parkeren: parkeervoorzieningen onder de grond aan zee; Noordwijkerhout en De Zilk blijvend gratis parkeren 
Ondersteunen verenigingen: goede accommodaties voor elke vereniging en behoud van De Schelft 
Zorgen voor zorg: iedereen die zorg nodig heeft, moet die krijgen. Wel met een kritische blik op de torenhoge kosten 
zodat we goede zorg toegankelijk kunnen houden 
Bestuur dichtbij: onze kandidaten komen uit alle kernen en elke kern valt onder de verantwoordelijkheid van een 
wethouder; daarnaast wijkbudgetten waar u over mag beslissen 
Lage lokale lasten: we willen een top gemeente zijn maar blijven kritisch op hoe uw geld besteed wordt; lokale lasten 
mogen niet omhoog als gevolg van de fusie en hondenbelasting wordt afgeschaft 
Ongewenst gedrag aanpakken: verpaupering, vervuiling op straat, asociaal en respectloos gedrag hard aanpakken. Ons 
dorp is schoon, leefbaar, duurzaam en veilig! 
  
Wij gaan enthousiast aan de slag, om samen met u onze dorpen nog mooier te maken. Steunt u ons daarin met uw stem 
op een van onze kandidaten? 

Mariëlle Epping-Immerzeel & Michael van Dormolen 
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1. De Gemeente wordt slagvaardig bestuurd 

De Gemeente ‘Nieuw Noordwijk’  wordt bestuurd door mensen die de kernen van onze Gemeente kennen en daaraan 1

gehecht zijn. Zinvolle voorstellen van de inwoners, ondernemingen en verenigingen worden door het bestuur omarmd. De 
inwoner staat aan het stuur en participeert actief in zijn leefomgeving. Er is geen bemoeienis van het Gemeentebestuur, 
tenzij wordt aangetoond dat dit toegevoegde waarde heeft. Overbodige regels moeten worden afgeschaft, de huidige 
referendumverordening ook en de verordening burgerinitiatief wordt heroverwogen. Zoals die nu zijn geformuleerd, leveren 
zij de inwoner geen enkele mogelijkheid invloed uit te oefenen op het gemeentelijk beleid. 

De inwoner is zo veel mogelijk betrokken bij het beleid van de Gemeente. De Noordwijkse VVD doet dit onder meer door 
een raadslid of commissielid te koppelen aan de (wijk)vereniging. Dat “liberale inwonercontact” woont bijeenkomsten 
van de verenigingen bij en heeft regelmatig contact met de inwoners van de  wijken. Op deze wijze zorgt het liberale 
inwonercontact ervoor dat inwonerinitiatieven worden gestimuleerd. Problemen in de wijk worden voorkomen door 
tijdig (h)erkennen van potentiële verstoringen en het doorsluizen ervan naar de verantwoordelijke instanties, voor 
zover dat nodig is. Het succesvolle digitale Noordwijkerhoutse burgerpanel wordt voortgezet. 

Bestaande plannen worden samen met de bewoners geëvalueerd, voordat nieuwe plannen worden gemaakt. Vervolgens 
worden de plannen daadkrachtig, zoveel mogelijk in overleg en samen met de bewoners, uitgevoerd. 

Bij het vaststellen van de kandidatenlijst is rekening gehouden met de contacten van de kandidaten in hun omgeving. 
Wij - als VVD‘ers - vinden het ook belangrijk dat onze vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeente contacten op 
regionaal, provinciaal en landelijk niveau onderhouden om belangen van de Gemeente die gemeentegrensoverschrijdend 
zijn, goed te kunnen behartigen. De Gemeente is hiervan afhankelijk, met name in het sociale domein en op het gebied 
van infrastructuur. 

De Gemeente voert haar taken effectief en efficiënt uit: de dienstverlening naar de inwoner gaat met de tijd mee met 
een 24-uurs digitaal loket. Rijbewijzen en paspoorten kunnen digitaal aangevraagd worden en afgeleverd worden op een 
locatie naar keuze van de inwoner. Natuurlijk blijven er ook lokale servicebalies open. De kosten voor het inhuren van 
externe bureaus gaan drastisch omlaag, onder meer door participatie van de inwoner. Voorzieningen worden 
multifunctioneel ingezet. 

Het samengaan van onze Gemeenten heeft synergievoordelen waarbij de goede dingen die er in de oude situatie bij één 
der Gemeenten waren, worden geïntegreerd in het geheel. Voorbeelden zijn de toekomstige Sportraad en Nieuw 
Noordwijk City Marketing.  

 We gebruiken de term Nieuw Noordwijk voor de nieuwe gefuseerde Gemeente Noordwijk. Wanneer we de delen van de gefuseerde 1

Gemeenten bedoelen, noemen wij deze: Noordwijk, Noordwijkerhout en/of de Zilk. 
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2. De Gemeente zorgt voor een goede infrastructuur voor 
het verkeer 

Eén van de kerntaken van het Gemeentebestuur is de zorg voor een goede infrastructuur voor het verkeer. Wij vinden 
het normaal dat de inwoners en bezoekers van Nieuw Noordwijk in elk seizoen de verschillende kernen ervan zo 
gemakkelijk mogelijk kunnen bereiken. 

Binnen een jaar zijn verkeerscirculatieplannen vastgesteld voor de hele Gemeente. Speerpunten zijn het vaststellen en 
realiseren van plannen voor verkeerscirculatie Noordwijk Zee, Noordwijk Binnen, de ontsluiting via de Beeklaan naar 
het noorden en de aansluiting vanuit Noordwijkerhout naar het noorden. 

Concreet betekent dit het volgende: 

• Gezamenlijke aanpak Duinpolderweg in de Bollenstreek. De Duinpolderweg is voor de Zilk, 
Noordwijkerhout en Noordwijk van groot belang. Sluipverkeer door de Zilk is ongewenst. Het 
voorkeurstracé is de “Noordroute” langs De Zilk, met goede op- en afrit naar de Zilk. 

• Betere toegang tot Noordwijk Zee vanuit het noorden: Northgodreef en Quarles van Uffordstraat 
worden de toegangswegen. Dit bevordert doorstroming van het verkeer. Noordwijk Zee wordt verlaten 
via de Beeklaan. De realisatie van een volledige aansluiting vanaf de Beeklaan op de N206 moet er 
binnen deze raadsperiode komen. 

• In Noordwijk Binnen wordt een grondige herziening van de huidige verkeerscirculatie ge-realiseerd, 
rekening houdend met de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Offem Zuid en parkeervoorziening in de 
winkelkern van Noordwijk Binnen. 

• De Gemeente voert druk uit op de Provincie om te komen tot betere openbaarvervoerverbindingen: 
o Een betere busverbinding vanuit Noordwijkerhout en de Zilk naar Noordwijk Zee en Binnen 

en Leiden en vice versa. 
o Betere bereikbaarheid van de stations Hillegom, Voorhout en Sassenheim. 

• Een pendeldienst naast het openbaar vervoer in het vakantieseizoen tussen de campings en de Zilk 
Noordwijkerhout, Noordwijk Zee en Noordwijk Binnen. 

• Vrachtverkeer wordt actief geweerd in de kernen, voor zover dit vrachtverkeer geen bestemming 
binnen die kernen heeft. 

• Onderzoek naar de mogelijkheden van hoogwaardige moderne verbindingen tussen 
evenemententerreinen (Space Experience, Space Expo, stranden, etc.), parkeerplaatsen en 
(bus)stations. 

• Noordwijk staat internationaal op de kaart als de ‘wellnessbadplaats’ van Amsterdam. De 
bereikbaarheid is hierbij een belangrijke voorwaarde. Hoogwaardig openbaar vervoer wordt 
gestimuleerd vanaf Schiphol via de Zilk naar Noordwijk Zee en Binnen, en de verkeerscirculatie wordt 
hierop ingericht. 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! Kies voor doen! 

3. In de Gemeente kan iedereen parkeren 

Uitgangspunt voor het parkeren is dat de Gemeente faciliterend is en niet belemmerend. Dat betekent: geen betaald 
parkeren, tenzij het niet anders kan. Als betaald parkeren onvermijdelijk is, wordt de opbrengst niet gealloceerd aan 
de algemene middelen maar benut voor infrastructuur zoals wegen en parkeren. Wanneer er sprake is van 
parkeeroverlast, kan invoering van een blauwe zone een oplossing zijn. 

Bij de oplossingen voor het parkeren wordt ook rekening gehouden met innovatie van het vervoer per auto 
(zelfrijdende auto’s) en de verkeerscirculatie. De verkeerscirculatie is leidend in de oplossingen voor het parkeren. 

Concreet betekent dit onder meer: 

• Gratis parkeren in Noorwijk Binnen, Noordwijkerhout en De Zilk. 
• Betere parkeervoorzieningen aansluitend op de verkeerscirculatie met uitbreiding van capaciteit. 
• Waar mogelijk bredere parkeervakken, gebaseerd op eisen gesteld voor moderne auto’s. Naar 

rato van behoefte worden laadpalen bij parkeerplaatsen gerealiseerd. 
• Uitbreiding parkeerfaciliteiten Noordwijk Binnen. Een parkeergarage op het Kloosterplein komt er, tenzij er 

andere opties zijn. 
• Uitbreiding parkeerfaciliteiten Noordwijk Zee: meerdere ondergrondse parkeergarages in de omgeving van 

de Koningin Astrid- / Wilhelmina- / en Parallelboulevard, of bovengronds. Hierbij wordt rekening gehouden 
met en geanticipeerd op innovatie met zelfrijdende auto’s en/of ander elektrisch vervoer. 

• Goede en veilige parkeervoorzieningen voor fietsen, brommers en scooters die geen hinder aan het 
winkelend publiek geven in de centra, om het fietsverkeer naar het centrum te stimuleren. Fietsrekken en 
camera’s plaatsen om diefstal van (elektrische) fietsen, scooters en brommers te voorkomen. 

Projectontwikkelaars worden strikt gehouden aan de normen voor het realiseren van voldoende parkeerplaatsen; 
naleving is transparant en toetsbaar via website in elke fase van de projectontwikkeling (van idee tot en met 
vaststelling ontwerp). Met terugwerkende kracht worden bestaande afspraken en overeenkomsten gepubliceerd. 
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! Kies voor doen! 

4. De sport- en cultuurwaarden worden gestimuleerd, ook op 
het gebied van verenigingsleven 

In beginsel is onze Gemeente terughoudend in het geven van subsidies. Bestaande subsidies worden onder de 
loep genomen. Onze Gemeente draagt wel bij aan het leefbaar houden van onze samenleving. Hierbij hoort veel 
aandacht voor sport, kunst en cultuur. Sportverenigingen kunnen rekenen op een grote mate van vrijheid in het 
ondernemen. Het gemeentelijk accommodatiebeleid wordt geëvalueerd. De synergievoordelen van de fusie 
worden geoptimaliseerd. Dit betekent onder meer: 

• De Schelft blijft. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de belangen van de verenigingen die 
gebruikmaken van de locatie voor hun evenementen, zoals de carnavalsverenigingen. 

• Nieuwe ontwikkeling Sportpark de Boekhorst. 
• Efficiënt gebruik gymzalen bij de scholen. 
• Upgrade SJC-complex. 
• Golfbaan Tespelduyn door laten groeien tot een volwaardige 18-holesbaan. In het gebiedsprogramma 

B(l)oeiende Bollenstreek is Tespelduyn een zogenoemde Parel en heeft daarmee extra prioriteit. 
• Faciliteren van mogelijkheden om jeugd veilig in zee te kunnen laten zwemmen. 

Verenigingsleven wordt gestimuleerd, met name door het minimaliseren van drempels bij het organiseren van 
evenementen. In dit kader is er extra aandacht voor de jeugd, zodat zij zich echt thuis voelt en kan genieten van 
breed en goed gericht onderwijs en een gevarieerd palet aan sport, spel en cultuur. Voor de ouderen is er speciale 
aandacht, opdat deze optimaal betrokken worden bij culturele en andere activiteiten. 

Om cultuur in Nieuw Noordwijk toekomstbestendig te houden, is het van belang dat de culturele organisaties 
in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk elkaar weten te vinden, van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen 
helpen. Ons gemeenschappelijk Cultuur Netwerk Noordwijk richt zich op: 

• het uitwerken, coördineren en aanjagen van uitvoeringsprogramma’s; 
• het afstemmen van de jaarlijkse programmering en het aanbod aan cultuur en culturele 

evenementen; 
• het promoten van het aanbod; 
• het ondersteunen van de culturele organisaties en initiatieven. 

Wij willen bereiken dat: 

• De maatschappelijke functie van cultuur groter wordt, met specifieke aandacht voor jeugd, senioren en 
inwoners met enige afstand tot de samenleving. Dit om via cultuur, net als met sport, maatschappelijke 
problemen te voorkomen. 

• Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd. 
• Talent wordt gestimuleerd en ontwikkeld. 
• Het erfgoedaanbod wordt versterkt, bijvoorbeeld door het verder ontwikkelen van erfgoedwandelen 

erfgoedfietsroutes door Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.  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! Kies voor doen! 

5. De Gemeente laat ondernemers de maximale ruimte om te 
ondernemen 

De regelgeving voor de ondernemer wordt geminimaliseerd. Wanneer er sprake is van regelgeving, wordt de reden 
hiervan gecommuniceerd, alsmede de wijze waarop de regels worden gehandhaafd. Regels die kunnen worden 
afgeschaft, worden afgeschaft en de communicatie hierover vindt helder en duidelijk plaats. De ondernemer is vrij te 
ondernemen en mag zonder heffingen reclame in eigen pand en op eigen terrein plaatsen. De ondernemer wordt niet 
gedwongen via toeslagen op OZB deel te nemen aan gemeenschappelijke activiteiten. Openingstijden van de detailhandel 
worden ruimhartig vastgesteld en zijn in beginsel vrij aan de individuele ondernemers. Beperkingen voor de 
ondernemer, bijvoorbeeld als gevolg van branchering, worden geminimaliseerd. Zo moet het mogelijk worden dat in 
een horeca- bedrijf kunst wordt aangeboden en in een boekenzaak of kledingzaak een glaasje wijn met een hapje. 
Uitgangspunt is gelijk speelveld voor iedere ondernemer. Ondernemers worden zo min mogelijk beperkt door 
bestemmingsplannen. Bestemmingen dienen zo flexibel mogelijk te worden ingevuld. De omgevingsvisie wordt 
geëvalueerd en afgezet tegen de vigerende wetgeving op dit gebied. 

Speerpunten voor de werkgelegenheid zijn innovatie, ruimtevaart, toerisme (waaronder ‘badstatus’), bloemen en 
bollen, en congressen. 

• Technologische innovatie vinden we in de bloembollensector en in het Space Business park. Het Space 
Business park dat verder wordt ontwikkeld tot een Space Valley met faciliteiten die het aantrekkelijk 
maken voor bedrijven om zich hier te vestigen, zoals basisvoorzieningen, snelle glasvezelverbindingen 
en ondersteunende diensten. 

• Ruimtevaart heeft via ESTEC een sterke band met Nieuw Noordwijk. Voorbeelden zijn de voetstappen 
van ruimtevaarders op de Koningin Wilhelminaboulevard, de jaarlijkse open dag bij ESTEC, het Space Expo 
museum, en het jaarlijkse Nederlandse Luchtvaartgala en Ruimtevaartgala. Een, op haalbaarheid te 
onderzoeken, Space Experience waar onder meer via virtual reality de ruimte kan worden beleefd, moet 
als internationale attractie de kers op de ruimtevaarttaart worden. Een strategische locatie tussen de 
kern Noordwijk Zee en Noordwijkerhout zou hiervoor ideaal zijn, uiteraard met innovatieve 
vervoersfaciliteiten van en naar deze locatie. 

• Toerisme is van groot belang voor Nieuw Noordwijk. Het toerisme zorgt voor directe werkgelegenheid in de 
hotels, de horeca, en andere verblijfsaccommodaties (zoals campings en recreatieparken), de 
congressector en de bollen- en bloemenindustrie, maar ook voor indirecte werkgelegenheid in de 
detailhandel. Waar vroeger sprake was van een piek in het zomerseizoen, streven wij nu naar toerisme en 
recreatie het hele jaar rond. Met een focus op de bloemen en de bollen in het voorjaar, het strandtoerisme 
in de zomer, de congressen in het najaar en winter en de ‘war memorial’ het hele jaar door. Het ‘war 
memorial’ doet recht aan de rol die Noordwijk speelt in het belang voor de vrijheid en liberale waarden. 
Het museum Engelandvaarders en de Atlantikwall herinneren hieraan. Het grote succes van de musical 
Soldaat van Oranje bevestigt het belang van de herinnering aan de oorlog. Het verkrijgen van de badstatus 
is voor Noordwijk een aanzet om de komende jaren Nieuw Noordwijk nog tot een nog betere verblijfsplaats 
voor zowel inwoners als bezoekers te maken. Nieuw Noordwijk blijft investeren in de badplaats met mooie 
campings, diverse verblijfsaccommodaties en hotels in de verschillende categorieën. Juist deze diversiteit 
zorgt ervoor dat voor iedere bezoeker een bezoek aan Nieuw Noordwijk het waard is. 
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! Kies voor doen! 

6. De Gemeente is duurzaam, schoon, leefbaar en veilig 
Nieuw Noordwijk is een Gemeente: 

• Waar op elk beleidsterrein duurzame oplossingen worden toegepast. 

• Waar nieuwe wijken duurzaam (energieneutraal) worden gebouwd. 

• Waar je je veilig voelt en weet dat crimineel gedrag hard wordt aangepakt. Volledige veiligheid in de wijk wordt 
nagestreefd. De Gemeente voert samen met de politie een preventief en proactief (handhavings)beleid, 
waaronder het tegengaan van woninginbraken en vandalisme.  Zij betrekt inwoners en ondernemers hierbij.  

• Waar je het gescheiden afval gemakkelijk kwijt kunt en waar rioolsystemen, afwatering en afvoersystemen 
goed werken. 

• Waar gezonde winkelgebieden en bedrijventerreinen zijn, zonder verpaupering en grof afval op plekken buiten 
de daarvoor aangewezen terreinen. 

• Die hondvriendelijk is, maar waar hondenpoep uit den boze is. De hondenbelasting wordt afgeschaft en   op 
het niet opruimen van hondenpoep volgen zware boetes. We doen een beroep op de bewoners in de wijk 
elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. 

• Waar wijken budget krijgen om samen met een bewonersvereniging plannen uit te voeren die de 
infrastructuur, natuur en cultuur ten goede komen. Hierbij zijn de lijnen kort. Er wordt uitsluitend getoetst op 
algemeenheid zonder bevoordeling van individuen of bedrijven. 

• Met drie centra, waar het prettig winkelen en aangenaam toeven is: Noordwijkerhout, Noordwijk Zee 
(Hoofdstraat) en Noordwijk Binnen (Kerkstraat). We blijven ons inzetten voor behoud van het 
voorzieningenniveau in de Zilk.   

• Waar openingstijden voor de horeca flexibel worden gehouden. Hierbij geldt een eigen verantwoordelijkheid 
voor ondernemers. Er wordt streng gehandhaafd bij ongeregeldheden. 

• Waar voldoende van het autoverkeer afgescheiden fiets- en voetpaden zijn – goed zichtbaar en verlicht. 

• Waar alert wordt opgetreden tegen verkeersonveilige situaties, zoals bij de rotonde Oude Zeeweg bij de 
apotheek, en bij de Van de Mortelstraat. De voorrangsregels op rotondes worden geharmoniseerd, met name 
ten behoeve van de veiligheid van het fietsverkeer. 

• Waar nieuwe woonwijken zijn voorzien van voldoende oppervlaktewater en groen- en speelvoorzieningen. 

• Waar voldoende groen aanwezig blijft en, waar het kan, extra groen wordt aangeplant. 

!  10



! Kies voor doen! 

7. De Gemeente heeft een goede en professionele zorg 

Nieuw Noordwijk is een Gemeente waar iedereen, van jong tot oud, kan rekenen op de zorg die hij of zij nodig heeft. De 
zorg is goed en toegankelijk. De Gemeente ondersteunt de inwoners bij het vinden van de juiste zorg en/of 
ondersteuning en zorgt voor begrijpelijke procedures. 

• Jeugdhulp is eenvoudig toegankelijk en passend, voor jeugd met een uitdaging in ontwikkeling en/of gezondheid. 
Jeugd en ouders worden goed en doelgericht geholpen, zonder onnodige rompslomp. De zorg is erop gericht 
jeugd en ouders zo snel mogelijk zelfstandig te laten functioneren in de betreffende situatie. Als specialistische 
en/of langdurige hulp nodig is, wordt deze zo snel mogelijk ingezet: generalistisch als het kan, specialistisch als 
het moet. 

• Ouderenzorg is optimaal. Als je mobiliteit of gezondheid kwetsbaar is, helpen we elkaar. Professionele 
zorgverleners zijn beschikbaar voor de ondersteuning van mantelzorgers en zorgbehoevenden. De inwoner krijgt 
de zorg die bij hem/haar past en aansluit op de behoefte. De zorg wordt effectief dichtbij de mensen 
georganiseerd. Daarom ondersteunen wij realistische lokale initiatieven op grote en kleine schaal. Ouderen 
mogen niet in een isolement komen en vereenzamen. Initiatieven waar ouderen graag aan deelnemen en 
waardoor ouderen zodoende zichtbaar blijven, worden gestimuleerd. 

• Zorg in de toekomst wordt geborgd, voor iedereen die dit nodig heeft en daarom: 
o Wordt mantelzorg gestimuleerd. Veel mensen zorgen voor hun naasten. Dat doen zij graag en met veel 

liefde. Mantelzorg is een belangrijk onderdeel van de zorg in Nieuw Noordwijk. Daar zijn wij trots op. 
Mantelzorgers worden ondersteund, opdat zij niet overbelast raken. 

o Wordt er strak gestuurd op inzet van geld en resultaten. De afgelopen jaren is het, met name in de 
jeugdhulp, niet gelukt om de zorg te leveren binnen de gestelde financiële kaders. Dit heeft de nodige 
financiële tegenvallers tot gevolg gehad. Concretere prestatieafspraken worden gemaakt met 
zorgaanbieders. Dit vraagt om een andere manier van werken en sturen. Deze transformatie wordt zo 
snel mogelijk ingezet. De organisatiekosten (overhead) worden geminimaliseerd. 

o Is er nog meer aandacht voor álle kinderen. Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van 
talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke mensen. Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats 
verantwoordelijk. Echter hebben we daar als Gemeente ook de taak van ‘voorkomen is beter dan 
genezen’. Ouders en kinderen met een uitdaging in hun ontwikkeling of gezondheid worden op tijd 
geholpen. Probleemgedrag bij jongeren wordt bijtijds gesignaleerd door het tot stand brengen van een 
goede koppeling tussen de zorgverleners en instellingen rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport. 
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! Kies voor doen! 

8. De Gemeente geeft iedereen een kans om te werken, te 
wonen en mee te doen naar vermogen 

Nieuw Noordwijk is een Gemeente: 

• Waar zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Werkzoekenden worden geholpen, zeker wanneer ze een 
afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Een uitkering is een noodzakelijk vangnet voor wie dat echt behoeft. 
Iedereen gaat zo snel mogelijk weer aan het werk. Dit wordt gestimuleerd door: 

o Een tegenprestatie naar vermogen te vragen van mensen in de bijstand. De 
bijstandstandgerechtigde blijft hiermee deel uitmaken van de samenleving en de kans op 
herintreding op de arbeidsmarkt wordt groter. Tegenprestatie leveren en deelnemen aan de 
samenleving worden gestimuleerd. Onredelijke weigering van een tegenprestatie leidt tot korting 
op de uitkering. 

o Het armoedebeleid sober en doelmatig in te richten, opdat deze regelingen alleen van toepassing 
zijn voor diegenen die het echt nodig hebben. Mensen staan zo snel mogelijk op eigen benen. Een te 
ruimhartig armoedebeleid maakt mensen te lang afhankelijk van de overheid. 

o Uitkeringsfraude hard aan te pakken. Alleen dan blijven uitkeringen nu en in de toekomst betaalbaar 
en beschikbaar voor diegenen die er echt recht op hebben. 

• Waar iedereen naar vermogen fijn kan wonen. 
• Waar de accenten op eigenwoningbezit en actief stimuleren van de doorstroming liggen. 
• Waar de hoeveelheid sociale woningbouw per kern is afgestemd op de behoefte van de inwoners van de 

Gemeente, rekening houdend met de opgroeiende jeugd. 
• Waar het eigenwoningbezit wordt gestimuleerd, met waar nodig startersleningen voor de lagere 

inkomensgroepen met een gemeenschappelijk bruto inkomen van 35.000 euro tot 50.000 euro. 
• Waar verhuur in de vrije sector wordt gestimuleerd voor de inkomensgroep van 35.000 tot 50.000 euro (bruto-

inkomen). 
• Waar ruimere (gemeenschappelijke) seniorenwoningen zijn, in verband met doorstroming in de koopmarkt, op 

locaties met een goede bereikbaarheid van zorg en dagelijkse boodschappen . 
• Waar voor de nieuwbouwwijken geldt dat er in alle prijsklassen woningen gebouwd worden. Met betrekking tot 

bouw in nieuwbouwwijken wordt het uitganspunt gehanteerd van 30 % sociaal. 
• Waar jeugdinstroom wordt gestimuleerd. 
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! Kies voor doen! 

9. De Gemeente heeft een solide financiële huishouding 

De lasten van inwoners en ondernemers zijn zo laag mogelijk en bij een dreigend begrotingstekort vinden er eerst 
ombuigingen plaats. Daarna worden kostendekkende tarieven bekeken en in laatste instantie wordt er pas naar 
belastingverhoging overgegaan. 
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