
 

Standpunten Kieskompas 

In het kieskompas zijn 31 stellingen opgenomen over Noordwijk. Voor de meeste stellingen is de 
onderbouwing van onze beantwoording terug te vinden in ons verkiezingsprogramma of 
algemene standpunten. Voor de stellingen waarover deze bronnen geen letterlijke toelichting 
geven is hieronder de onderbouwing van ons standpunt opgenomen.  

Stelling: Het strand moet blijven zoals het is, er mag zelfs geen tijdelijke bebouwing meer 
bijkomen 
Standpunt: Niet mee eens 
Onderbouwing: In beginsel niet, maar bij gebleken behoefte wel. Ook mag er ruimte zijn voor een 
bescheiden groei van strandpaviljoens, waarbij ruimte voor ondernemerschap en verenigingen in 
balans is en blijft met voldoende vrij strand, rustige plekken en toegankelijkheid voor iedereen. 
Ook moet er aandacht zijn voor parkeren in relatie tot eventuele uitbreiding. 

Stelling: De gemeente moet geld investeren in tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten 
Standpunt: Niet mee eens 
Onderbouwing: Indien een ondernemer tijdelijke huisvesting voor zijn medewerkers nodig heeft, 
moet de gemeente faciliteren in de realisatie hiervan. De kosten zijn niet voor rekening van de 
gemeente, maar voor rekening van de ondernemer. 

Stelling: De gemeente moet investeren in de aanleg van een ondergrondse parkeergarage bij 
hotel Huis Ter Duin 
Standpunt: Neutraal 
Onderbouwing: Ja en nee. Ja als dit bouwsteen is voor de oplossing van  de parkeerproblematiek 
en nee als de eigen belastingbetaler daarmee voor hogere lasten komt te staan. 

Stelling: In het weekend moet de Wilhelmina Boulevard autovrij worden 
Standpunt: Niet mee eens 
Onderbouwing: Het gebrek aan parkeerplaatsen in Noordwijk aan Zee staat niet toe dat ook op de 
Wilhelmina Boulevard niet geparkeerd kan worden in het weekend. Daarbij zijn de stoepen nu 
breed genoeg om er ongestoord te kunnen wandelen. Bij het autovrij maken van de boulevard is 
deze voor minder valide bezoekers niet meer toegankelijk 

Stelling: Om kosten te besparen moet er geen nieuw gemeentehuis gebouwd worden 
Standpunt: Mee eens 
Onderbouwing: De VVD staat voor lage lasten en kiest daarmee voor de optie die het minste geld 
kost. Wij zijn voorstander van het bouwen van een nieuw gemeentehuis, maar alleen als dit kosten 
bespaard. 



Stelling: Het open bollenlandschap tussen de kernen moet behouden blijven, ook al gaat dat ten 
koste van nieuwbouwprojecten 
Standpunt: Mee eens 
Onderbouwing: De VVD is groot voorstander van het bouwen van woningen. Daarnaast is het van 
belang dat het karakter van onze dorpen behouden blijft, het bollenlandschap is daarbij 
belangrijk. Zolang er voldoende alternatieve locaties om de benodigde woningen te bouwen, is 
het niet nodig hier bollenlandschap voor op te offeren. 

Stelling: De gemeente moet de verhuur van woningen via Airbnb verbieden 
Standpunt: Helemaal niet mee eens  
Onderbouwing: Huiseigenaren zijn vrij te doen met hun eigen huis wat zij willen. Regels opstellen 
is goed, maar verbieden van verhuur gaat te ver. In geval van overlast dient er streng 
gehandhaafd te worden. 

Stelling: Iedere kern in Noordwijk moet een eigen verantwoordelijk wethouder krijgen 
Standpunt: Helemaal mee eens 
Onderbouwing: De Gemeente “Nieuw Noordwijk” wordt bestuurd door mensen die de kernen van 
onze Gemeente kennen en daaraan gehecht zijn. De wethouders van de gemeente Noordwijk zijn 
naast de gebruikelijke portefeuilles ook allen verantwoordelijk voor een van de dorpskernen. Wij 
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 gemeentegrens-overschrijdend zijn goed te kunnen behartigen. De Gemeente is 
hiervan afhankelijk, met name in het sociale domein en op het gebied van infrastructuur.


