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De Kernpunten van het CDA: In één keer goed. 
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 Concrete voorstellen: in één keer goed.  
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Het verkiezingsprogramma van het CDA: in één keer goed! 
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Het verkiezingsprogramma van het CDA: in één keer goed! 
 

 

Problemen lossen we op. 
Het CDA doet dat met: 

 een centraal meldpunt; 

 vooraf overleg met belanghebbenden; 

 een jeugdraad; 

 het beste idee van Noordwijkerhout en De Zilk; 

 onmiddellijk klachten afhandelen. 

 
 

Een centraal meldpunt: 
Het gebeurt te vaak dat mensen niet weten waar zij met hun vragen, wensen of problemen aan kun-

nen kloppen. Ze worden doorverwezen, de juiste persoon is niet aanwezig, de drempel is te hoog, 

noem maar op. Het CDA wil daarvoor een multichannel1 centraal meldpunt dat 80% van de informa-
tievragen direct afhandelt. 

Klachten over losse stoeptegels, vandalisme, kapotte straatverlichting e.d. hoeven niet lang te blijven 
liggen. Het CDA wil dat zij binnen 5 werkdagen worden opgelost. 

 

                                                
1 Multichannel wil zeggen: bereikbaar op alle mogelijke manieren: post, fax, telefoon, email, SMS, etc. 
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Vooraf overleg met belanghebbenden: 

Voor de gemeente plannen uitvoert, worden plannen gemaakt. Voor plannen worden gemaakt, wor-

den plannen in overweging genomen. Het CDA vindt dat voordat plannen in overweging worden ge-
nomen, overleg plaats moet vinden met de bewoners en belanghebbenden. Eerst even praten over de 

aard van de ingrepen en de noodzakelijkheid daarvan. En luisteren naar de mening van omwonenden. 
Voorkomen wordt daardoor dat er maatregelen worden getroffen die helemaal niet nodig zijn of die 

beter en goedkoper hadden gekund. De inbreng van de bewoners / gebruikers is daarvoor essentieel. 

Ook zal vaker gebruik gemaakt moeten worden van vrijblijvend advies van mensen uit de eigen ge-
meenschap (bedrijven, expertise, klankbordgroepen per project, regulier overleg met maatschappelij-

ke groepen die opkomen voor ons/uw gezamenlijk belang, etc.). Doelstelling is dat het werk dat wordt 
uitgevoerd in een keer goed is. 

 
Een jeugdraad: 

Het CDA wil een jeugdraad. De jeugdraad moet de gemeente zelfstandig adviseren over zaken die 

specifiek de jeugd aangaan. Haar zal advies gevraagd worden bij woningbouwplannen, wijkinrichting, 
etc. 

 
Het beste idee van Noordwijkerhout en De Zilk: 

Wij vragen u uw ideeën over een beter of mooier Noordwijkerhout en/of De Zilk te delen met de ge-

meenteraad. Het CDA wil dat de gemeenteraad jaarlijks "het beste idee van Noordwijkerhout en De 
Zilk" organiseert, met natuurlijk een prijs en uitvoering van het beste idee. Het CDA staat natuurlijk 

ook open voor andere methoden om goede ideeën een goede kans te bieden, waaronder een perma-
nente (digitale?) ideeënbus. 

 
Klachten worden onmiddellijk afgehandeld: 

Een klacht is een gemiste kans. Een klacht komt vaak voort uit betrokkenheid. Daarom wil het CDA 

dat klachten snel en openlijk worden afgehandeld en wel zodanig dat het onderliggende probleem 
wordt opgelost, de klager weet dat het wordt opgelost en onder openbaarmaking van de klacht en de 

voortgang van de oplossing van het probleem. Klachten die eenvoudig oplosbaar zijn moeten binnen 
een week zijn afgehandeld. Als dat niet kan, dan moet de klager binnen 1 week bericht ontvangen 

over de te ondernemen acties. 

 

Een servicegemeente! 
Het CDA wil: 

 service voor inwoners; 

 innovatieve werkwijzen om procedures snel te doorlopen; 

 service aan verenigingen; 

 sturen op resultaat; 

 transparante besluitvorming. 

 
Service voor inwoners: 

Ondersteuning van inwoners bij het verkrijgen van subsidies voor duurzaamheid (voor bijv. energie-

subsidies). Het CDA wil een directe inspraak van burgers bij beslissingen, door burgers mee te laten 
vergaderen. Tenminste, wanneer het om echt belangrijke zaken gaat. U wilt toch betrokken zijn bij de 

besluiten over uw leefomgeving, over uw welzijn, over uw straat? 
 

Innovatieve werkwijzen: 

Het CDA wil in de komende raadsperiode experimenteren met projecten waarbij inwoners niet alleen 
meedenken en meepraten, maar ook meebeslissen. Bijvoorbeeld door bewoners een plan te laten 

opstellen voor het (her-)inrichten van hun woonomgeving.  
Zelf kan de gemeente minder vergaderen. Het werken op basis van thema's draagt bij aan verdieping 

en uitwerking van de besluitvorming. Het maakt het systeem minder star en is aantrekkelijker voor 
geïnteresseerde inwoners. Het CDA stelt dan ook voor om de commissievergaderingen in te ruilen 

voor themavergaderingen over visies, plannen, de argumenten en de middelen die de gemeente inzet. 

Hiermee neem je afscheid van de waan van de dag, bied je ruimte voor frisse ideeën en principiële 
standpunten. 
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Service aan verenigingen: 

Verenigingen zijn het cement van de samenleving. Verenigingen zorgen voor gezelligheid, sociale 

interactie en sociale controle, zelfontplooiing en onderlinge verbondenheid van leden. Daarom is het 
belangrijk dat de gemeente investeert in verenigingen, door het beschikbaar stellen van subsidies en 

accommodaties. Het CDA staat voor een doelgerichte en efficiënte besteding van de subsidies en ac-
commodaties. Onder de kop „iedereen doet mee‟ is aangegeven hoe wij dit nader vorm willen geven. 

 

Sturen op resultaat: 
Interne procedures bij de gemeente kunnen worden opgepakt via het 'lean-concept'. Het lean-concept 

gaat uit van eigen verantwoordelijkheid en het schrappen van werkprocedures die een onnodige be-
lasting zijn voor ambtenaren, burgers, bedrijven of instellingen. Doe alleen de dingen die een meer-

waarde hebben voor het proces (en haal niet van alles er bij). Niet de procedure is leidend, maar het 
resultaat. Dat is tenslotte wat telt: het resultaat, en dat het in één keer goed is. 

De dienstverlening kan efficiënter door korte lijnen, resultaatgericht en samen te werken en op som-

mige thema‟s een gezamenlijke BackOffice te vormen met andere gemeenten. Veel werk kan verricht 
worden door de eigen ambtenaren. Als externen nodig zijn, worden zij alleen ingehuurd als dit effici-

ënter is dan personeel aantrekken. 
 

Transparante besluitvorming: 

Het CDA wil geen verspilling van gemeenschapsgeld meer. Mensen moeten weten waaraan en waar-
om er geld wordt uitgegeven. Daarvoor is een eerlijke en transparante besluitvorming nodig. 

Een simpele stap is al om alle besluiten „SMART‟ te maken. SMART betekent: 
Specifiek: de doelstelling moet eenduidig zijn; 

Meetbaar: wanneer is het doel bereikt; 
Aanvaard: zal de doelgroep de doelstelling en werkwijze accepteren; 

Realistisch: de doelstelling moet haalbaar zijn; 

Tijdgebonden: wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn. 
Bij grotere plannen en maatregelen wordt een inzichtelijke probleembeschrijving gemaakt, een plan 

van aanpak en voortgangsrapportages. De wethouder is gehouden tot het aanbieden van doordachte 
plannen, de raad tot het vaststellen van het uitvoeringsplan en de daaraan gekoppelde financiële on-

dersteuning. De burger moet kunnen weten wat “zij daar in het gemeentehuis allemaal maar doen”. 

 

Snelheid met hulp van uw 'vergunningenmaatje'. 
Het CDA versnelt procedures door: 

 een „maatje‟ voor bedrijven; 

 een „maatje‟ voor particulieren; 

 vermindering van de regeldruk. 

 
 

Een „maatje‟ voor bedrijven: 

Ondernemen betekent snel kunnen reageren op (veranderingen in) de markt. Soms hebt u daarbij 
een vergunning nodig. Die dient dan ook wel snel verleend te kunnen worden. De gemeente zal daar-

voor de interne processen moeten verbeteren (zie „sturen op resultaat‟). Daarnaast wil het CDA een 
'vergunningenmaatje' aanstellen. Een „maatje‟ voor U, die voor u in de weer is om te zorgen dat de 

vergunning snel verleend wordt.  

Wanneer uw wens niet invulbaar is op de locatie van uw bedrijf, maar wel op een andere locatie, zal 
uw maatje zijn diensten inzetten en helpen bij de zoektocht en verhuizing naar een nieuwe locatie.  

 
Een „maatje‟ voor particulieren: 

Het vergunningenmaatje zal ook aan burgers en verenigingen diensten moeten verlenen, om hen te 
helpen bij de vergunningaanvraag. Hij/zij zal duidelijk moeten maken wanneer een vergunning nodig 

is en vervolgens moeten helpen bij de aanvraag daarvan. Hij/zij helpt bij een bouwvergunning, een 

parkeerkaart voor gehandicapten, een evenementenvergunning, een werkvergunning of elke andere 
vergunning.  
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Vermindering van de regeldruk: 

De gemeente kan zonder problemen een deel van de regels schrappen of vereenvoudigen. Regels zijn 

soms een onnodige belasting voor ambtenaren, burgers, bedrijven en/of instellingen. U wordt opge-
roepen dergelijke regels te melden. Het vergunningenmaatje zal zelf ook de regels screenen op nut, 

noodzaak, kosten en efficiëntie. 
 

Verantwoorde intensieve samenwerking. 
Het CDA stelt voor: 

 samenwerking in de Duin- en Bollenstreek intensiveren; 

 verantwoord samenwerken; 

 behoud onze eigen identiteit. 

 
 

Samenwerking in de Duin- en Bollenstreek intensiveren: 
Al geruime tijd wordt er gesproken over samenwerken en fuseren in de Duin- en Bollenstreek. Op veel 

punten wordt al samengewerkt. Denk aan brandweer, ISD, GOM en Holland Rijnland. Het doel achter 

die samenwerking is om de taken van de gemeente beter uit te kunnen voeren en meer service aan 
de burger te verlenen, tegen lagere kosten. Het CDA is van mening dat op veel meer punten samen-

werking een meerwaarde kan hebben. Denk aan wegen en verkeer, aan industrieterreinen en econo-
misch beleid, aan toerisme, aan centrumbeheer. Door samenwerking komen we ver. Door meer sa-

menwerking komen we verder. Noordwijkerhouters en De Zilkers hebben daar belang bij. 
 

Verantwoord samenwerken: 

Samenwerken is geen doel op zich. Het is een middel om meer voor de inwoners van De Zilk en 
Noordwijkerhout te kunnen betekenen, zaken te realiseren die de gemeente alleen niet voor elkaar 

krijgt of een hoger serviceniveau voor de eigen inwoners bereiken. Lokale service, dicht bij de inwo-
ners staat voorop. Deskundigheid en gebruik maken van elkaars kennis ook. Samenwerking van ge-

meenten biedt meer mogelijkheden om gebruik te maken van elkaars kennis en kunde. Samenwerking 

kan uitgroeien tot samengaan, het CDA sluit deze mogelijkheid niet uit. Samengaan biedt immers 
meer mogelijkheden om kennis zelf aan te trekken. De kennis en kunde moet wel lokaal aangeboden 

blijven worden, welke organisatievorm de gemeente ook kiest. Niet de organisatievorm is belangrijk, 
maar de identiteit van de gemeenschap is belangrijk. Niet de vorm is belangrijk, maar de dienstverle-

ning en verantwoordelijkheid van de gemeente voor al haar inwoners. Het CDA hecht precies aan die 
punten: identiteit, service en verantwoordelijkheid. 

 

Behoud onze eigen identiteit: 
De identiteit van onze gemeente wordt bepaald door de inwoners en vooral de activiteiten die zij ont-

plooien. De gemeente dient dat te ondersteunen door in haar beleid in te spelen op die identiteit. 
Denk daarbij aan fysieke zaken (zoals architectuur en groen), aan sociale zaken (zoals gehandicapten, 

verenigingen, zorg voor elkaar), culturele zaken (zoals kermis, carnaval, landschap) en aan economi-

sche zaken (o.m. centrumvoorzieningen, bollenteelt & handel & toerisme). De slechte economische 
tijden in de bollensector, vraagt om extra aandacht voor het behoud van het bollenareaal, de discussie 

over compensatie van teeltgrond, over leegkomende bedrijven en groeiende bedrijven. Het CDA wil 
een gezamenlijk beleid in alle Bollenstreekgemeentes om de groeiende en blijvende bedrijven ontwik-

kelingsruimte te bieden en om de stoppers netjes uit te laten stappen. Met gemeenten en organisaties 

moet dit in 2010 inhoud gegeven worden.  
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Iedereen doet mee. 
Het CDA wil: 

 dat iedereen zich veilig voelt in Noordwijkerhout en De Zilk; 

 dat verborgen leed wordt aangepakt; 

 open activiteiten van verenigingen en clubs; 

 bereikbaarheid en toegankelijkheid van openbare gebouwen en terreinen; 

 een huisvestingsbeurs; 

 „De Schelft‟ voor sportverenigingen; 

 meer ruimte in een nieuwe „Duinpan‟; 

 fietsenstallingen. 

 
 

Alle inwoners moeten zich veilig voelen in Noordwijkerhout en De Zilk: 

Volgens de statistieken is het nog best veilig in Noordwijkerhout en De Zilk. Maar het veiligheidsgevoel 
is in onze gemeente minder positief dan de statistieken aangeven. Het CDA wil zowel de veiligheid als 

het gevoel van veiligheid verbeteren door de inzet van burgernet. Burgernet is een samenwerkings-
verband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te be-

vorderen. Burgernet is geen alarmnummer, maar een initiatief om andere dringende signalen uit de 
samenleving snel op de juiste plek te brengen. Denk daarbij aan diefstal, inbraak, doorrijden na een 

aanrijding, geweld, etc. Meedoen aan burgernet vergroot daarmee de veiligheid in Noordwijkerhout 

en De Zilk. De politie kan ook zelf gebruik maken van burgernet door burgers in te schakelen bij het 
opsporen van een vermist kind of gestolen voertuig. Door via SMS, e-mail of MSN een duidelijke om-

schrijving aan deelnemers van burgernet door te geven, worden de opsporingskansen aanzienlijk ver-
groot. 
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Pak verborgen leed bij ouderen aan: 

Wanneer er sprake is van leed bij ouderen, betreft het vaak vormen van verborgen leed. Recent is er 

meer aandacht voor ouderenmishandeling, in de zin van bespreekbaar maken, maar nog nauwelijks in 
oplossende zin. Weinig aandacht is er nog voor ouderen die in het donker niet meer de deur uit dur-

ven. Een begeleider of goede straatverlichting kan deze mensen helpen. Ook is behoefte aan hulp en 
begeleiding bij (pasjes)diefstal en oplichting. Het CDA wil dat de gemeente hen meer hulp biedt bij dit 

(verborgen) leed. 

 
Open activiteiten van verenigingen en clubs: 

Het CDA verzoekt verenigingen en clubs open activiteiten te organiseren, waarbij zij laten zien en 
ervaren wat ze doen. Diverse verenigingen doen dat al. Zij stimuleren daarmee jongeren, ouderen en 

andere inwoners om mee te doen met bewegen, denksport, activiteiten en sociale contacten te leg-
gen. Dit is van belang voor het individu, de vereniging en de samenleving als geheel. Het CDA vindt 

dat die verenigingen een vergoeding verdienen die toereikend is voor de open activiteit en wil zo nog 

veel meer verenigingen stimuleren tot het organiseren van een (jaarlijkse) open activiteit. Zo laten zij 
mensen kennis maken met de activiteit, kunnen leden werven, vrijwilligers werven, lichaamsbeweging 

stimuleren en maatschappelijke participatie vergroten. Het mes snijdt zo in 1x aan vele kanten. 
 

(Sport)activiteiten voor gehandicapten: 

Voor gehandicapten is bewegen, denksport en participatie net zo goed belangrijk. Zij kunnen echter 
niet altijd op hetzelfde niveau meedoen. Het CDA wil daarom dat (sport)verenigingen speciale groe-

pen oprichten voor gehandicapten. De wijze waarop, zal samen met de verenigingen worden ingevuld. 
 

Bereikbaarheid en toegankelijkheid van openbare voorzieningen: 
Het CDA wil dat alle openbare gebouwen en terreinen toegankelijk zijn voor mensen met een rolstoel, 

scootmobiel, rollator of kinderwagen. „Toegankelijkheid‟ gaat verder dan brede, drempelloze deuren. 

Toegankelijkheid betreft ook de straten, stoepen, trappen, hekjes en andere hindernissen. Bereik-
baarheid betreft de meest gebruikelijke routes naar school, sportveld, bibliotheek, etc.. Kinderen ver-

dienen een veilige toegang tot het school- en sportterrein. De veiligheid van kinderen die zelf, zonder 
begeleiding, naar school of vereniging gaan vraagt om veilige fietsroutes (apart van de autoroutes) en 

veilige oversteekplaatsen. Voor rolstoelgebruikers geldt hetzelfde. De zichtbaarheid van rolstoelge-

bruikers en kinderen wordt beperkt door (geparkeerde) auto's. Daarom moet er een stopverbod zijn 
voor auto's binnen 5 meter van de toegangshekken tot de scholen, openbare gebouwen, sportterrei-

nen en de oversteekplaatsen. Er dient een strikte handhaving op deze regels te zijn. Buiten deze zone 
moeten er veilige voorzieningen zijn voor het in- en uitstappen. Vooral bij de Regenboogschool zijn op 

korte termijn voorzieningen nodig.  

Het CDA wil verder dat er voldoende stallingsruimte is voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen bij 
alle openbare gebouwen en terreinen. En bij de stallingsruimte voor gehandicaptenvoertuigen hoort 

volgens het CDA een oplaadpunt voor accu‟s. Dat is duurzaam en servicegericht. 
 

Een huisvestingsbeurs: 
Verenigingen zijn het cement van de samenleving. Verenigingen zorgen voor gezelligheid, sociale 

interactie en sociale controle, zelfontplooiing en onderlinge verbondenheid van leden. Daarom is het 

belangrijk dat de gemeente investeert in verenigingen, door het beschikbaar stellen van subsidies en 
accommodaties. Het CDA staat voor een doelgerichte en efficiënte besteding van de subsidies en ac-

commodaties. Inmiddels zijn er al heel wat verenigingsgebouwen in Noordwijkerhout en De Zilk, die 
geen van alle maximaal in gebruik zijn. Toch zijn er nog steeds verenigingen op zoek naar een ge-

schikte ruimte. Het CDA wil daarom een huisvestingsbeurs, waar verenigingen, stichtingen en instel-

lingen de beschikbare ruimte presenteren aan wie ruimte zoekt. Er is altijd wel een plekkie te vinden. 
 

De Schelft is voor sportverenigingen: 
De Schelft is er primair voor de sportverenigingen. Sportverenigingen moeten (jaar)planningen kun-

nen maken en daarbij op beschikbaarheid van De Schelft kunnen vertrouwen.  
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Meer ruimte in een nieuwe „Duinpan‟: 

Het nieuw te bouwen multicultureel centrum in De Zilk moet meer ruimte bieden aan verenigingen en 

organisaties dan zij nu hebben. Het kan niet zo zijn dat de gebruikers fors moeten inleveren in ge-
bruiksoppervlakte. Dat zou immers ten koste gaan van de kwaliteit (en de exploitatie) van de voorzie-

ningen. Het CDA houdt zich aan de afspraak die de organisaties met de gemeente hebben gemaakt. 
Door een efficiënte inrichting en dubbel ruimtegebruik is hier winst haalbaar, maar niet ten koste van 

alles. De kwaliteit en bruikbaarheid van het pand voor De Zilk, staan voorop. Een verdere uitbreiding 

die zichzelf terug verdient uit activiteiten juicht het CDA van harte toe: dit vergroot de lol en leefbaar-
heid van De Zilk. 

Het CDA focust dan ook niet alleen op de dure „zoutopslag‟, maar staat open voor alternatieven als de 
bestaande locaties (van gebouwen die opgaan in een nieuwe Duinpan) en Hoekgat II. Zodoende hoe-

ven we niet uit kostenoverweging te beknibbelen op het nieuwe gebouw. 
 

De bus is leuk, maar waar laat ik mijn fiets? 

Mensen ondernemen dagelijks allerlei activiteiten waarvoor zij zich verplaatsen. Niet iedereen kiest 
daarbij voor de auto (niet iedereen wil, mag of kan dat). Fiets en bus zijn net zo belangrijk. Voor de 

bus is het van belang dat er goede voorzieningen zijn om de fiets te stallen, daardoor wordt de com-
binatie van de fiets, bus en trein aantrekkelijker. Dit kan er weer toe leiden dat minder mensen kiezen 

voor de auto. Dat leidt weer tot minder files. Het mes snijdt dus aan meerdere kanten. Het CDA wil 

daarom fietsenstallingen, waar dit nog niet voldoende geregeld is. 
 

Servicepunt voor senioren. 
Het CDA wenst service door: 

 Servicepunt senioren 

 Servicepunt hulpbehoevenden 

 Initiëren en organiseren 

 Vraagbaak voor vrijwilligers 

 

 

Het CDA vindt dat mensen die hulp nodig hebben, hulp moeten krijgen. De gemeente richt daarvoor 
een servicepunt in, waar senioren, hulpbehoevenden, mantelzorgers en vrijwilligers terecht kunnen 

voor raad en informatie. Het servicepunt initieert en organiseert zelfstandig activiteiten waar „gelijkge-
stemden‟ elkaar kunnen ontmoeten om interesses te delen en ervaringen uit te wisselen. Waar nodig 

helpt het servicepunt bij het zoeken naar ruimte voor activiteiten. Het servicepunt wordt daarmee een 
echt maatje voor de ouderen en de hulpbehoevenden. In overleg met bestaande organisaties en de 

doelgroepen zal dit nader vorm gegeven moeten worden. 

 

Met elkaar de crisis door. 
Het CDA stelt voor: 

 subsidies: sober en solidair; 

 een ruilwinkel; 

 marktplaats voor onderlinge hulp; 

 sober en solidair beleid; 

 verantwoorde gemeentelijke uitgaven; 

 
 

Subsidies: sober en solidair: 

Subsidie is er in principe voor iedereen, maar binnen de kaders 'sober en solidair'. Het CDA wil een 
eenvoudige subsidieregeling, waarin de subsidiekaders helder omschreven zijn. Daarbinnen zijn de 

verenigingen vrij te handelen naar eigen inzicht. Om de verenigingen te helpen bij het binnenhalen 
van andere subsidies, wil het CDA dat de gemeente een subsidiecoördinator aanstelt. Die zal vereni-

gingen helpen en stimuleren subsidie aan te vragen bij fondsen, rijk en provincie. 
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Een ruilwinkel: 

Het CDA wil een ruilwinkel voor gebruikte spullen in deze crisistijd. Dit kan goed opgezet worden als 

werkgelegenheidsproject in een nu leegstaande winkel in het centrum. 
 

Marktplaats voor vrijwilligers, hulp en klussen: 
Het CDA wil dat via een plaatselijke website mensen met elkaar in contact kunnen komen, die elkaar 

kunnen helpen. "Tuinman zoekt glazenwasser", “Sportvereniging zoekt vrijwilliger”. En voor wie niet 

op internet kan, is er altijd wel hulp te vinden bij het servicepunt voor senioren, het welzijnsloket, de 
bibliotheek, het gemeentehuis of bij familie en vrienden. 

 
Sober en solidair beleid: 

Het CDA wil in principe geen lastenverhoging. Maar tegelijk wil het CDA ook solidariteit met mensen 
die het in crisistijd extra moeilijk hebben. Het CDA vindt daarom dat nieuw beleid sober dient te zijn. 

Ook bestaand beleid mag wel eens goed nagekeken worden of besparingen mogelijk zijn. Zo vragen 

wij ons weleens af of het wel zo handig is om zowel verenigingen als de zalen te subsidiëren; waar-
schijnlijk is hier een efficiëntere subsidiëring mogelijk. Maar sober mag niet ten koste gaan van solida-

riteit. De onderlinge solidariteit is altijd ons uitgangspunt, ook als dat toch tot hogere lasten moet 
leiden.  

 

Verantwoorde gemeentelijke uitgaven: 
Waar de inwoners van onze gemeente te maken krijgen met een crisis, zal ook de gemeente er niet 

aan ontkomen. De rijksbijdragen aan gemeenten (de grootste inkomstenbron van de gemeente 
Noordwijkerhout), zullen omlaag gaan. Het CDA vindt dat deze ontwikkeling niet op de inwoners af-

gewenteld mag worden. De gemeente zal hand in eigen boezem moeten steken, door te bezuinigen 
op de eigen kosten. Het CDA wil een structurele bezuiniging, waarmee wij samen met u de crisis door 

komen. 

 

Kwaliteit in de zorg.  
Het CDA zorgt voor:  

 adequate busverbindingen; 

 afspraak is afspraak; 

 korte wachttijden; 

 vaste verzorgenden; 

 speciale aandacht voor de ouderen; 

 koester de mantelzorger. 

 
 

Adequate busverbindingen: 
Niemand mag geïsoleerd raken door een gebrek aan vervoer. Mensen moeten kunnen reizen. Niet 

iedereen beschikt daarvoor over eigen vervoer. Openbaar vervoer is daarom een essentiële voorzie-

ning, als verbinding met omliggende steden en treinstations (Haarlem, Hillegom, Voorhout, Leiden en 
Den Haag). Het CDA vindt dat er minimaal buslijnen moeten blijven naar deze locaties.  

 
Regiotaxi: afspraak is afspraak: 

Voor routes waar geen busverbinding (meer) is en voor sociaal vervoer, is de regiotaxi in het leven 

geroepen. Over de regiotaxi zijn teveel klachten. Het CDA vindt dat aan de regiotaxi heldere kwali-
teitseisen moeten worden gesteld en gecontroleerd. Er moet op kwaliteit worden aanbesteed. Er moet 

vervolgens op de geleverde kwaliteit worden gecontroleerd. Belangrijk is dat het taxibedrijf zich op 
zijn minst aan de afgesproken tijden houdt. Afspraak is afspraak. 

 
Geen lange wachttijden: 

Een zorgloket hebben we al. Daar kan iedereen vragen of hij/zij recht heeft op zorg. Soms is hiervoor 

een verklaring van een arts (of andere deskundige) nodig. Maar als dan vaststaat dat je recht op zorg 
hebt, waarom zou je dan nog wachten? Hulpbehoevenden, waarbij is vastgesteld welke voorzieningen 

zij nodig hebben mogen van het CDA niet langer dan 3 dagen wachten op de uitvoering. Deze termijn 
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is natuurlijk een beetje afhankelijk van de aard van de voorziening. Kleine zaken kunnen sneller, een 

volledige woningaanpassing zal wat langer duren. 

Vooral als het wat langer duurt, kunnen tijdelijke maatregelen een uitkomst zijn. Kort gebruikte, goed 
functionerende hulpmiddelen kunnen best dienen om iemand anders uit de nood te helpen. Snelheid 

is dan ook nog eens efficiënt. 
 

Vaste verzorgenden: 

Mensen die gebruik maken van thuiszorg hebben recht op vaste verzorgenden. Kwaliteit in de zorg 
staat volgens het CDA boven alles, dat moet in de aanbesteding dan ook bovenaan de lijst met eisen 

staan. De huidige aanbesteding is echter een selectie op prijs. Het CDA wil dat huishoudelijke zorg en 
WMO-zorg door (plaatselijke) aanbieders wordt geleverd, die kwaliteit leveren en niet per se de goed-

koopste hoeven te zijn. De wet biedt hiervoor voldoende ruimte.  
Het CDA wil organisaties met weinig overheadkosten, zgn. platte organisaties, met korte lijnen. Geen 

ellenlange procedures en hoge overheadkosten. Die organisaties hebben een streepje voor, omdat 

daar de menselijke factor vaak belangrijker is dan bij grote organisaties. Er is vaak meer begrip voor 
wensen van cliënten en een grotere continuïteit van het personeel. In de zorg draait het juist om die 

menselijke factor. 
 

Speciale aandacht voor de ouderen: 

In verband met de toenemende vergrijzing zal de vraag naar allerlei vormen van zorg toenemen. Het 
CDA verlangt daarom een stevige inzet van de gemeente voor de senioren, vooral voor de hulpbehoe-

vende senioren. Zelfs kleine bijdragen in voorzieningen kunnen soms een grote mate van welzijn op-
leveren. Binnen de fractie zal het CDA zorgen voor een vast aanspreekpunt voor senioren. 

Het CDA neemt waar dat er een groot verschil is in de financiële draagkracht van senioren. Er is ook 
een groot verschil in mogelijkheden: wat iemand nog wel zelf kan en wat niet (meer). Dit maakt dat 

er speciale attentie van de gemeente en maatwerk nodig is: meer attentie voor senioren en meer 

maatwerk voor individuen. 
Ten aanzien van de huisvesting in Puyckendam duurt de onzekerheid al veel te lang. Het CDA wil on-

middellijk absolute zekerheid over de nieuwbouw van Puyckendam. 
 

Koester de mantelzorger!  

Het CDA vindt dat de gemeente ondersteuning moet bieden aan onze mantelzorgers en organisaties. 
Juist deze mantelzorgorganisaties spannen zich in om de leemten die zijn ontstaan in het zorgaanbod 

op te vullen. Zij zijn een onmisbare aanvulling op het zorgaanbod gebleken en niet meer weg te den-
ken naast de andere vormen van gezondheidszorg.  

 

Samen verantwoordelijk voor hoe onze gemeente er uit ziet. 
Het CDA werkt samen aan: 

 wijkbeheer met u als wijkbewoner; 

 een gemeente die er uitziet als het Hart van de Bollenstreek; 

 beheer op beeldresultaat; 

 het klein houden van kleine ergernissen; 

 gescheiden afvalinzameling; 

 alles tegelijk! 

 kostenbesparing. 

 

 
Geef de bewoners meer invloed op het wijkbeheer: 

Groen in de wijk is er vooral voor de wijkbewoners zelf. Het CDA wil daarom het onderhoud van groen 
aan de bewoners zelf overdragen, indien zij dat willen. Natuurlijk is dat inclusief een budget om het 

beheer uit te voeren. Ook verenigingen kunnen best een bijdrage leveren aan het aanzien van het 

dorp door tegen vergoeding klussen voor de gemeente te verrichten. Denk daarbij aan papiertjes 
prikken, bloemen planten, opzomeren, etc. 
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Noordwijkerhout en De Zilk mogen er best uitzien als het hart van de Bollenstreek: 

Het CDA wil een hogere kwaliteit van het groen in de gemeente: meer bloemen, meer bollen, fleurig 

en onderstreping van het logo: hart van de Bollenstreek. Grosso modo is het CDA tevreden over het 
onderhoudsniveau van het groen, maar er zijn nog steeds plaatsen aan te wijzen die niet goed onder-

houden zijn, beschadigd of vervuild. Met een eenmalige inhaalslag is hier een grote winst te behalen. 
Speciale aandacht verdienen daarbij de omgeving van de winkels in De Zilk en Noordwijkerhout. Daar 

mag het karakter best wat fleuriger worden. 

Grotere parken als de Engelse Tuin en het park Zeeburg verdienen een opknapbeurt. 
 

Beheer op beeldresultaat: 
Het beheer van groen, straten, stoepen en andere openbare ruimte moet meer worden gestuurd op 

beeld, resultaat. Daarvoor bestaat een zgn. „beeldmeetlat‟, waarmee gecontroleerd kan worden of 
kwaliteitseisen worden gehaald. De gemeente kan daarmee bedrijven „afrekenen', of met bewoners 

afspraken maken over het te behalen niveau. Ook inwoners en bedrijven kunnen dit gebruiken om de 

onderhoudstoestand van hun woonomgeving of bedrijventerrein te controleren. Het CDA wil dan ook 
dat op dergelijke wijze gestuurd wordt op een goed beeldresultaat. 

Vervolgens wil het CDA dat de gemeente samen met wijkbewoners en organisaties (SPGN, Oud en 
Jong Actief, wijkvereniging etc.) bewonersschouwen houdt, om gezamenlijk het resultaat te verbete-

ren. Onderdeel van dit verbeterde beleid zal in ieder geval zijn dat de gemeente na aanplant de aan-

plant ook laat verzorgen tot het aanslaat. 
 

Kleine ergernissen moeten klein blijven: 
Kleine ergernissen kunnen grote problemen worden, doordat ze te lang blijven liggen of oorzaak wor-

den van groter leed. Het CDA wil dan ook dat meldingen van losse stoeptegels, kapotte lantaarnpalen, 
vandalisme etc. binnen 5 dagen worden opgelost, door inzet van het eerder gemelde „centraal meld-

punt‟. 

Via dezelfde weg kan een goede toegankelijkheid van het centrum, de winkels, straten, trottoirs en 
openbare voorzieningen gewaarborgd worden voor gehandicapten, senioren, kinderwagens etc. 

 
Het CDA wil alles tegelijk: 

Het CDA wil alles tegelijk, dan hoeft de straat maar 1x open. Dat kan makkelijk met een goede plan-

ning en afstemming van alle werkzaamheden aan, onder en naast de weg. Indien werkzaamheden 
plaatsvinden, vindt vooraf heldere communicatie plaats. 

 
Gescheiden afvalinzameling: 

De gemeente Noordwijkerhout is aangesloten bij de Meerlanden, een van de meest duurzame afval-

verwerkers in Nederland. Dat kan omdat afval gescheiden wordt ingezameld en de eigen afvalvergis-
ter energie opwekt. Daar waar gescheiden inzameling leidt tot een duurzamer samenleving, vindt het 

CDA dat we gescheiden in moeten zamelen. Bij voorkeur in ondergrondse containers, met voldoende 
capaciteit en goed bereikbaar. 

 
Besparen op kosten: 

Betere voorbereiding en planning sparen kosten uit. Gebruik maken van lokale kennis en ideële instel-

lingen ook. Ook is te besparen door toepassing van led-verlichting of intelligente verlichting in de 
straatlantaarns. Dat is nog eens duurzaam ook, in 1x helemaal goed dus. 
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100 woningen voor jongeren. 
Het CDA bouwt aan: 

 Hoekgat II; 

 100 woningen van € 135-150.000; 

 huisvesting voor buitenlandse werknemers. 

 

 
Hoekgat II: 

Voldoende woningen voor de eigen inwoners is belangrijk voor de instandhouding van de gemeen-
schap. Dit vraagt om voldoende woningen en om geschikte woningen. Het CDA wil dat nog voor 2012 

gestart wordt met woningbouw in De Zilk. Hoekgat II ligt al 4 jaar klaar om ontwikkeld te worden en 

onbegrijpelijk is dat de gemeente daar nog niet mee is gestart. 
 

100 woningen van € 135-150.000: 
In De Zilk is grote behoefte aan uitbreiding van het aantal woningen. In de Noordwijkerhoutse kern is 

meer behoefte aan verandering van woningtypen. Er staan veel eengezinswoningen leeg (te koop), 
maar tegelijkertijd is er een grote behoefte aan woningen voor jongeren: 1-2 persoonshuishoudens, 

goedkope huur of eigendom. Een ontwikkeling van appartementen in hoge dichtheid is niet de oplos-

sing, het CDA wil in beide kernen kleine, goedkope woningen met specifieke toewijzing aan starters. 
Bij koopwoningen kan dat met woningen van € 135.000 tot €150.000. Het CDA wil dat daarvan 100 

nieuwe woningen beschikbaar komen. 
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Huisvesting voor buitenlandse werknemers: 

Ook de buitenlandse werknemers vragen om woningen voor 1-2 persoonshuishoudens. Deze vraag 

dient dan ook gezamenlijk met de vraag van jongeren te worden beantwoord. Zo kunnen (lokale) 
bedrijven helpen (lokale) jongerenhuisvesting te realiseren. Met samenwerking wint iedereen. 

 

Schoolgebouwen horen compleet te zijn. 
Het CDA wil: 

 geen noodlokalen, maar echte lokalen; 

 uitbreiding (TC) Leeuwenhorst; 

 Prinsenhofschool met een gymzaal; 

 nieuwbouw St. Victorschool; 

 nieuwbouw Egelantier? 

 buitenschoolse opvang in De Zilk; 

 voldoende buitenschoolse opvang. 

 

 
Noodlokalen vervangen door echte schoollokalen: 

Een schoolgebouw moet groot genoeg zijn om alle leerlingen te kunnen ontvangen. Het is het CDA 
een doorn in het oog dat er bij zoveel scholen noodlokalen staan. Bij alle scholen moeten alle porta-

cabins vervangen worden door echte lokalen. Nu al hebben de kinderen en leraren dat nodig. Moch-
ten ze op termijn „over blijven‟, dan zijn ze altijd wel weer voor een nieuw doel te gebruiken. Denk 

daarbij aan buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf, verenigingen, ouderengym, open universiteit, 

muziekonderwijs, etc. 
 

Uitbreiding Teylingen College (Leeuwenhorst) tot ruim 1100 leerlingen: 
De nieuwe middelbare school is gebouwd voor ruim 900 leerlingen. Er zitten al enkele jaren circa 1100 

leerlingen op deze school. Sommige klassen hebben een groter aantal leerlingen dan het aantal stoe-

len per lokaal. Dat betekent dat niet iedereen kan zitten tijdens de les. Prognoses geven aan dat dit 
nog jaren zo blijft. Het CDA steunt het Teylingen College (Leeuwenhorst) dan ook in haar verzoek om 

uitbreiding. Nieuwbouw moet in 2011 starten. 
 

Een gymzaal bij de Prinsenhofschool: 

Het CDA vraagt al jaren om een nieuwe Prinsenhofschool. Het CDA wil dan ook dat er op zo kort mo-
gelijke termijn gestart wordt met de nieuwbouw. Bij de school hoort een gymzaal. Het CDA betreurt 

de keuze bij de St. Victorschool dat de gymzaal op afstand is gelegd. Deze fout mag niet herhaald 
worden bij de nieuwbouw van de Prinsenhofschool. Indien gymzaal en school niet gelijktijdig ver-

nieuwd kunnen worden, dient dat toch zo spoedig mogelijk na elkaar te gebeuren. 
 

Nieuwbouw St. Victorschool z.s.m.: 

De eerste plannen voor nieuwbouw van de St. Victorschool zijn al meer dan 4 jaar oud. Het onder-
houd aan de school is toen al op een laag pitje gezet. Het CDA vindt dat dit te lang duurt. De nieuw-

bouw van de St. Victorschool moet op korte termijn starten. 
 

Nieuwbouw Egelantier integraal bekijken: 

Bij het ontwikkelen van het plan voor een nieuw multicultureel centrum in De Zilk is het idee ontstaan 
ook de Egelantier te vernieuwen. Het CDA is er voorstander van om de school bij de integrale ontwik-

keling van dit plan voor De Zilk te betrekken, maar dat is geen noodzaak. Daar waar functies elkaar 
kunnen versterken moet je de kans pakken. Dan doe je het in 1x goed. Als geen versterking plaats-

vindt, kan beter een nieuw multicultureel centrum worden gebouwd zonder school. 
 

Buitenschoolse opvang in De Zilk: 

Buitenschoolse opvang dient voor de kinderen en hun (groot)ouders goed bereikbaar en toegankelijk 
te zijn. De afstand tussen school en opvang mag daarom niet te groot zijn. Vooral voor De Zilk is van 

belang dat buitenschoolse opvang niet buiten De Zilk, maar IN De Zilk plaatsvindt. Er zijn voldoende 
locaties waar dat kan, nu nog de organisatie daarvan. 
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Voldoende buitenschoolse opvang: 

Het CDA wil dat het aanbod aan buitenschoolse opvang in de hele gemeente nog eens goed wordt 

geëvalueerd en wordt uitgebreid met meer mogelijkheden. Meer plaatsen en meer verschillende vor-
men. In overleg met de scholen en de verenigingen dient dit nader te worden ingevuld. 

 

Een bruisend centrum 
Het CDA stelt centraal: 

 Een fraai en fleurig centrum. 

 Onze winkels behouden. 

 Gedragen verkeers- en parkeerbeleid. 

 Meer winkeliers in het dorp. 

 Massieve promotiecampagne. 

 Stevige basisvoorzieningen in De Zilk. 

 

 
Een fraai en fleurig centrum: 

Het CDA heeft eind jaren ‟90 ingestoken op versterking van het centrum van Noordwijkerhout door 

uitbreiding van de winkels en herinrichting van de straten. De gemeente is daar zelf verantwoordelijk 
voor. Het CDA vindt dat er veel verbeterd is, maar dat er ook wel wat meer kleur mag zijn, meer 

groen en meer bloemen. Het CDA wil een fleurige uitstraling van het centrum. 
Ook activiteiten geven kleur aan het centrum. De gemeente moet daar ondersteuning aan bieden door 

geld, ruimte en diensten beschikbaar te stellen. Denk daarbij ook aan het plaatsen van een podium, 
dranghekken, feestverlichting en geluidsinstallatie.  

Ook de inrichting van de straten kan fraaier. Het CDA wil met de winkeliers bekijken of slechtweer-

voorzieningen (bijv. luifels, passages of zelfs overkapping van de winkelstraat) of gevelverfraaiing het 
centrum aantrekkelijker kunnen maken. De straten, gevels en (lege) etalages kunnen ruimte bieden 

aan een kunstmanifestatie of permanente openluchtgalerie. 
 

Winkels behouden: 

In deze economisch moeilijke tijden is het van belang de winkeliers te steunen. De winkeliers en eta-
lages bepalen voor een belangrijk deel de sfeer en gezelligheid in het centrum. Daarom wil het CDA 

hen een steun in de rug zijn. Het eerder genoemde „vergunningenmaatje‟ is een eerste stap, die ge-
volgd zal worden door andere faciliteiten. De gemeente helpt als winkeliers willen uitbreiden, verhui-

zen of omschakelen. De ondernemer krijgt de ruimte om te ondernemen. 
 

Stevige basisvoorzieningen in De Zilk: 

De kern De Zilk maakt voor de winkelvoorzieningen vooral gebruik van de winkelcentra van Hillegom 
en Noordwijkerhout. Maar zeker voor de dagelijkse winkelbehoefte moeten er in De Zilk voldoende 

winkelvoorzieningen zijn. De winkeliers bepalen voor een belangrijk deel de leefbaarheid van De Zilk. 
Het CDA zal zich daarom in blijven zetten op de instandhouding van de winkels in De Zilk. Onderne-

mers krijgen hier de ruimte om te ondernemen en het vergunningenmaatje zal hen daarbij helpen. In 

overleg met de huidige ondernemers en nieuwe belangstellenden zal het CDA zich inzetten voor uit-
breiding van de winkelvoorzieningen, opdat er een stevige basis bestaat. 

 
Gedragen verkeers- en parkeerbeleid: 

Zoveel mensen, zoveel wensen. Dat geldt ook voor de parkeerplaatsen, parkeergarage, toegang per 
auto of afsluiting van straten in het centrum. Helaas is de grote gemene deler dat het huidige beleid 

niet wordt gedragen. Het CDA vindt dat dit anders moet. Een deel van de winkels heeft baat bij een 

autovrij centrum, een ander deel heeft daar juist last van. Het centrum van Noordwijkerhout biedt 
echter voor allebei mogelijkheden. Laten we daar dan ook gebruik van maken en zorgen dat er een 

strak beleid komt, dat gedragen wordt door de ondernemers in het dorp en dat duidelijk is voor alle 
automobilisten. In goed overleg maak je in 1x goed beleid. Overigens geldt dit net zozeer voor 

(brom)fietsen. Het CDA wil ook daarvoor voldoende parkeerplaatsen op de juiste plek. 
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Meer winkeliers in het dorp: 

Het centrumplan van Noordwijkerhout is goed geslaagd voor de food-sector. Nu is het tijd om ook de 

non-food sector te stimuleren. Het CDA wil dat de gemeente een gecoördineerde actie opzet om on-
dernemers naar het dorp te halen. Daarmee mikken we op een compleet en concurrerend aanbod. 

Winkelen is immers kunnen kiezen. De gemeente regisseert en faciliteert het proces in overleg met de 
NOV. In hetzelfde traject wordt ook ingezet op aanvulling van de winkels in De Zilk. Winkeliers horen 

in het centrum. De gemeente mag van het CDA dan ook geen detailhandel op industrieterreinen toe-

staan. 
 

Massieve promotiecampagne: 
Het CDA wil dat de gemeente investeert in een massieve promotiecampagne gedurende 3 jaar. Door 

alle activiteiten die er al zijn, bruist het centrum regelmatig. Met een massieve promotiecampagne kan 
het dorp worden omgetoverd tot een cultureel uitgaanscentrum van de streek. De gezelligheid, win-

kels, gratis parkeren, etc. bieden nog veel meer potentie. Het CDA wil dat de gemeente de activiteiten 

met raad en daad ondersteunt. En dat in 1x, 3 jaar lang, goed naar buiten brengen. 
Het CDA wil extra voorzieningen voor specifieke groepen. Zo zien wij graag bij de Brink een camper-

stopplaats voor kort verblijf, met sanitaire voorzieningen en eenvoudig ingericht. Onderzoek wijst 
namelijk uit dat camperplaatsen in of nabij een centrum zeer omzetverhogend werken. 

 

Een chille plek voor de jeugd. 
Het CDA wil snel: 

 een chille plek; 

 voor skateboarding, skaten, streetsurfing, free running, stuntfietsen, streetdance, etc. 

 

 
Een chille plek, kortom, een plek om te chillen. Dat is waar de jeugd om vraagt. Een eigen plek, waar 

ze actief hun eigen individuele sport kunnen oefenen, waar ze elkaar kunnen ontmoeten en elkaar 

kunnen enthousiasmeren. Het CDA wil de mogelijkheden voor moderne vormen van individueel bewe-
gen vergroten door het aanleggen van een skatepark, (voor skaten, skateboarden, stuntfietsen, stunt-

steppen, streetsurfen, etc.) met extra voorzieningen en open ruimte voor streetdance, streetnia of 
free running. Locatie en inrichting willen we in overleg met de jeugd zelf vaststellen. De leerlingen van 

het Teylingen College zullen daarbij worden betrokken. 
 

Noordelijke randweg. 
Het CDA is in beweging voor: 

 verkeersontlasting van de Victoriberg; 

 eerst bewegen, dan bouwen; 

 ergo: een noordelijke randweg. 

 
 

Verkeersontlasting van de Victoriberg: 
De Victoriberg is een van de belangrijkste wegen voor Noordwijkerhout. Het is de ontsluitingsweg 

voor enkele grote woonwijken. Het is de toegangsweg tot het centrum. Het is een schoolroute en 

route naar de sportvelden. Veel toeristisch verkeer en bezoekers van campings en strand maken ge-
bruik van de Victoriberg. Het is één van de noord-zuidverbindingen door het dorp. Andere verkeers-

stromen kruisen de Victoriberg. Dat maakt dat de Victoriberg één van de drukste wegen van Noord-
wijkerhout is. Daar moet wat aan gebeuren. Het CDA heeft dan ook in de gemeenteraad voorgesteld 

een noordelijke randweg aan te leggen, die de Victoriberg ontlast. 

 
Eerst bewegen dan bouwen: 

Ook Noordwijkerhout zal eerst moeten bewegen, voor er gebouwd wordt. Nieuwbouwlocaties Bavo, 
Sancta Maria en Coremolen zullen allemaal via de Victoriberg-Herenweg worden ontsloten. Dit zijn 

circa 900 woningen extra! Deze wegen kunnen die extra verkeersstroom van auto‟s, fietsen, rolstoelen 

etc. niet aan. Het CDA wil een noordelijke randweg, die met name de Bavo, Sancta Maria, Sollasi, 
strand en campings moet ontsluiten. Hiermee worden de nu al voorziene problemen voorkomen.  



CDA-verkiezingsprogramma 2010 IN ÉÉN KEER GOED! 21 

Een noordelijke randweg: 

Al jaren zet het CDA zich in voor een goede verbinding van Noordwijkerhout en de Zilk richting 

Hoofddorp, Schiphol, Amsterdam en verder, ergens ten noorden van de Noordwijkerhoutse kern. De 
zogenoemde „Noordelijke Ontsluitingsweg van de Bollenstreek‟. De Noordelijke Randweg, die de Victo-

riberg en Herenweg moet ontlasten, moet hierop aansluiten via de N206. Het CDA wil dat op korte 
termijn onderzoek naar deze ontsluiting wordt opgestart. 

 

Ruimte voor ondernemers. 
Het CDA onderneemt actie voor: 

 Een goede ontsluiting van de streek. 

 Herstructurering van bedrijventerrein Delfweg. 

 Veiligheid op Gravendam. 

 Flexibiliteit voor het bollencomplex. 

 

 
Een goede ontsluiting van de streek: 

De ontsluiting van de regio schiet tekort. Er zijn wel voldoende wegen om Noordwijkerhout en De Zilk 
te ontsluiten, maar de capaciteit is onvoldoende. De 's-Gravendamseweg, Delfweg, Beeklaan en Zil-

kerduinweg (in noordelijke richting) lopen regelmatig vast en zijn te klein gedimensioneerd om het 
verkeer vlot door te geleiden. Geen van alle zijn dat gemeentelijke wegen, daarom wil het CDA dat er 

veel energie en overtuigingskracht wordt geïnvesteerd in het overleg met de provincies (huidige weg-

beheerders) en gemeenten Bloemendaal, Hillegom, Lisse en Teylingen voor een betere verkeersafwik-
keling. 

 
Herstructurering van bedrijventerrein Delfweg: 

Delfweg kent een slechte ontsluiting, een rommelige structuur en slechte waterhuishouding. Het CDA 

wil hier een efficiëntere inrichting, een opknapbeurt en een veilige ontsluiting van het bedrijventerrein. 
De Delfweg kan dan veel meer ruimte bieden aan de bestaande en nieuwe bedrijven. Een groene 

zoom rondom het bedrijventerrein zal zorgen voor een betere inpassing in zijn omgeving. Herstructu-
rering van Delfweg is nodig, maar kan alleen samen met de huidige ondernemers opgepakt worden. 

 

Veiligheid op Gravendam: 
Het CDA wil een veiliger inrichting van bedrijventerrein Gravendam. Vooral de kruising bij „the Right 

Move‟ moet veiliger en er moet ruimte gemaakt worden voor fietsers langs de Pletterij en Smelterij. 
Met de ondernemers moeten afspraken gemaakt worden over onderhoud van het groen, straten en 

trottoirs. Beeldkwaliteit staat daarbij voorop. 
 

Flexibiliteit voor het bollencomplex: 

Het bloembollencomplex is al 400 jaar een kenmerkende sector in onze regio. Naast de productie en 
handel zijn de kennis, samenwerking, onderzoek en flexibiliteit belangrijke factoren. De relatie met 

landschap en toerisme is uniek voor deze regio. Noordwijkerhout en De Zilk, het hart van de Bollen-
streek, dienen dan ook ruimte en flexibiliteit te bieden aan de ondernemers om bedrijvigheid, land-

schap en toerisme te behouden. 
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De mensen van het CDA: in één keer goed! 

Jan de 
Jong Jos 

Beugels-
dijk

Henk de 
Bruin

Ria 
Wijnands -
de Groot

Ada 
Pennings

Frank 
Helsloot

Jan 
Meeuwen

oord

Astrid 
Warmer-

damPiet 
Pennings

Suzanne 
Jansen -

Tack

Jacques 
Aartman

Hans van 
der Vlies

Willy 
Gillissen

Cees 
Beljaars

Astrid 
Bezemer

Rimmert 
van der 

Veen

Henri de 
Jong


