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Geachte CDA-ers, 
 
Houdt donderdagavond 23 juni 
alvast vrij, voor de algemene le-
denvergadering van het CDA afde-
ling Noordwijkerhout/De Zilk. 
Deze bijeenkomst vindt plaats in 
‘t Victorhuis en begint om 20.00 
uur. U krijgt van ons nog een 
agenda, echter iets kan ik er wel 
over kwijt. Wij willen u met u dis-
cussiëren over twee belangrijke 
onderwerpen: 

1. De N206 en verdere ont-
sluiting en wat kan dit 
voor gevolgen hebben 
voor onze gemeente. 

2. De samenwerking en/of 
samengaan van twee of 
meerdere gemeenten in 
De Bollenstreek. 

Wij willen als CDA voor beide on-
derwerpen een standpunt gaan 
innemen en u als lid kunt uw bij-
drage hieraan leveren. In deze 

nieuwsbrief vindt u een bijdrage 
van Henk de Bruin en mij als aan-
zet voor deze avond. 

Ook zal er op de ALV een presen-
tatie worden gehouden door 3 
jonge Noordwijkerhouters, scho-
lieren van het Teylingen-college. 
Zij zullen u, als onderdeel van hun 
maatschappelijke stage, vertellen, 
wat zij voor hun leeftijdgenoten 
belangrijk vinden in ons dorp. 
Reden genoeg om te komen en 
om mee te doen. Tot dan. 
 
Uw voorzitter 

 
 
 
 
 
 
 
 
Henri de Jong 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Van de fractievoorzitter!  
 
In het CDA verkiezingsprogram-
ma 2010-2014 is onder meer 
aangegeven dat –naast reeds be-
staande samenwerkingsverban-
den, zoals ISD, brandweer, Hol-
land Rijnland- samenwerking op 
veel meer punten een meerwaar-
de kan hebben. 
Daarbij valt te denken aan: wegen 
en verkeer, toerisme, economisch 
beleid, enz. 
Samenwerking stelt gemeenten in 
staat om gebruik te maken van 
elkaars kennis en kunde en zo za-
ken te realiseren, die je als ge-
meente  
mogelijk alleen niet voor elkaar 
krijgt. 
Het is bovendien geen doel op 
zich, maar een van de mogelijk-
heden om meer service aan de 
burger te verlenen tegen –als het 
even kan- lagere kosten. 
 
Op termijn kan samenwerking 
mogelijk zelfs uitgroeien tot sa-
mengaan. Iets wat het CDA niet op 
voorhand volledig uitsluit. Voorop 
staat daarbij echter wel dat de ei-
gen identiteit van de Noordwij-
kerhoutse/Zilkse gemeenschap 
overeind blijft. En wij denken ook 
niet dat die met een eventueel sa-
samengaan met een of meerdere 
omliggende gemeenten zo maar 
verdwijnt! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Henk de Bruin 
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Geachte CDA-leden 
 
 

Kan Noordwijkerhout zelfstandig 
blijven? 
Deze vraag is de afgelopen jaren 
al heel vaak gesteld. Veel rappor-
ten zijn inmiddels geschreven met 
meestal als uitkomst, dat dit niet 
onmogelijk is, maar dat samen-
werking met andere gemeenten 
op vele terreinen noodzakelijk 
blijkt. Maar, wat vindt u? We zul-
len in de algemene ledenvergade-
ring van 23 juni as. met u willen 
bespreken of het CDA hierin een 
duidelijk standpunt in moet ne-
men en zo ja, welk standpunt. Ik 
kan u melden dat er, voor welke 
fusie dan ook, zowel voor- als te-
genstanders zijn.  
Heeft u bijvoorbeeld nagedacht 
over de antwoorden op de vol-
gende vragen?  

1. Is het noodzakelijk dat er 
wordt samengewerkt met 
andere gemeenten? 

2. Moet die überhaupt op 
een fusie uitlopen? 

3. Met welke gemeenten zou 
een fusie kunnen? (Hille-
gom?, Lisse?, Noordwijk? 
en Teylingen?) 

4. Wat zijn de voor- en nade-
len op bestuurlijk terrein? 

5. Zijn er overeenkomsten of 
verschillen tussen de di-
verse gemeenten? 

6. Verliezen de gemeenten 
hun identiteit en zo ja, wat 
is dat dan? 

7. Wat bindt deze gemeen-
ten? 

8. Welke uitdagingen liggen 
er in de toekomst op het 
gebied van wonen, ruimte, 
infrastructuur, milieu etc? 

 
 
 
 

9. Wat doen wij binnen onze 
gemeentegrenzen en wat 
doen wij erbuiten? 

10. Hebben we straks wel iets 
te kiezen? 

 
Zomaar een tiental vragen. En de-
ze lijst kan heel gemakkelijk uit-
gebreid worden. Heeft u nog vra-
gen of beter; wilt u samen met 
andere CDA-leden de antwoorden 
helpen formuleren, komt dan 23 
juni naar ’t Victorhuis. 
 
Henri de Jong 
voorzitter CDA  
afd. Noordwijkerhout/De Zilk 

 

 

Verlengen N206 
 
In de Duin- en Bollenstreek wordt 
er de komende jaren hard ge-
werkt om de bereikbaarheid, ver-
keersveiligheid en leefbaarheid te 
verbeteren. 
Van groot belang daarbij is onder 
meer de realisatie van de (Noor-
delijke) Ontsluiting Greenpoort 
Duin- en Bollenstreek.  
 
 
 
 

Een kwestie die reeds meerdere 
jaren onderwerp van gesprek is 
tussen de provincies  
Noord- en Zuid Holland. 
Recent is er echter tussen die 
provincies  overeenstemming be-
reikt over de verbinding N205-
N206, ook wel de Zuid Kennemer-
landroute genoemd. 

De aanleg daarvan ‘raakt’ ook 
Noordwijkerhout/De Zilk. 
Graag willen we u op de algemene 
ledenvergadering zoveel en zo 
goed mogelijk informeren over de 
consequenties daarvan voor onze 
gemeente en met u daarover in 
discussie gaan!   

 


