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VVoooorrwwoooorrdd  
Het verkiezingsprogramma van het CDA  voor de periode 2006-2010 geeft duidelijkheid over de koers 
die zij volgt voor de toekomst van Noordwijkerhout en De Zilk. U als kiezer heeft de toekomst van uw 
gemeente in handen. In de praktijk kunt u iets bijdragen aan een leefbare en zelfstandige gemeente 
waar ruimte is om te wonen en te werken. Dit programma is de uitdaging voor de nieuw te kiezen 
CDA -fractieleden. Een uitdaging met als inzet de genoemde doelstellingen te realiseren en ook ande-
ren te enthousiasmeren zich in te zetten, opdat de gemeente Noordwijkerhout in 2010 nog steeds het 
kloppend hart is van de Bollenstreek. 
 
Het verkiezingsprogramma van het CDA  afd. Noordwijkerhout / De Zilk geeft aan wat wij belangrijk 
vinden voor de toekomst van onze gemeente. Binnen een twaalftal thema’s zullen deze doelstellingen 
worden omschreven. Middels een verkorte versie zal dit programma bij alle inwoners worden bezorgd. 

OOmmggaanngg  mmeett  oonnzzee  iinnwwoonneerrss    
Bij alles staan voor het CDA  de inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk centraal. Dit betekent: 
☺ Dat wij bij al ons handelen stil zullen staan bij het belang en de vraag van de Noordwijkerhouters. 

Op individueel niveau toetsen we de individuele vraag: wat wil hij/zij en hoe kan daarop inge-
speeld worden. Beleidsvoorstellen van het college zullen wij uitdrukkelijk toetsen aan het collec-
tieve belang van de Noordwijkerhouters. 

☺ Dat uit de gemeenschappen van Noordwijkerhout en De Zilk een groep mensen wordt gevraagd 
om een panel te vormen, waaraan door de CDA -fractie vraagstukken zullen worden voorgelegd. 

☺ Dat het CDA  voeling heeft en houdt met onze inwoners en deel uitmaakt van verschillende net-
werken, en dat ook vraagt van het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke orga-
nisatie. 

☺ Dat in de komende raadsperiode geëxperimenteerd wordt 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. Of het beheer van de openbare 
ruimte aan bewoners over te dragen, inclusief een budget om dat beheer in te vullen. 

☺ Dat de ambtelijke organisatie ten dienste moet staan van de inwoners, onder andere door het in-
stellen van één loket op het gemeentehuis. Hier moet ieder zijn/haar vraag kunnen neerleggen. 
Daarnaast moet helder zijn waar inwoners terecht kunnen voor al hun klachten die hun directe 
woonomgeving betreffen (zoals stroomstoring, verstopte riolering, dode dieren enz). Het CDA  
ziet hierin voor de gemeente een coördinerende taak. 

☺ Dat de mogelijkheden om gemeentelijke dienstverlening via internet te laten plaatsvinden worden 
geoptimaliseerd. 

☺ Dat sprake is van een optimale informatieverstrekking over:  
 ontwikkelingen die in Noordwijkerhout en De Zilk plaatsvinden; 
 (aan-)vragen die door burgers zijn gedaan; 
 de besluiten van de gemeenteraad en het college van B&W; 
 ontwikkelingen die Noordwijkerhout met Hillegom en Lisse ter hand neemt; 
 regionale ontwikkelingen. 
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ZZoorrgg  eenn  WWeellzziijjnn  
Het CDA is van mening dat zorg en welzijn van wezenlijk belang zijn voor de samenleving.  
Een passend zorgaanbod vergroot de leefbaarheid van onze samenleving. Daarbij moet vooral de aan-
dacht gericht zijn op de zwakste in de samenleving. Het CDA  is van mening dat de gemeente samen-
werking tussen zorgaanbieders dient te bevorderen waar dat mogelijk is.  
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, met name voor de hulpbe-
hoevende senioren. Kleine bijdragen in voorzieningen kunnen soms een grote mate van welzijn ople-
veren.  
Het CDA vindt dat de gemeente ondersteuning moet bieden aan mantelzorgorganisaties. Juist mantel-
zorgorganisaties 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 denken naast thuis-
zorg, gehandicaptenzorg, GGZ zorg, ouderenzorg en algemene gezondheidszorg.  
Het CDA  is een groot voorstander van het inrichten van de een zorgloket in het nieuwe zorgcentrum. 
Hiermee bedoelen wij één loket waar onze inwoners alle informatie over zorg en welzijn kunnen krij-
gen. Vanuit dit loket kan er een directe en snelle verwijzing plaatsvinden naar de diverse aanbieders 
van zorg. 

OOnnddeerrwwiijjss  eenn  jjoonnggeerreenn  
De snelveranderende samenleving stelt hoge eisen aan iedereen. De jongeren worden in hun zoektocht 
naar hun plaats of bijdrage aan deze samenleving geconfronteerd met allerlei signalen die om weer-
baarheid vragen. Juist daarom vraagt het CDA  extra aandacht voor de jongeren in onze gemeente. Wij 
denken daarbij aan het jeugd- en jongerenwerk, huisvesting voor jongeren en jonge gezinnen, school- 
en verenigingswerk en de samenhang daartussen. 
Onderwijs staat bij ons hoog in het vaandel. Het huisvestingsbeleid van scholen is daar onlosmakelijk 
mee verbonden. Het CDA  is dan ook van mening dat er spoed moet worden betracht met vervangende 
nieuwbouw voor de Victorschool en de Prinsenhofschool.  
Al enige jaren signaleert het CDA behoefte aan de inzet van een vakleerkracht lichamelijke opvoeding 
binnen het basisonderwijs. Inmiddels is daarvoor een substantieel bedrag door de Raad ter beschikking 
gesteld. Ook de komende jaren zal het CDA zich inzetten dat dit gecontinueerd wordt. We worden 
daarin ondersteund door de vele signalen over het dikker worden van kinderen als gevolg van het ge-
brek aan voldoende beweging. Dit kan schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid hebben.  

VVeerreenniiggiinnggeenn    
Het CDA  hecht grote waarde aan een bloeiend verenigingsleven. Het verenigingsleven levert een 
belangrijke bijdrage aan het saamhorigheid- en gemeenschapsgevoel. Wij hebben veel reacties van 
verenigingen ontvangen, waarin naast huisvesting en subsidie ook veel aandacht gevraagd wordt voor 
andere onderwerpen. Het CDA  wil daarom meer maatwerk in het gemeentebeleid voor alle doelgroe-
pen, zowel jong als oud.  
Het CDA zet zich in voor een subsidiebeleid dat heldere criteria bevat. Daarnaast wil het CDA  een 
onderzoek naar de behoeften aan subsidie en overige faciliteiten van de verschillende verenigingen. 
Met een eenduidig beleid is recht te doen aan de inzet van velen in het belang van de leefbaarheid van 
onze gemeenschap. Denk aan sportverenigingen, toneel- en muziekverenigingen, jeugdwerk, ouderen-
bonden enzovoorts. 
Diverse verenigingen hebben aangegeven een probleem op het gebied van huisvesting te hebben. 
Hoewel het vinden van huisvesting in eerste instantie de taak van de betreffende vereniging is, is het 
CDA  van mening dat de gemeente de verenigingen moet ondersteunen in hun zoektocht. De huisves-
tingsproblematiek moet worden bekeken: 
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☺ in samenhang met de huisvesting van andere verenigingen; 
☺ met het beleid van De Schelft ten aanzien van verenigingen. Zo vragen wij minimaal één keer per 

jaar aan Opti-sport hoe met verenigingen is omgegaan; 
☺ in samenhang met de bouw van nieuwe scholen of andere grote gebouwen, die niet 24 uur per dag 

gebruikt worden. Het CDA  ziet mogelijkheden voor een gecombineerd gebruik. 
 

VVrriijjwwiilllliiggeerrss  
Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. In de komende raadsperiode zullen wij ook weer 
veel aandacht besteden aan vrijwilligers. Talrijke organisaties en mensen in de gemeente, zoals vere-
nigingen, ouderenbonden en hulpbehoevenden zijn afhankelijk van vrijwilligers. Maar ook het doen 
van vrijwilligerswerk kan een belangrijke rol vervullen bij het voorkomen van een sociaal isolement, 
bij het bevorderen van maatschappelijk bewustzijn of het leren van normen en waarden. Vrijwilli-
gerswerk moet volgens het CDA  optimaal worden gestimuleerd, onder andere door: 
☺ waarderingsubsidies; 
☺ samen met het onderwijs (zowel basis als middelbaar) kijken naar de mogelijkheid van verplichte 

stages voor leerlingen bij verenigingen of in de verzorging; 
☺ bedrijven in de gemeente te stimuleren om het jaarlijkse “bedrijfsuitje” eens in het teken te stellen 

van een maatschappelijke activiteit; 
☺ een website in te stellen, waarbij vraag en aanbod van verenigingen, instellingen, (potentiële) 

vrijwilligers, mantelzorgers, hulpbehoevenden enz. bij elkaar gebracht kunnen worden.  
Het adres daarvan is Noordwijkerhout4u.nl (noordwijkerhout for you.nl) 

WWeeggeenn,,  ggrrooeenn  eenn  lleeeeffoommggeevviinngg  
Het CDA  wil voldoende groen en ruimte in alle wijken. Er moet speelruimte zijn voor de kinderen, 
ontmoetingsruimte voor de jeugd, ruimte om te wandelen, te fietsen en even te rusten op een pros-
bankje.  
Het CDA  wil het onderhoud naar een hoger niveau tillen. Daar zal de gemeente meer geld aan moeten 
besteden, maar het CDA  verwacht ook dat inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk de eigen ver-
antwoordelijkheid nemen. Die verantwoordelijkheid varieert bijvoorbeeld van het opruimen van hon-
denpoep tot het onderhoud door de jeugd van een eigen ontmoetingsplek. Ook willen wij zoals eerder 
gezegd gaan experimenteren met groen onderhoud door de inwoners zelf. 
Het CDA  staat voor behoud van de Bollenstreek als gebied om te werken en recreëren. Ook de duinen 
en de landgoederen (Leeuwenhorst, Bavo en Sancta Maria) maken deel uit van de karakteristiek van 
de Bollenstreek. De verrommeling van de streek moet worden aangepakt. Niet alleen met regelgeving, 
maar ook door individuen, groepen en bedrijven aan te spreken op hun gedrag en verantwoordelijk-
heid. 

WWoonneenn  
De bestaande woningen in Noordwijkerhout en De Zilk vormen de basis voor het huidige woningaan-
bod in de gemeente. Nieuwbouw dient afgestemd te zijn op de woningbehoefte en een aanvulling te 
zijn op het bestaande woningenbestand in aard, prijs en kwaliteit.  
Het CDA  staat voor een gedifferentieerde woningbouw, waarbij zij aandacht heeft voor jongeren, 
gezinnen en senioren. Het CDA  heeft sociale woningbouw hoog in het vaandel. Dat wil zeggen dat zij 
wil investeren in goede woningen, gericht op mensen met lage inkomens. Van de nieuwbouwwonin-
gen dient ten minste 30% in de sociale huur- of koopsfeer te worden gerealiseerd.  
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Voor jongeren willen we op korte termijn goedkope koopwoningen bouwen. Bij huurwoningen moe-
ten de vele schotten (inkomenseisen e.d.) verdwijnen, opdat deze geen belemmering meer vormen 
voor het verkrijgen van een woning. 
Voor gezinnen gaan we woningen realiseren met een tuin en voldoende kamers. Het CDA  wil zoveel 
mogelijk doorstroming bevorderen, zodat er meer bestaande eengezinswoningen met name voor ge-
zinnen beschikbaar komen. Dit geldt zowel voor huur- als voor koopwoningen.  
Die doorstroming is o.m. te bereiken door het bouwen van seniorenwoningen. Vooral in en in de na-
bijheid van het centrum.  
Tenslotte wil het CDA  veel ruimte, groen en diversiteit binnen de wijken, waarbij een gezonde varia-
tie in leeftijdsopbouw mogelijk is. Voldoende ruimte om te spelen en / of te wandelen is daarbij een 
must.  
Zo snel mogelijk dient in Hoekgat II gestart worden met de bouw van nieuwe woningen voor De Zilk. 

CCeennttrruumm  
Het CDA  is voorstander van een autoluw centrum waarbij de auto als “gast” in de winkelstraten 
wordt toegelaten. Een goed onderhouden en schoon centrum met voldoende kleurrijke uitingen van 
“Het Hart Van De Bollenstreek” moeten de bewoners en toeristen een aangenaam verblijf in het cen-
trum bieden. 
Activiteiten die bewoners en toeristen naar het Noordwijkerhoutse centrum trekken zullen door de 
gemeente ondersteund en gefaciliteerd moeten worden. Er zal een visie op het toerisme moeten wor-
den ontwikkeld waarbij, naast de bloembollen, het Noordwijkerhoutse centrum leidend zal zijn. Het 
uitdragen van ‘Noordwijkerhout Hart Van De Bollenstreek’ zal op alle mogelijke manieren gepromoot 
moeten worden. 
Na een geslaagd eerste jaar wil het CDA dat het lichtjescorso in Noordwijkerhout wordt voortgezet. 
Dit corso kan de basis zijn voor een grote toeristische aantrekkingskracht en voor het welslagen van 
meerdere evenementen rond bloembollen en corso. 

VVeeiilliigghheeiidd  
Iedereen heeft met veiligheid te maken en dit is dan ook ieders verantwoordelijkheid. Het CDA  vindt 
dat er voorzieningen moeten zijn die een veilig en leefbaar Noordwijkerhout en De Zilk mogelijk ma-
ken.  
Rond scholen dienen 30-km.-zones te worden ingericht. Het met de auto naar school brengen van kin-
deren moet worden ontmoedigd. Bovendien moeten er veilige, goed onderhouden en verlichte fiets-
routes naar de scholen zijn.  
Fietsdiefstal (zelfs op klaarlichte dag), overlast van jongeren overdag en in de avonduren, alcoholge-
bruik op straat, vernielingen, (tasjes)roof, inbraak en fietsen of brommen over de stoepen zijn zaken 
die het CDA een halt wil toeroepen. Noordwijkerhout heeft een GOA die een bepaald aantal uren per 
week zichtbaar zijn rondes door Noordwijkerhout en De Zilk doet. Het CDA wil dat deze uren uitge-
breid worden.  
Overleg met de regiopolitie over meer blauw op straat is noodzakelijk, zodat het uitgaan in Noordwij-
kerhout en De Zilk op een veilige en gezellige manier kan plaatsvinden.  
In een veilig Noordwijkerhout en De Zilk moet de openbare verlichting voldoende en ‘werkend’ aan-
wezig zijn.  
Veilig en gezellig winkelen in een autoluw Noordwijkerhouts centrum waarbij de auto als ‘gast’ in het 
centrum wordt toegelaten om direct zaken in of uit te laden bij de winkels. Het CDA  is een voorstan-
der van ruime en gratis parkeermogelijkheden in het centrum. Het parkeergedrag dient echter geen 
overlast op te leveren voor anderen. Ook hier ligt een taak voor de GOA en politie. Een lik op stuk 
beleid t.a.v. fout parkeren heeft de voorkeur. 
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VVeerrkkeeeerr  
Auto’s, brommers en motoren zijn onmisbaar geworden in onze maatschappij. Maar zij worden soms 
misbruikt. Het voertuig geeft sommige burgers een oppermachtig gevoel. Het CDA  beschouwt het 
voertuig als een middel om zich te verplaatsen, zonder dat anderen zich daaraan storen of ergeren. En 
zonder dat er levensgevaarlijke situaties ontstaan. Dit is nu bijvoorbeeld het geval bij de kruising Piet 
Gijs. Deze situatie moet zo snel mogelijk worden opgelost.  
Wij horen positieve geluiden over de parkeeraanduidingen in het dorp en de aanleg van het fietspad 
langs de Herenweg. Dit zijn voorbeelden hoe een goed verkeersbeleid het welzijn voor de burger kan 
verhogen.  
Het CDA  vindt dat fietsverbindingen veilig moeten zijn. Ook in het donker mag er geen bedreigende 
situatie van uitgaan, zoals nu langs de Gooweg en de Langevelderweg. Door het hoge struikgewas 
ontstaat een onveilig gevoel. Door meer openheid en/of goede verlichting dient hier een flinke verbe-
tering te worden gerealiseerd. Samen met de burgers wil het CDA gevaarlijke situaties in kaart bren-
gen om deze te kunnen verbeteren.  
Daarnaast zijn wij een voorstander van het optimaliseren busverbindingen en tevens te pleiten voor 
nieuwe buslijnen, zodat Noordwijkerhout en De Zilk ook met het openbaar vervoer goed bereikbaar 
worden. De zonetaxi heeft zijn waarde bewezen en dient in stand te blijven. Ook mensen die geen 
eigen auto hebben zouden van het CDA op de zonetaxi moeten kunnen rekenen. 

FFiinnaanncciiëënn  \\  EEccoonnoommiiee  
Het smeermiddel om de motor van onze gemeente te laten draaien is geld. 

Gemeentefinanciën. 

De hoeveelheid geld die de gemeente beschikbaar heeft, bepaalt de grenzen van bestedingen. Sommi-
ge uitgaven staan vast, maar ook een deel is vrij te besteden. Het CDA streeft ernaar om de burger 
duidelijk te maken waaraan het geld wordt uitgegeven en ook waarom de gemeenteraad juist die keu-
zes maakt. Het CDA staat voor een eerlijk financieel beleid. Hieronder verstaan we een beleid wat 
zich ondermeer richt op: 
☺ de zwakste in onze samenleving; 
☺ de tientallen grote en kleine verenigingen, waarin honderden vrijwilligers bezig zijn om hun 

dorpsgenoten te laten genieten; 
☺ goed onderhoud van de woonomgeving, mede met het oog op veiligheid; 
☺ voorzieningen waar iedereen gebruik van kan maken; 
☺ een juiste verdeling over de diverse beleidsprioriteiten;  
De prioriteitstelling ten aanzien van de gemeentebestedingen gaat ons allen aan. Daarom zal het CDA  
het eerder genoemde panel vragen waar prioriteiten gesteld moeten worden. Dat kan elk onderwerp 
zijn dat belangrijk wordt geacht voor de Noordwijkerhoutse en/of Zilkse gemeenschap. 
Economie. 
Een gezonde economie is een voorwaarde voor welvaart en het genereren van geld. Een gezonde eco-
nomie is ook een voorwaarde voor werkgelegenheid, voor arbeidsparticipatie en studenten- en scholie-
renwerk. Het CDA  zet in op: 
☺ ruimte voor een gezonde bedrijfsontwikkeling van de agrarische sector. De bloembollenteelt en 

aanverwante teelten zijn de basis voor het werk in veel andere bedrijven en bedrijfstakken. Het 
bloembollencomplex vormt daarmee de basis voor onze lokale economie. Ondersteuning aan deze 
sector biedt ruimte aan de lokale economie; 

☺ een fraai bloeiend buitengebied, met ruimte voor toerisme en recreatie; 
☺ een goede afronding van het bedrijvenpark Gravendam, met verbetering en verfraaiing van de 

inrichting; 
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☺ revitalisering, uitbreiding en een goede landschappelijke inpassing van het bedrijvenpark Delfweg, 
om meer ruimte te bieden aan bedrijven die het bloembollencomplex ondersteunen; 

☺ een onderzoek om collectief beheer van het groen op bedrijventerreinen mogelijk te maken. Dit 
geeft ondernemers de kans om de uitstraling van hun bedrijventerrein te vergroten; 

☺ een vitaal ondernemersklimaat in het centrum, waarbij de gemeente initiatieven ondersteunt die 
leiden tot een winkelbestand dat past bij de gemeenschap van Noordwijkerhout / De Zilk; 

☺ ruimte voor grote werkgevers, zoals de NH Leeuwenhorst; 
☺ het opstellen van een samenhangend economisch en toerismebevorderend beleid. 

BBeessttuuuurrlliijjkkee  ssaammeennwweerrkkiinngg  
Het CDA  is voor een zelfstandig Noordwijkerhout. Vanuit die zelfstandigheid willen we wel intensief 
samenwerken met Hillegom, Lisse en evt. Noordwijk. Samenwerking kan vooral voordelen opleveren 
voor de dienstverlening aan de inwoners, daar waar alle gemeenten nu zelfstandig dezelfde activiteiten 
uitvoeren. Samenwerking kan ook voordelen opleveren op gemeentegrensoverstijgende onderwerpen 
als het bloembollencomplex, toerisme, verkeer en vervoer. Die samenwerking dient aan de volgende 
voorwaarden te voldoen: 
☺ draagvlak onder de inwoners; 
☺ continuïteit in de dienstverlening aan inwoners; 
☺ gelijkblijvende of kortere afhandeltermijnen; 
☺ een hogere kwaliteit. 
 
Het CDA is tegen fusie van Noordwijkerhout met andere gemeenten. 
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