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Betreft: input NOV en VBN bij formatie nieuwe coalitie Gemeente Noordwijk 

 

Noordwijk, 1 december 2018 

  
Geachte formateur, 
 
De Noordwijkse Ondernemers Vereniging (NOV) en het Verenigd Bedrijfsleven 
Noordwijkerhout (VBN) stellen zich ten doel de collectieve belangen te behartigen van het 
bedrijfsleven in de nieuwe Gemeente Noordwijk. Deze belangenbehartiging is gericht op de 
(verdere) verbetering van het ondernemersklimaat en de versterking van de economie van 
de nieuwe gemeente. 
 
Vanuit deze rol informeren wij u via deze brief over een aantal wensen en aandachtspunten 
die van belang zijn voor de informatie en formatie van de nieuwe coalitie in de Gemeente 
Noordwijk. Wij vertrouwen erop dat deze wensen en aandachtspunten een plaats krijgen in 
een coalitieakkoord en in het collegewerkprogramma van het nieuw te vormen college. 
 
Deze wensen en aandachtspunten zijn tot stand gekomen door onze ervaring met de 
Noordwijkse en Noordwijkerhoutse economie, via onze contacten met onze leden, 
ondernemers, onze deelname aan Bedrijfsleven Bollenstreek en onze contacten met andere 
stakeholders. 
 
 
Structuur stimuleringsfondsen Gemeente Noordwijk 
 
Voordat wij onze wensen en aandachtspunten uiteen zetten hechten wij eraan nog een keer 
schematisch weer te geven hoe de huidige diverse economische stimuleringsfondsen in de 
oude Gemeente Noordwijk met elkaar samenhangen. De Gemeente Noordwijk, het 
innovatiefonds, het ondernemersfonds en het fonds van de Economic Board Duin- en 
Bollenstreek vormen tezamen een geheel waarin via cofinanciering collectieve  
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ondernemersdoelen en innovatie worden gefinancierd. Dit bouwwerk staat nu grofweg 2 
jaar. Gezien de eerste resultaten van deze opzet zijn wij van mening dat het de moeite 
waard is om deze structuur ook in de nieuwe Gemeente Noordwijk te handhaven: 
 

 
 
Wensen en aandachtspunten ondernemersklimaat en economie 
 
De onderstaande puntenlijst met wensen en aandachtspunten betreffende 
ondernemersklimaat en economie is gestructureerd naar de hoofdthema’s  
1. Overheid en regels  
2. Bereikbaarheid, parkeren en infrastructuur 
3. Horeca 
4. Retail 
5. Ruimtelijke ordening, bouwen, vergunningen 
6. Bedrijventerreinen 
7. Woningbouw 
8. Bollenstreek 
 

Gemeente Noordwijk 
Structuur stimulering ondernemersklimaat, de economie en de financiering daarvan 

 
 
 
 

Economic Board 
Duin- en 

Bollenstreek 
 

€ 5.000.000  

Ondernemersfonds 
Noordwijk 

 
€ 350.000 per jaar 

Gemeente 
Noordwijk 

 
€……… 

Cofinanciering Cofinanciering 

Rechtstreekse 
financiering 

Nu: Badstatus/Kuuroord 
 
Straks: Projecten 

- Sport/gezondheid 
- Voeding/gezondheid 
- 4-daagse? 

- Space Experience 
± 60 projecten 
- Retail: verlichting, evenementen 
- Z-Ambassadeurs etc  
- Non-profit/sportverenigingen 
- Overig: bijv. Verlichting Voorstraat 

- Flower parade 

- Noordwijk Marketing 
- Project Liebermann 
- Themajaar Space 
- Andere themajaren 
toekomst 

Innovatiefonds 
Noordwijk 

 
€100.000 

Rechtstreekse 
financiering 

- CityTraffic 
- VR Center  
- Retail innovatie 
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Overheid en regels 

1) Fulltime wethouder Economie, toerisme en bedrijfsleven 

2) Realisatie van een optimaal en ongestoord fusieproces 

3) Gemeente als dienstverlenende instelling: van Nee, tenzij naar Ja, hoe 

4) Ondernemersfonds in de nieuwe gemeente 2019 – 2022 met evaluatie in laatste jaar 

5) Versterken gemeentelijke organisatie 

6) Gastvriendelijk handhaven 

7) Visie op klimaatneutrale gemeente en impact voor bedrijfsleven 

8) Betere aansluiting onderwijs, met name techniek, door onderwijsmogelijkheden binnen 

regio te houden 

9) Klantvriendelijk en milder handhaven op parkeerovertredingen 

 

Bereikbaarheid, parkeren en infrastructuur 

10) Keuze en uitvoering van een integrale ondergrondse parkeeroplossing in Noordwijk 

Binnen en Noordwijk Zee 

11) Visie op parkeernormen en een Parkeerverwijssysteem naar openbare en particuliere 

parkeergarages 

12) Hoogwaardig OV met aansluiting op Schiphol, Station Sassenheim en Leiden 

13) Aansluiting Verlengde Beeklaan op N206 naar het noorden 

14) Verkeerscirculatieplan geheel Noordwijk 

15) Transferium bij entree Noordwijk, tegenover Beuk, à la Leiden, parkeren en shuttle 

centra, strand. Bij uitblijven goede P-oplossing in het centrum zelf.  

16) Cirkellijn Noordwijk – Noordwijkerhout, à la hop on hop off, voor bewoners en 

bezoekers 

17) Faciliteren E-voertuigen, uitbreiding parkeer- en laadpunten voor bewoners en 

bezoekers 

18) De realisatie van een Goede oost-west verbinding N206 – A4, Duinpolderweg 

19) Realiseren goede bereikbaarheid per auto en per fiets vanuit de nieuwe woonlocaties 

naar de winkelcentra 

20) Het garanderen van de bereikbaarheid bij de renovatie van wegen en het organiseren 

van goede communicatie daarover 
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Horeca 

21) Grent: Stip op de horizon creëren met concrete uitgangspunten voor herontwikkeling 

22) Noordwijk Marketing:  

a) Centralisatie van marketing diensten gemeente Noordwijk in Noordwijk Marketing 

b) Combinatie met VVV Noordwijkerhout 

c) Uitbreiding financiering  

d) Budgettaire zekerheid voor meerdere jaren 

23) Toeristenbelasting: Gelijk blijven in tarief en inzichtelijk maken waaraan het besteed 

wordt 

24) Gelijk Speelveld: AirBnB – Bestaande horeca: gelijke regels en handhaving 

25) Aanvraag Kuuroord Noordwijk (Bad Noordwijk) voltooien 

 

Retail 

26) Concentratie van winkelgebieden in centra: stimuleringsbeleid voor verplaatsing 

winkels naar het centrum en buiten het centrum terughoudend omgaan met nieuwe 

winkelontwikkelingen. Aandacht voor inpassing nieuwe winkelunits in centra 

27) Opstellen van een gemeentelijke detailhandelsstructuurvisie: de onderlinge posities van 

winkellocaties in Noordwijk/Noordwijkerhout afwegen en bepalen 

28) Realiseren van sterke, sfeervolle centra 

29) Hoofdstraatgebied aansluiten met zee/strand en KW Boulevard 

30) Realisatie van plannen met pleinfunctie met verblijfsmogelijkheid op Jan Kroonsplein 

31) Geen dichte winkelfronten in de winkelstraten 

32) Huidige profilering van de drie winkelcentra in Noordwijk en Noordwijkerhout 

handhaven: NW Zee=funshoppen, NW Binnen= voornamelijk food 

33) Voor Noordwijk Binnen doortrekken historie in nieuwe (her)ontwikkelingen en 

renovatie bestaande panden. Realiseren van verblijfsmogelijkheid in de Keuvel 

34) Onderzoek haalbaarheid convenant inzake winkelgebied Noordwijkerhout Centrum 

35) Overleg inzake autoluwe zone Noordwijkerhout Centrum 

36) Laad- en loszones gericht op optimale bevoorrading en het doorstromend verkeer 

37) Goede bereikbaarheid en parkeren: Uitvoering geven aan het eerder vastgestelde 

werkdocument verkeer en bereikbaarheid. Waaronder het ter hoogte van Trefpunt 

voldoende parkeergelegenheid behouden, tijdens realisatie van nieuwbouwplannen 

zorgdragen voor voldoende alternatieve parkeergelegenheid, het behouden van een 

(beperkt) aantal parkeerplekken op het maaiveld dichtbij de winkels voor de snelle 

boodschap, het optimaliseren van fietsstallingsmogelijkheden 
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Ruimtelijke ordening, bouwen en vergunningen 

38) Optimaliseren dienstverlening ODWH  

39) Thema Duurzaamheid definiëren en concreet maken voor de bouwopgaves in de 

toekomst  

40) Omgevingsvisie en nieuwe Omgevingswet: proces inhoud geven bij 

bouwontwikkelingen 

41) Rol gemeente als regisseur klimaat-neutraal inhoud geven 

 

Bedrijventerreinen 

42) Visie uitbreiding Gravendam 2030 

43) Visie toekomstige bedrijventerreinen (in samenhang met regio). 

44) Oplossing en uitvoering vrachtwagenparkeerbeleid 

45) Inrichting voor LZV voertuigen. 

46) Tweede ontsluiting Gieterij (Belgische rotonde). 

47) Handhaven huidige OV-opstappunten 

48) Snellere ontwikkeling Spacecampus 

49) Beperking overlast bij aanleg Rijnlandroute 

50) Implementatie aanbevelingen rapport bureau STEC inzake bedrijventerreinen Noordwijk 

 

Woningbouw 

51) Versnelde oplevering Bavo in verband met benodigde woningen voor werknemers, 

inclusief langdurig verblijvende arbeidsmigranten (integratie i.p.v. concentratie) 

52) Regelgeving-op-maat voor hoogwaardige behuizing van tijdelijk verblijvende 

arbeidskrachten (zie voorbeeld Schippersvaartweg) 

 

Bollenstreek 

53) Blijvende monitoring en ondersteuning uitvoering Economische Agenda Duin- en 

Bollenstreek 
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Wij vertrouwen erop u te hebben geïnspireerd om via een mooi coalitieakkoord een verdere 

impuls te geven aan de economie van de drie dorpen van de nieuwe Gemeente Noordwijk. 

De lijst bevat 53 punten. Een jaar heeft bijna 53 weken. Dit geeft een goede mogelijkheid 

voor het nieuwe college om vanaf 1 januari 2019 iedere week één punt te agenderen.  

Wij zijn graag beschikbaar om deze brief nader toe te lichten. 

 
Met vriendelijke groeten, 
 

Namens het NOV bestuur, Namens het VBN bestuur,  

 

 

Cees van Wijk Nico Over de Vest 

Voorzitter NOV Voorzitter VBN 


