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Noordwijk, 11 maart 2019 
 
Betreft   Visie KHN Afdeling Noordwijk inzake duur Project Parallel Boulevard 
 
Geachte heer de Jong, 
 
Naar aanleiding van de raadsvergadering van 19 februari 2019 jl. delen wij graag schriftelijk met u onze visie over 
de duur van het Project Parallel Boulevard.  
 
De investeringen in zowel de drainage als de reconstructie van de Parallel Boulevard hebben grote impact voor 
burgers, bedrijven en bezoekers van Noordwijk.  Onder de horeca ondernemers is zeker het besef van de noodzaak 
van de investeringen. Immers zijn er ook diverse horeca ondernemers gedupeerd door de terugkerende 
wateroverlast en geldt de parallel boulevard momenteel niet als een van de paradepaardjes van het toeristisch 
kerngebied in Noordwijk aan Zee. Dat deze investeringen tot overlast leiden en negatieve economische impact 
hebben, is ons ook duidelijk. In onze visie wordt de overlast en impact tot een minimum beperkt door de keuze van 
een duur van 2,5 jaar zonder activiteiten in de zomer. 
 
De Gemeente Noordwijk heeft eenzijdig het standpunt ingenomen dat de duur van 1,5 jaar het uitgangspunt is. Bij 
het ronde tafel gesprek van 5 februari hebben wij reeds onze visie gedeeld en onze teleurstelling over de 
besluitvorming uitgesproken. In de raadsvergadering van 19 februari 2019 heeft u aangegeven dat er heel veel 
gecommuniceerd is met ondernemers en in eerste termijn aangegeven dat de ondernemers nu overtuigd zijn dat 
de duur van 1,5 jaar de beste optie is. Op vragen van de gemeenteraad heeft u in tweede termijn de indruk gewekt 
dat gesprekken met de KHN er toe geleid hebben dat er een voortschrijdend inzicht bij ons is om in te kunnen 
stemmen met 1,5 jaar.  
 
Uw uitspraken hebben ons in hoge mate verbaasd. Als KHN afdeling Noordwijk hebben wij nimmer een dergelijk 
signaal gegeven en ook een prominent en direct bij het project betrokken ondernemer als Hotels van Oranje heeft 
zich uitgesproken tegen een termijn van 1,5 jaar. Daarom herhalen wij ons gezamenlijk belang dat een duur van 2,5 
jaar zonder activiteiten in de zomer het uitgangspunt dient te zijn.  
 
Als KHN Afdeling Noordwijk nemen wij samen met vertegenwoordigers van Hotels van Oranje, NOV Retail en 
Noordwijk Shopping zitting in de klankbordgroep Project Parallel Boulevard. De gesprekken zijn constructief en 
hebben als doel de overlast en impact te beperken. Echter blijven wij in deze gesprekken benadrukken dat een 
duur van 2,5 jaar zonder activiteiten in de zomer de enige oplossing is om daadwerkelijk het verschil te maken.  
 
Met het vertrouwen dat wij hiermee ons standpunt inzichtelijk hebben gemaakt, verblijven wij  
 
met gastvrije groet 
 
KHN Afdeling Noordijk 
 
Stephan J.A.B. Stokkermans 
Voorzitter 
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