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Noordwijkerhout, 18 oktober 2018 
 
Betreft: het belang van het ondernemersfonds in Noordwijkerhout  
 
 
Beste collega-ondernemers, 
 
Na uitvoerig overleg binnen ons bestuur willen wij graag van de gelegenheid gebruik maken om ons 
enthousiasme over het ondernemersfonds toe te lichten. 
 
We zijn bij onze meningsvorming niet over een nacht ijs gegaan. Ons doel is te luisteren en de wensen zo 
optimaal mogelijk te vertalen naar een goede basis. 
Er zijn diverse groepsbijeenkomsten geweest met leden van ons bestuur en ondernemers uit Noordwijk, 
waar standpunten en ervaringen werden uitgewisseld.Vanuit ons bestuur heeft René Vijlbrief alle 
gesprekken en besprekingen omtrent het ondernemersfonds bijgewoond en het bestuur daarover 
geïnformeerd.  
 
Naast intensieve samenwerking tussen NOV, Dover en Gravendam middels het VBN, hebben er twee 
bijeenkomsten plaatsgevonden met zowel NOV-leden als niet-leden binnen het centrum.  
Iedereen was bij deze meetings uitgenodigd, en van harte welkom.  
De uitkomst van de stemmingen op deze vergaderingen was in beide gevallen met ruim 90% PRO 
ondernemersfonds. 
 
Wij, als NOV bestuur, zijn van mening dat wij een zeer zorgvuldig en transparant traject hebben bewandeld 
om tot een gezamenlijk standpunt te komen.  
  
Nog even ter verduidelijking, wat zijn nu eigenlijk die voordelen voor ons als centrum ondernemers? 
 

1. Een eerlijke en evenredige bijdrage aan diverse activiteiten die voor en door ondernemers worden 
gehouden om de consument aan ons centrum te blijven binden. 

2. Meer financiële armslag om bijvoorbeeld onze leegstand te bestrijden en ons centrum te verfraaien 
of te verbeteren om ook in de toekomst aantrekkelijk te blijven. 

3. De mogelijkheid om een jaarrond activiteitenplan te verwezenlijken met inbreng van alle 
ondernemers in ons centrum. 

4. Ontwikkeling van hedendaagse informatievoorziening richting toeristen wordt mogelijk indien 
breed gedragen. 

5. Meer betrokkenheid van alle ondernemers, betalers bepalen. 
6. Huidige leden van de NOV gaan minder contributie betalen i.v.m. de invoering van het 

ondernemersfonds. We zullen gezamenlijk tot een breed gedragen constructie moeten komen 
waarbij de leden niet teveel belast worden. 
 

 



 

 
 
 
 
Dit zijn enkele voorbeelden, uiteraard mag een ieder ook zijn of haar ideeën kenbaar maken aan het 
bestuur, zodat we met elkaar aan iets moois kunnen bouwen. 
 
Om jullie een iets duidelijker inzicht te geven in de financiële gevolgen van het ondernemersfonds hebben 
we de volgende voorbeeldberekening opgesteld: 
20% opslag op de OZB zou ongeveer neerkomen op € 51,- per € 100.000,- WOZ waarde, met een verdeling 
gebruiker/eigenaar van 55/45%. Voor onze leden zal dit dus gemiddeld erg meevallen.  
 
We zullen, met elkaar, op een later tijdstip bepalen hoe we een eerlijke verrekening kunnen maken met de 
huidige NOV contributie, afhankelijk van het geld wat uiteindelijk ter besteding binnenkomt (1 op 1 komt 
ons dit als gebied toe, zonder afdracht aan de gemeente) en waarvan wij uiteraard diverse activiteiten 
zullen kunnen financieren. 
 
Wij hopen jullie middels dit schrijven nogmaals duidelijk te hebben ingelicht over het gelopen proces. Wij 
danken jullie voor het in ons gestelde vertrouwen en staan altijd paraat om jullie van extra gewenste 
informatie te voorzien.  
 
Samen naar een mooi en aantrekkelijk centrum, dat is waar wij als NOV voor gaan! 
 
Met hartelijke groet, namens het bestuur van de NOV, 
 
 
Monique Verdegaal 
Rene Vijlbrief 
Erik Heemskerk 
Richard Vink 
Yvonne Warmerdam 
Marcelle van der Meer 
 
 


