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Wat hebben de partijen 4 jaar geleden beloofd? Wat 
hebben ze gedaan? Waar staan ze qua links-rechts? 
En… welke partij heeft de hoogste pinokkio-score? 
Even wat feiten voordat u het stemhokje in gaat!

kan even wachten met openbaar 
maken best verstandig zijn. Maar de 
zittende wethouders maakten het 
wel heel bont de afgelopen jaren. 
Meer dan de helft van hun beslui-
ten hebben zij “passief openbaar” 
verklaard. Ja, over de duizend kregen 
de stiekem-status. U als burger van 
Noordwijk mag nog niet de helft 
weten van wat er bekokstoofd wordt 
in uw dorp én met uw geld. Verdient 
dat gedrag uw vertrouwen? 

*) zoek op: Gemeentewet  art. 60, lid 3

Als burgers niet af en toe, maar systematisch 
de schijnwerper zetten op politiek gekonkel 
en bestuurlijke sjoemelarij, dan komen we 
in Noordwijk misschien een keer af van al 
die rellen en schandalen.

Kent u het rare begrip “passief open-
baar”? Nee? Nou, dat is mooipraterij 
voor iets wat volgens de Gemeente-
wet* helemaal niet mag. Namelijk 
dit: als gemeentebestuurder een be-
sluit nemen en vervolgens je besluit 
niet openbaar maken. Dat is vooraf 
de doofpot vullen. Natuurlijk, soms 

Feit: wethouders
houden meer dan 
1.000 besluiten 

illegaal geheim...

Welke partij verdient uw 
vertrouwen het meest?



In de gemeentepolitiek van Noordwijk is niet iedereen blij met de  
waarheid. En de waarheid is, dat de ene partij betrouwbaarder is 
dan de andere. In deze Kies Transparant Krant zetten we enkele feiten  
op een rij over wat bestuurspartijen in de afgelopen jaren hebben beloofd 
en wat werkelijk is gedaan. Pijnlijke feiten. Maar ze helpen u wel om te 
kiezen voor een partij, die uw vertrouwen verdient. 

• Geen fusie, Noordwijk zelfstandig. Katwijk als strategische  
 samenwerkingspartner.
• Bestemmingsplannen alleen aanpassen bij aantoonbaar algemeen belang.
• Hoogte van de vuurtoren is maatgevend. Geen ingrijpende herontwikkeling 
 bij Hotels van Oranje.

• 600 betaalbare woningen voor jongeren. Klaar voor 2018.
• Over belangrijke onderwerpen, bijv. fusie, beslist de bevolking mee.
• Elk jaar 1 miljoen investeren in biologische landbouw en Noordwijks 
 groene profiel.

• Gratis WiFi in heel Noordwijk.
• Noordwijkers bepalen zelf de WOZ-waarde van hun huis.
• Oprichten van een ondernemersfonds.

• Economie en ondernemers steunen: afschaffen overbodige regelgeving.
• Geen fusie. Noordwijk blijft een zelfstandige gemeente. 
• Gratis parkeren voor Noordwijkers, overal waar mogelijk.

DIT HEBBEN  DE BESTUURSPARTIJEN BELOOFD

Benadeelde wethouder Bakker 
elk huishouden voor € 550? 
Hans Bakker (PUUR1) was adviseur van onder andere projectontwikkelaars. 
In 2014 werd hij wethouder. In die functie spiegelde hij de gemeenteraad voor, 
dat Noordwijk 11 miljoen euro ”schadevergoeding” moest betalen. En wel 
aan zijn voormalige opdrachtgever, projectontwikkelaar Van Rhijn Bouw. 
De oppositiepartijen (CDA, VVD) plus Lijst Salman gaven flink tegengas. 
En toen was 6 miljoen euro vergoeding opeens ook goed. Sorry, maar als 
een autohandelaar zo doet, loop je meteen weg... 

De bestuurspartijen, met de heer Bakker voorop, hebben Noordwijk die 6 mil-
joen laten betalen. Per huishouden belandde zo’n € 550  in de zakken van de 
projectontwikkelaar. En u mag de Noordwijkse schatkist weer aanvullen. Ver-
trouwt u een politieke partij die nog steeds doodleuk volhoudt, dat wethouder 
Bakker een toffe peer is? Nog een vraag: is dit feit u ooit open en eerlijk verteld?



 Heeft fusie met Noordwijkerhout van harte gesteund.
 Stelselmatig grote en dure fouten in bestemmingsplannen gemaakt.  

 Meegewerkt bij het realiseren extra villa’s voor bepaalde particulieren.  
 Dus niks “algemeen belang”.

 Vuurtoren gekleineerd. Massale bouwplannen Hotels van Oranje toegestaan.

 Honderden jongeren wachten nog steeds op die woningen…
 Van meebeslissen door bevolking is helemaal niks terecht gekomen.
 Luchtfietserij. Na de verkiezingen 2014 niets meer over gehoord.

 Zowel bier als WiFi zijn niet gratis verkrijgbaar in heel Noordwijk.
 Was alleen bedoeld om stemmen te trekken van goedgelovige mensen.
 Inderdaad, het ondernemersfonds is opgericht.

 Helaas, Noordwijkse ondernemers ervaren nog net zoveel regeldruk.
 Zoals beloofd gestemd tegen de fusie met Noordwijkerhout.
 Weinig nieuwe parkeerplaatsen erbij, maar belofte is nagekomen.

DIT HEBBEN  DE BESTUURSPARTIJEN BELOOFD DIT HEBBEN ZE GEDAAN

Burgerslachtoffers  
van de konkelpolitiek
We hebben in Noordwijk politici, die denken dat je de helft 
van je openbare besluiten, ”gewoon” geheim mag houden. 
Als je met zo’n type in de clinch raakt, bijvoorbeeld vanwege 
je woning of je grond, dan ben je flink de sjaak. Niks wordt 
toegegeven, alles verdraaid. Noordwijkse families kunnen 
erover meepraten. Namen die je in de pers tegenkomt zijn
onder meer:  Heemskerk, De Groot, De Lange, Van der Ploeg, 
Van der Holst en Scholten-Droog. Wie hoort wat deze 
mensen is overkomen, vraagt zich af: Noordwijk ligt toch 
in een rechtsstaat en niet ergens in Bananistan?

En de Pinokkio 
Prijs is voor…

Welke partij is kampioen  
jokkebrokken van Noordwijk?  

En welke heeft de kortste neus?  
Op 21 november zit u in de jury.  

En u staat in het stemhokje.  
Aan u de keus welke partij het 

meest uw vertrouwen verdient.

Noordwijk-
Transparant 

Deze krant is uitgebracht door 
Comité Noordwijk-Transparant. 

Dit groeiende platform, staat open 
voor iedere Noordwijker die wil 

dat de politiek alleen dingen doet, 
die het daglicht kunnen verdra-
gen. Verder zijn wij principieel 

tegen elke geheime deal met een 
projectontwikkelaar. Of het nu 

Van der Wiel, De Raad, Van Rhijn 
of Noorlander is, geheim is nooit fris. 

Kijk op onze site, uw ervaringen 
en ideeën zijn welkom!

www.noordwijk-transparant.nl

http://www.noordwijk-transparant.nl


Wat deden de oppositiepartijen?
 
In de afgelopen 4 jaar was het niet makkelijk om oppositie te voeren. Ga er 
maar aan staan, wanneer de helft van de besluiten al geheim gehouden wordt 
(“passief openbaar”). Als het even kan worden ook klachtbrieven van burgers 
“vertrouwelijk” verklaard. Want dan kunnen de raadsleden uit de oppositie- 
partijen deze brieven voorlopig niet bespreken. Schaamteloos werd de hele 
trukendoos opengetrokken om te verhinderen dat VVD- en CDA-raadsleden 
hun democratische plicht konden doen. En hoe zat het ook alweer met die 
referendums...?

Links – rechts, waar staan de partijen?
 
Hoe moeten Noordwijkers, Noordwijkerhouters en Zilkers de gemeentelijke
partijen zien als het gaat om de indeling links-rechts? De Kieswijzer voor  
deze verkiezingen deelt ze zo in. Waarbij GroenLinks, PvdA en PUUR1 een 
geschiedenis hebben van vaak hetzelfde stemmen: in 9 van de 10 keer!
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