Aan alle Noordwijkers: de plannen voor parkeergarage ´In-Duin´ bij Huis ter Duin
Het gaat het hier niet alleen om de belangen van de bewoners van de appartementen aan
weerszijden van Huis ter Duin, maar om het belang van alle Noordwijkers. Want de gehele
Noordwijkse bevolking zal een hoge prijs gaan betalen in de vorm van hogere gemeentelijke
belastingen gedurende véle jaren. Lees het bijgaande artikel in de Trouw van 3 november jl.!
Wilt u ook uw ´nee-stem´ laten horen? Ga naar de website van PIN (Platform Iniatief
Noordwijk) op www.pin-noordwijk.nl en meldt u aan als nee-stemmer tegen de
parkeergarage-plannen van de gemeente Noordwijk.
Kijk ook in de Verkiezingskrant of op de website van het Kieskompas
(www.stemvoornoordwijk.nl). Dan vindt u de partijen, die net als u tegen de plannen van
B&W en de gemeenteraad van Noordwijk zijn. Want samen staan we sterker!
Nogmaals: wat willen de verontruste Noordwijkse burgers en Noordwijk-liefhebbers?
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Een bredere spreiding van parkeergelegenheden over het dorp in plaats van een
concentratie ervan op slechts twee locaties
Toelichting: door spreiding van parkeergelegenheid kan beter en efficiënter gebruik worden
gemaakt van de huidige infrastructuur.
Een goede verdeling van de verkeersstromen over een groter aantal toegangswegen
Toelichting: door de bouw van twee grote garages aan begin en eind van de KW-blvd wordt
het verkeer gedwongen het hele dorp te doorkruisen over een beperkt aantal toegangswegen.
Ontwikkeling van goede transferia aan de randen van Noordwijk
Toelichting: Het tekort aan parkeerruimte manifesteert zich vrijwel uitsluitend op dagen met
goed strandweer: gemiddeld 10 tot 15 zomerse dagen per jaar! Goede P+R-faciliteiten aan de
rand van het dorp, een frequente shuttleverbinding met het strand en de aanschaf/een efficiënt
gebruik van gemakkelijke en goed toegankelijke (!) shuttlebusjes vangen een groot deel van
de strandgangers van buiten op, waardoor de behoefte aan een grote parkeergarage wegvalt.
Voorkomen van torenhoge en onrendabele uitgaven
Lees het bijgevoegde artikel van Trouw, 3 november jl.:“Garages kosten overheid miljarden”!
Toelichting: De bouw van parkeergarage Ín-Duin´wordt extra kostbaar, omdat die de bouw
van extra, bijna 500 meter lange kustbescherming (een zg. Dijk-in-duin) noodzakelijk maakt.
Huis ter Duin betaalt het merendeel van de kosten daarvan, maar de Noordwijkse bevolking
betaalt uiteindelijk de hoogste kosten in de vorm van miljoenen (geplande en meer)kosten,
(langdurige) ongemakken en nadelen. Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft duidelijk
gezegd geen voorstander te zijn van dit project en zal het werk uitvoeren, maar hieraan niet
meebetalen - noch voor de aanleg, noch voor de onderhoudskosten! De gemeente hangt de
Noordwijkse bevolking met alleen al de “In-Duin-garage” bewust een molensteen om de nek.
Huis ter Duin zelf beschikt over voldoende ondergrondse garages, waarvan doorgaans weinig
gebruik wordt gemaakt. Datzelfde geldt ook voor de garage onder het Azzurro-complex.
Voorkomen van de verdere aantasting van het Noordwijkse duingebied
Toelichting: het is onze taak om de prachtige plek, die de natuur in de loop van vele eeuwen
voor ons allemaal heeft gecreëerd; te respecteren in plaats van het voorgoed kapot te maken
voor parkeerplaatsen, die feitelijk maar 10 tot hooguit 15 zomerdagen werkelijk nodig zijn.
Voorkomen van ondoorzichtige verhoudingen tussen de gemeente Noordwijk en Huis ter
Duin en het Hoogheemraadschap
Toelichting: er komen in dit soort situaties maar al te vaak konijnen uit de gemeentelijke hoge
hoed, waarop de gemeenschap niet was voorbereid, maar wel de kosten van mag dragen.
Voorkomen van grondwater-overlast
Toelichting: de gemeente Noordwijk kampt sedert de aanleg van de zg. Dijk-in-duin langs de
kuststrook van Noordwijk met flinke grondwateroverlast: een groot probleem, waarvoor tot op
heden geen afdoende oplossing is gevonden ondanks alle hoge uitgaven tot dusver. Wat is de
reden voor de gemeente om nog meer risico´s op grondwateroverlast te willen nemen?

Dank voor uw aandacht. Nog meer dank, als u ´nee´ stemt en/of kiest voor een ´nee-partij´!
Dick den Haas, verontruste Domaine-bewoner en burger van Noordwijk
E-mail: denhaas8@planet.nl
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