
 

      

 

     Leden van de Gemeenteraad Noordwijk 

 

 

Voorstraat 124, 

2201 JA Noordwijk      

 

Betreft: visie Stichting Platform Initiatief Noordwijk met betrekking tot bebouwing 

Bronsgeest. 

Noordwijk, 24 oktober 2020. 

Geachte leden van de Gemeenteraad Noordwijk, 

De Stichting Platform Initiatief Noordwijk (zie ook pinnoordwijk.nl  ) heeft onder meer als doel: 

het oproepen van burgers om hun mening te geven over onderwerpen die via een 

burgerinitiatief en/of referendum en/of anderszins op de agenda van de gemeenteraad 

worden geplaatst en/of op een andere manier onder de aandacht van het bestuur van 

Noordwijk en/of de omgeving ervan worden gebracht, teneinde de politiek en het openbaar 

bestuur van Noordwijk te bewegen een consistent, transparant en doortastend beleid te 

voeren en dit beleid effectief en efficiënt te realiseren. 

In dit kader heeft PIN in 2018 een zienswijze ingediend tegen de plannen om Bronsgeest te 

bebouwen. Deze werd door honderden Noordwijkers gesteund en door meer dan 100 

bewoners ondertekend. De plannen werden ingetrokken bij de totstandkoming van het 

nieuwe College.  

Aangezien u zich op 27 oktober weer gaat buigen over de bebouwing van Bronsgeest, naar 

aanleiding van een motie van de oppositiepartijen, willen wij graag middels dit schrijven een 

aantal zaken  onder uw aandacht brengen. 

1. Via WOB verzoeken probeert onze Stichting al jarenlang (zie ook onze website: 

http://www.pin-noordwijk.nl/wp/?page_id=319 ) helderheid te krijgen over de 

overeenkomsten tussen de Gemeente Noordwijk en projectontwikkelaars rond 

Bronsgeest en Offem Zuid. Belangrijke stukken over de overeenkomsten tussen 

betrokkenen en de Gemeente Noordwijk, worden ons nog steeds onthouden.  

2. Twee van de Coalitiepartijen in Noordwijk (het CDA en de VVD) hebben tijdens de 

verkiezingscampagne  nadrukkelijk gesteld dat bebouwing van Bronsgeest niet aan de 

orde is. Mede op basis van dit statement hebben de bewoners van Noordwijk hun stem 

uitgebracht. Het getuigt van weinig waardering voor de mening van de burger wanneer 

nu toch weer gebouwd zou gaan worden in Bronsgeest. 

3. Noordwijk en Noordwijkerhout zijn samengegaan. Het vraagstuk van het realiseren 

van woningen zou dan ook niet betrekking moeten hebben op het oude Noordwijk, 

doch op het nieuwe Noordwijk. Derhalve dienen plannen om aan de woonbehoefte te 
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voorzien in het brede verband bekeken te worden. In het oude Noordwijk was er ook 

geen sprake van een woningbeleid voor Noordwijk Zee en Noordwijk Binnen. 

4. Ondanks alle goede voornemens van de Gemeente Noordwijk met betrekking tot 

burgerparticipatie en transparantie, blijven belangen van projectontwikkelaars een 

belangrijke rol spelen in de besluitvorming rond woningbouw. Het is nu bijna 20 jaar 

geleden dat besloten werd niet te bouwen op Bronsgeest, doch uit te wijken naar 

Offem Zuid. Zoals onder punt 1 genoemd, worden hierover talloze stukken ten 

onrechte geheimgehouden.  

5. Wanneer de Gemeenteraad van mening is dat transparantie en burgerparticipatie 

serieus moeten worden genomen, zou er eerst een nadrukkelijk onderzoek gedaan 

moeten worden naar de wijze waarop de Gemeente de afgelopen 20 jaar met de 

ontwikkeling van woningbouw projecten is omgegaan.  Exemplarisch zijn, recent, de 

ontwikkelingen rond Hoogwaak en Julianahofje. 

6. Opnieuw plannen ontwikkelen voor woningbouw in Bronsgeest, vanwege “papieren 

rechten” is ongeloofwaardig naar de Noordwijkse burgers. Deze gaven in het verleden 

al duidelijk aan de bollengronden niet te willen opgeven ten koste van woningen. Dat 

was ook de reden dat de stemmen naar het CDA en de VVD gingen en niet naar PUUR 

en D66.  

7. Concrete toezeggingen over kunnen wonen in Noordwijk, voor de “echte” Noordwijker 

worden niet gegeven. Sterker nog: wie weet of er “echte Noordwijkers” wonen op de 

nieuwe locaties in Offem Zuid, Voorstraat 114-116, straks Julianahofje, etc. 

  

Wij verwachten dat deze bijdrage ertoe leidt dat wordt afgezien van de voorgenomen plannen 

van de Gemeente Noordwijk om alsnog te bouwen in Bronsgeest. Dit is in het algemeen belang 

van Noordwijk en de Noordwijker. 

 

Met vriendelijke groet 

 

 

Dr. Ir. Hans R. Stol 

Voorzitter Stichting Platform Initiatief Noordwijk 


