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Geacht College, 

Zoals u weet worden wij regelmatig benaderd door bezorgde bewoners van 

Noordwijk. Deze zorg betreft veelal plannen voor ruimtelijke 

ontwikkelingsprojecten die hun leefomgeving aantasten. 

Deze plannen zijn meestal in een stadium dat inspraak en overleg over 

alternatieven niet meer mogelijk zijn. Een reden waarom een gang naar de 

Rechtbank, met alle spanning en kosten nodig is. 

Ons streven is in een zo vroeg mogelijk stadium te bemiddelen tussen de 

bewoners, ontwikkelaars en gemeente. Waarom lukt dat tot dusver zo 

moeizaam? 

In het College worden, al dan niet na ambtelijke voorbereiding, besluiten 

genomen die vervolgens via de daartoe geëigende  bureaucratische 

procedures, worden uitgewerkt, voorgelegd aan de Gemeenteraad, 

gepubliceerd opdat er zienswijzen kunnen worden ingediend, etc.. 

Wij hebben met regelmaat te kennen gegeven dit geen goede procedure te 

vinden. Wij zijn van mening dat voordat überhaupt ruimtelijke 

ordeningsplannen worden uitgewerkt, eerst met betrokken bewoners moet 

worden overlegd. En wel met alle betrokken bewoners.  

Dit geldt natuurlijk al helemaal wanneer bekend is dat er betrokken 

bewoners zijn die mee willen denken over hun eigen leefomgeving. Dit is 

bijvoorbeeld het geval bij de ontwikkeling van het Julianahofje en Groot 

Hoogwaak. Om uw geheugen op te frissen: onze website informeert u over 

de historie van beide projecten en met name over de inbreng van de 

betrokken bewoners. 
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Het bevreemd ons dan ook dat uw College op 16 februari 2021, resp. 2 

maart 2021 besluiten heeft genomen aangaande genoemde ruimtelijke 

ordeningsprojecten waar de betrokken bewoners niets vanaf weten. 

Wij citeren de besluiten hieronder: 

16 februari 2021 collegebesluiten 

Verzoek Stek medewerking wijziging plan Julianahof Op verzoek van Wethouder Alkemade dit 

voorstel met bijlage graag aanbieden ter behandeling in het college van 16 februari 

aanstaande, Heeft spoed i.v.m. lopende onderhandelingen i.h.k.v. de voortgang van het project 

en daarmee het veiligstellen van de sociale woningbouw. Besluit I. Kennis te nemen van de 

brief van Stek met het verzoek tot medewerking aan een aanpassing van het plan Julianahof. 

II. In beginsel de bereidheid uit te spreken om voor het realiseren van vijf extra sociale 

huurwoningen in het project Julianahof de raad voor te stellen om een bedrag per woning 

beschikbaar te stellen uit de Bestemmingsreserve, ter bevordering van extra sociale 

huurwoningen in Noordwijk. III. In principe in te stemmen met het beschikbaar stellen van het 

door Stek gevraagde grondstuk en hiervoor een erfpachtconstructie te onderzoeken. IV. Een 

afschrift van de brief van Stek ter kennis name aan te bieden aan de raad. Conform.  

2 maart 2021 collegebesluiten 

Nieuwbouwplannen Groot Hoogwaak Groot Hoogwaak heeft een gewijzigd bouwplan 

ontworpen. Reden voor de wijziging is dat het oorspronkelijke bouwplan voor Groot Hoogwaak 

financieel niet haalbaar is en het gewijzigde plan beter aansluit bij de visie van de 

zorginstelling. De basis van het plan wordt nu voorgelegd aan het college. Besluit I. Kennis te 

nemen van het gewijzigde bouwplan Groot Hoogwaak II. Een positief standpunt in te nemen 

t.a.v. de nadere uitwerking van het plan op basis van voorliggende uitgangspunten. 

 

Wij verzoeken u, een beroep doende op de Wet Openbaarheid van Bestuur, 

ons de betreffende voorstellen van de initiatiefnemers te doen toekomen. 

Het doel zal u gelezen het voorafgaande, duidelijk zijn. 

Met vriendelijke groet 

 

 

Dr.ir. H.R. Stol 

Voorzitter Stichting Platform Initiatief Noordwijk    


