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      Leden van de Gemeenteraad Noordwijk 
 
 
 
Via: e-mail aan griffie 
 
Noordwijk, 10 maart 2021 
 
Betreft: lokale democratie 
 
Geachte leden van de Gemeenteraad Noordwijk, 
 
Op de lijst ingekomen stukken voor de Raadsvergadering van 16 maart staat het document: 

“Quick Scan lokale democratie Noordwijk”. Dit document is u ongetwijfeld bekend. 

Wij hebben met schaamte kennis genomen van de inhoud van de Quick Scan. Dit is niet 

zozeer omdat wij verrast zijn over het negatieve beeld, doch wel van de consequente 

klachten over het Gemeente Bestuur en het ontkengedrag van de bestuurders. Daar 

schamen wij ons voor, als Noordwijkers. Wij hebben een expert op het gebied van 

burgerparticipatie gevraagd het document te lezen en om zijn commentaar gevraagd. Zijn 

reactie is als volgt: 

“Heb rapport (dat ik niet kende) gelezen. Onthutsend is nog zwak uitgedrukt. Ik constateer 

enorme frictie, afstand en wantrouwen. Bezien vanuit eigen bubbels. Veel kritiek op 

houding raad, ambtenaren en college. Met name college duikt weg in theorie, zwijgen en 

wensdenken. Raad blijft obligaat en ambtenaren inhoudelijk defensief: we willen en doen 

het toch wel goed (op onderdelen). Is uiterst bedroevend beeld. Boekje is opsomming. 

Vraag is hoe dit te gebruiken naar verbeterstand, mits ze het willen (heb ik mijn 

vraagtekens bij).” 

Zoals u weet bepleit PIN al 7 jaar lang meer transparantie van de kant van het bestuur en 

een grotere invloed van de bewoner van Noordwijk. Zoals u op onze website kunt lezen, 

zullen wij hiermee doorgaan tot dat niet meer nodig is.  

Wij roepen u op actief mee te denken over een betere samenwerking met de inwoners van 

Noordwijk. Wij willen u hierbij graag ondersteunen, in de vorm van cursussen en het leggen 

van contacten met de inwoners.  

In de begeleidende brief van het College wordt gesteld dat: 

De respons te laag was om conclusies te trekken. Wij vinden een respons van 194 bewoners 

die de hele  - zeer uitgebreide - enquête hebben ingevuld , gegeven het feit dat lang niet 
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alle Noordwijkers op de hoogte waren van de enquête, behoorlijk representatief. Ook het 

aantal van 10 raadsleden die hebben gereageerd, 2 collegeleden, en 56 ambtenaren is niet 

te weinig om conclusies te trekken. Deze waren waarschijnlijk wel getrokken wanneer het 

beeld positief was geweest.  

Wij stellen u voor dit rapport niet te laten behandelen door het fractievoorzitters overleg, 

zoals wordt voorgesteld door het College, doch in het openbaar in een debat met 

(vertegenwoordigers van de) bewoners van Noordwijk. Wij nemen hier graag aan deel. 

Met vriendelijke groet 

 

 

Dr.ir. H.R. Stol 

Voorzitter Stichting Platform Initiatief Noordwijk 

 

     


