
 

 

Aan het College van B&W 

Ter info: leden gemeenteraad Noordwijk 

p/a Voorstraat 42 

2201 HW Noordwijk 

 

Noordwijk, 30 april 2020 

 

Geacht College, 

Nu de gemeentelijke herindeling van Noordwijk al weer enige tijd achter ons ligt, uw college 

inmiddels ook een enigszins ingewerkte voorzitter kent in de persoon van onze nieuwe 

burgemeester, lijkt ons het moment gunstig om de vanouds goede betrekkingen van onze 

vereniging De Oude Dorpskern met het gemeentebestuur te hernieuwen. De Corona crisis en 

alle hectische  gevolgen daarvan laten we maar even buiten beschouwing… 

 

De vereniging De Oude Dorpskern spant zich als belangenvereniging namens zo’n 450 leden 

al vele jaren in voor Leefbaarheid, Cultuur en Erfgoed in Noordwijk Binnen, de qua 

inwoneraantal grootste kern van de nieuwe gemeente. Met o.a. de organisatie van 

evenementen als de Historische Rondwandeling, het Torenklimmen, de Markt onder de 

Linden, de Najaarslezing, de Muzikale (Kinder)Kerstwandeling, maar ook met publicaties als 

Kernpunten en  de brochure ‘Wandeling door de historie van Noordwijk Binnen’ werken wij 

aan cultuur, kennis van ons mooie erfgoed en leefbaarheid in deze kern. Daar maken 

overigens ook bezoekers van buiten de kern graag gebruik van, inclusief vele toeristen die 

tijdelijk in onze mooie gemeente verblijven.  

 

Wat erfgoed betreft gaat de geschiedenis van Noordwijk vele eeuwen terug, in de veertiende 

eeuw was Noordwijk al een belangrijke plaats, ze heeft zelfs enige tijd stadsrechten gehad. 

Ook in later tijden is Noordwijk altijd een plaats van belang gebleven. In de historische kern 

van Noordwijk Binnen zijn daarvan prachtige gemeentelijke en rijksmonumenten te vinden. 

Als vereniging zetten wij ons graag in voor het behoud daarvan. Met de gemeente uiteraard, 

in een samenwerking die al jaren teruggaat en naar onze mening goede vruchten heeft 

afgeworpen.  

 

Sinds onze oprichting werken we nauw samen met college en wethouders aan  

• het 100-punten plan ter verbetering van de leefbaarheid in de oude kern  

• de totstandkoming van de cultuur-historische waardenkaart.  

• een parkeerdruk onderzoek  

• revitalisering van bewinkeling van de Kerkstraat etc.  

Heel belangrijk vinden wij het ‘Rapport Evaluatie 25 jaar Beschermd Dorpsgezicht’ dat wij 

samen met de gemeente aangestuurd en gefinancierd hebben. In januari 2018 zijn 

bevindingen en conclusies in een druk bezochte bijeenkomst met onze leden en het 

toenmalige college en raad besproken. Een gedeelde conclusie was dat met (ver)nieuwbouw, 

in sommige gevallen noodzakelijk, veel zorgvuldiger moet worden omgegaan dan in het 

verleden is gedaan.  



 

 

Met name moet er meer aandacht zijn voor de inpassing binnen de bestaande bebouwing. In 

goed overleg is destijds dan ook met de toenmalige wethouder RO en Erfgoed de afspraak 

gemaakt dat de vereniging De Oude Dorpskern in een vroegtijdig stadium bij nieuwe plannen 

zal worden betrokken.  

 

Wij zouden het zeer op prijs stellen als we met uw college die afspraak van vroegtijdige 

betrokkenheid kunnen hernieuwen. U zou dat van uw kant kunnen bevestigen door ons op 

korte termijn uit te nodigen voor een overleg. Graag lichten wij daarin dan ook ons standpunt 

toe met betrekking tot enkele van de op dit moment actuele zaken. Het gaat ons concreet om 

de volgende onderwerpen: 

• Actieplan n.a.v. Evaluatie 25 jaar Beschermd Dorpsgezicht  

• Handhaving uitgangspunten Beschermd Dorpsgezicht 

o Bouwvergunning Voorstraat 114-116  

o Aanpak airb&b, splitsing van woonhuizen  

o Sloop delen Voorstraat 88/Douzastraat 2 

o Bouwvergunning tweede supermarkt, Ten Brinke plannen 

• Lopende c.q. nieuwe ontwikkelingen/projecten zoals de hoek Kerkstraat/Keuvel. 

• Gemeentelijke steun bij verdere uitwerking cultuurhistorische waardenkaart 

• Uitwerking nieuwe parkeernota 

 

Wij zien uw uitnodiging daarvoor graag tegemoet. Bij voorbaat onze dank daarvoor! 

 

Namens het bestuur vereniging De Oude Dorpskern 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Frans Bruinzeel    Karel Reekers 

Lid Commissie RO en Erfgoed DOD  Lid Commissie RO en Erfgoed DOD             

Vicevoorzitter DOD 


