
KRANT VOOR DE INWONERS

NIEUW:
een partij die 
weer gewoon 
luistert naar 
de inwoners
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INTERVIEW MET 
ERICA RENKEMA!



KIES DEZE KEER 
VOOR GARANTIES
Kwaliteit – dienstbaarheid – gemeentebestuur – 
betrouwbaarheid. Welk woord hoort niet thuis in dit 
rijtje? Is je antwoord “gemeentebestuur”? OK, dat 
begrijpen we. Maar als je wilt dat dit verandert, 
lees dan even verder. 

Onze nieuwe  –100% lokale partij– heeft een duidelijk doel: zorgen 

dat de kwaliteit van politiek en bestuur een flink stuk omhoog gaat. 

Hoe? Om te beginnen door openheid in de besluitvorming. Zodat we 

allemaal kunnen zien of het gemeentebestuur doet, waarvoor het is 

aangenomen. Stem lijst 10 en zet inwoners weer op 1.

400 BETAALBARE 
WONINGEN IN 4 JAAR
Eindelijk bouwen voor jongeren en starters. 

Daarom minstens 400 betaalbare woningen erbij 

binnen 4 jaar. Niet op papier, maar in het echt. 

GARANTIE: als de verantwoordelijke wethouder 

achterloopt op schema, wordt hij of zij tijdig 

vervangen door iemand die het wél kan.

ONROERENDE ZAAK 
BELASTING OMLAAG  
Met minstens 10%. Dat kan echt, hoe hardnek-

kig sommige partijen dat ook ontkennen. Daar-

om deze GARANTIE: huiseigenaren die in 2023 

een aanslag krijgen, die niet minimaal 10% lager 

is dan die van 2022, ontvangen geld terug uit 

een speciaal OZB Compensatie Fonds.

GENOEG VAN KOEIEN MET 
GOUDEN HOORNS? 
Verkiezingstijd. Onbeschaamd beloven de gevestigde partijen weer koeien met gouden hoorns. 

“Wij gaan dit, wij gaan dat...” Het zijn dezelfde beloftes die ze ook al deden bij de vorige verkiezingen. 

Maar waarom hebben zij die dan niet gerealiseerd in de afgelopen jaren? Ben je ook klaar met al 

die beloftes?  KIES DAN VOOR GARANTIES.  Stem Partij voor de Inwoners en je krijgt o.a. dit:

REFERENDUM NAAR 
ZWITSERS MODEL  
Dit is de bulldozer, die alle politieke achter-

kamertjes gaat platwalsen: directe inbreng 

van de inwoners bij belangrijke beslissingen! 

GARANTIE: wij sluiten alleen een bestuurs-

akkoord (coalitie) als er referendums komen. 

Anders doen we niet mee. Zo staan wij erin.



4 vragen aan Erica Renkema

Toen je terugkwam uit Frankrijk koos je uitein-

delijk tóch weer voor Noordwijk. Waarom?

We hebben eerst een tijdje in de Achterhoek 

gewoond vanwege de ruimte en het groen. 

Maar ineens vond de gemeente daar, dat op 

mijn woonhuis een kantoorbestemming zat.  

In die procedures hadden we geen zin. En zo  

zijn we lekker teruggegaan naar de  Bollen-

streek. We hebben een heel goed huis gevonden. 

Heerlijk, lekker bij het strand, de duinen, 

helemaal goed. We gaan hier niet meer weg.

Mogen we in Nederland nog zeggen 

wat we willen?

Dat wordt wel moeilijker. Dingen worden ook uit 

hun verband gerukt. Iedereen valt over elkaar 

heen. Zeker op social media. Vaak anoniem, wat 

ik zwak vind. En dan is er die ‘woke-cultuur’, die 

is overgewaaid uit Amerika. Ja, er zijn in onze 

geschiedenis slechte dingen gebeurd. Moeten 

er daarom hier en nu  allerlei dingen gecanceld 

worden? Dat vind ik te ver gaan.

Maak je je zorgen over het behoud van  

onze eigen identiteit, onze tradities?

Daar maak ik me zeker zorgen om. Het begon 

met de zwarte-pietdiscussie. Daar denk ik nu 

anders over dan eerst. Maar om bijvoorbeeld 

overal historische figuren uit musea te halen, 

straatnamen te veranderen… Wij zijn verant-

woordelijk voor wat nu gebeurt. Wij moeten 

niet discrimineren. Maar om aan het Carnaval 

te komen, Kerstmis dat lichtjesfeest moet 

heten volgens een universiteit… dat moeten 

we niet doen.

Heb je het idee dat de landelijke politici goed 

luisteren naar alle inwoners?

Als kiezer bepaal je niet welke partijen er gaan 

regeren na de verkiezingen. Dat vind ik niet 

goed. De grootste partij kan buitengesloten 

worden. En dat waarvoor je gestemd hebt, 

verwatert door allerlei compromissen. 

Daarom vind ik een referendum wel een goeie. 

Dan kan het bestuur om de zoveel tijd horen wat 

de mensen willen. In Zwitserland hebben ze dat. 

En tegenwoordig is dat ook vrij makkelijk online 

te regelen, denk ik.

Willen jullie meer of minder nieuwbouw 
van betaalbare woningen?

“ Iedereen die hier is  

geboren en getogen,  

verdient een kans om hier 

te kunnen blijven wonen. 

Dat is mijn doel! ”

Ivar Krüse, 24 jaar, 

leraar geschiedenis - kandidaat

LOST MEER BOUWEN 
ALLES OP?
Heel veel, maar niet alles. We moeten ook kijken

naar de toewijzing van woningen. Komen die wel

terecht bij dorpsgenoten? Vaak niet, helaas.

In 2020 ging van de sociale huurwoningen

maar iets meer dan de helft naar eigen in-

woners. Dat moet 100% worden. En waarom 

zouden statushouders automatisch voorrang 

moeten hebben boven onze eigen kinderen? 

Zo ga je niet om met mensen, die al jarenlang 

wachten op een betaalbare woning. Afschaffen 

dus die voorrang.

GEEN KOP IN HET ZAND, 
MAAR HEIPALEN
In de afgelopen jaren zijn er vooral veel dure

woningen gebouwd. Maar we hadden al lang 

moeten bouwen voor onze eigen jongeren, 

starters en senioren die willen doorstromen. 

Zij verdienen een gezonde woontoekomst. 

Die kun je niet overlaten aan de gevestigde 

partijen. Jarenlang staken zij hun kop in het 

zand. En nu ineens beloven zij 500, 600

of meer woningen… Ga voor de garantie van 

400 betaalbare woningen. Binnen 4 jaar klaar.

Zij verruilde Chateau Meiland voor 
bollenveld en strand. Erica Renkema, 
lijstduwer bij de Partij voor de 
Inwoners. Alexandra Dik stelde 
haar vier vragen over wat zij
 belangrijk vindt als het gaat 
om democratie, vrijheid en het 
opkomen voor de eigen inwoners.



ALFONS MORSSINK

Leeftijd: 72 jaar Lijstpositie: 1

Beroep: manager, directeur, 

ondernemer, oud-wethouder/

locoburgemeester Noordwijkerhout, 

oud-bestuurslid stichting ATC 

Woont: Noordwijkerhout

Maatschappelijke functies voorheen of nu o.a. :

Voorzitter van Bedrijfsleven Bollenstreek, Stichting 

promotie Duin en Bollenstreek, VVV Noordwijkerhout, 

Stichting Bloem en Zee (Mooiste File). Secretaris/

penningmeester Stichting Normering Flexwonen. 

Interim-voorzitter Toeristisch Platform Noordwijkerhout.

DRS. VICTOR SALMAN

Leeftijd: 62  jaar Lijstpositie: 11

Beroep: ondernemer (directeur 

adviesbureau), oud-wethouder/

loco-burgemeester Noordwijk  

Woont: Noordwijk

Maatschappelijke functies voorheen of nu o.a. : Mede-

oprichter en voorzitter Atlantikwall Museum Noordwijk, 

Museum Engelandvaarders, Business Club vv SJC; 

voorzitter Noordwijkse Ondernemers Vereniging, 

Bedrijfsleven Bollenstreek, Wijkopbouw Parochie St. Jeroen; 

vice-voorzitter Stichting ‘Hou het Bloeiend’ en Platform 

Bedrijfsleven Rijnland; gemeenteraadslid/fractievoorzitter 

CDA. Lid Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk.

MARCO PAS

Leeftijd: 55 jaar Lijstpositie: 6

Beroep: projectmanager 

VodafoneZiggo, B2B

Woont: Noordwijkerhout

Maatschappelijke functies 

voorheen of nu o.a. : Vrijwilliger 

surfproject kinderen met een rugzak. Bestuurslid SWV 

Kagerplas. Voorzitter VVE Dorpsstraat 40.

DRS. ANDRIES DE BOER

Leeftijd: 65 jaar Lijstpositie: 13

Beroep: ondernemer  

oud-directeur ABN-AMRO Bank

Noordwijk, oud-directeur 

Van Lanschot Bankiers Leiden  

Woont: Noordwijk Maatschappelijke functies voorheen 

of nu o.a. : Raadslid en Commissielid Noordwijk, 

Penningmeester Noordwijk Space Expo, Bestuurder 

PIN, verscheidene VVE’s, Stichting Verplaats 

Windmolens Hollandse Kust.

MICHIEL VERHAAG

Leeftijd: 30  jaar Lijstpositie: 14

Beroep: accountmanager bij Segway

Woont: Noordwijk

Maatschappelijke functies 

voorheen of nu o.a. :

hockeytrainer/coach NHC, sporttrainer voor

lichamelijk en geestelijk gehandicapten bij 

Friends United.

ALEXANDRA DIK

Leeftijd: 52 jaar Lijstpositie: 2

Beroep: ondernemer,   

ondersteuner GGD met betrekking 

tot COVID pandemie

Woont: Noordwijk

Maatschappelijke functies voorheen of nu o.a. : 

Mede-oprichter Noordwijk Transparant. Vrijwilliger 

Groot Hoogwaak, NOV (Intocht Sinterklaas), fundraising 

div. goede doelen. Bestuurslid Oranjevereniging, 

Wijkvereniging Het Oude Zeedorp. Bestuurslid VVD. 

Fractiemedewerker VVD.

WILLEM HOEK

Leeftijd: 49 jaar Lijstpositie: 7

Beroep: supermarktmanager Dirk,

trainer/coach Willem Hoek Training 

& coaching, docent arbitrage KNVB

Woont: Noordwijk  

Maatschappelijke functies voorheen of nu o.a. :  

Vrijwilliger VV Noordwijk. SV Foreholte. Nieuwjaarsconcert 

Noordwijk. Praktijkbegeleider/coach KNVB. Lid Landelijke 

technische staf Arbitrage Zaal. Scheidsrechterscommis-

sie Foreholte. Werkgroep vrijwilligersbeleid VV Noordwijk.

RAMON VAN DER ZALM

Leeftijd: 28 jaar Lijstpositie: 12

Beroep: eigenaar bouwbedrijf 

Woont: Noordwijk

JUDITH BOOIJ

Leeftijd: 48 jaar Lijstpositie: 15

Beroep: communicatie-specialist 

Woont: Noordwijk

Maatschappelijke functies 

voorheen of nu o.a. : Bestuurslid en oprichtster 

Vrouw & Zaak.Bestuurslid NOV, NOV - Jong.

JOHN VAN DER KLAAUW

Leeftijd: 59 jaar Lijstpositie: 3

Beroep: studiomanager 

reclamebureau New Story,  

systeembeheerder Van Marken

Woont: Noordwijk

Maatschappelijke functies 

voorheen of nu o.a. : Bestuurslid SVBVTL.  

Voorzitter Beach Battle Events.

ANGELA HEEMSKERK-VAN DER HULST

Leeftijd: 48 jaar Lijstpositie: 8

Beroep: eigenaar Budgetcoach 

Bollenstreek, eigenaar ZZP+MKB  

Bollenstreek

Woont: Noordwijkerhout

Maatschappelijke functies voorheen of nu o.a. : 

Penningmeester broodfonds. Bestuurslid kerstveiling 

VVSB, Stichting Support  de Schelft. Voorzitter Vrouw & Zaak.

MR. ALOIS EBERHARTER

Leeftijd: 52 jaar Lijstpositie: 4

Beroep: onderzoeker integriteit, 

transparantie en menselijke maat 

bij Min. v Defensie. Bedrijfs- en 

organisatiejurist. WOB-specialist. 

Officier bij de Kon. Luchtmacht. Woont: Noordwijk

RONALD KAT

Leeftijd: 50 jaar Lijstpositie: 5

Beroep: manager behandeldienst 

Raamwerk

Woont: Noordwijk

Maatschappelijke functies 

voorheen of nu o.a. : CV De Keiebijters.

IVAR KRÜSE

Leeftijd: 24 jaar Lijstpositie: 9

Beroep: docent Geschiedenis

Woont: Noordwijkerhout

Maatschappelijke functies 

voorheen of nu o.a. : 

Organisatielid Loungefest Festival (sponsoring en horeca).

LENIE ZOETENDAAL

Leeftijd: 64 jaar Lijstpositie: 10

Beroep: directiesecretaresse / 

officemanager / coördinator,

administratief medewerker Zorg en 

Zekerheid (wijkverpleging en PGB),

directiesecretaresse zorginstellingen en landelijke en 

lokale overheid, Woont: Noordwijk

Maatschappelijke functies voorheen of nu o.a. : 

Secretaris Genootschap Oud-Noordwijk. Vrijwilliger 

kruidentuin Veldzicht, VVN, Muze Noordwijk. Secretaris 

Woongroep 50+. Raadslid (CDA) sociaal domein.

Moet je ze allemaal 
kennen? Of moeten ze 
allemaal wat kunnen?



PIET ONDERWATER

Leeftijd: 69 jaar Lijstpositie: 27

 Beroep: architect, kleinschalige 

projectontwikkelaar

Woont: Noordwijk

Maatschappelijke functies 

voorheen of nu o.a.:  Bestuurslid schoolbestuur Bronck-

horst (bouwkundige zaken), Sportvisbestuur afdeling 

Noordwijk, Parochie St Jeroen (bouwkundige zaken), St. 

Maarten, Werkgroep Erfgoed Bollenschuren.

MAXIM GARCIA ABRAHAMSE

Leeftijd: 18 jaar Lijstpositie: 17

Beroep: schoolgaand, Atheneum,   

kok Wapen van Noordwijkerhout 

Woont: Noordwijkerhout

Maatschappelijke functies 

voorheen of nu o.a. : 

    Zeilinstructeur bij De Lauwer.

THOM RAAIJMAKERS

Leeftijd: 22 jaar Lijstpositie: 16

Beroep: assistent-accountant  

Woont: Noordwijk

ROBBERT GELUK

Leeftijd: 38 jaar Lijstpositie: 21

 Beroep: eigenaar/directeur 

CreditDevice Woont: Noordwijk

Maatschappelijke functies 

voorheen of nu o.a.:   

Technische commissie senioren 

Noordwijkse Hockeyclub.

ROB SCHOLTEN

Leeftijd: 83 jaar Lijstpositie: 23

Beroep: technisch ambtenaar  

Koninklijke Marine  

Woont: Noordwijk

Maatschappelijke functies  

voorheen of nu o.a. : Bestuurslid watersportvereniging 

Noordwijk/Teylingen, havenmeester.

DRS. PAUL BRANDJES

Leeftijd: 70 jaar Lijstpositie: 28

Beroep: directeur De Raad 

Bouwontwikkeling  

Woont: Noordwijk

JOS VAN DEN BURG

Leeftijd: 75 jaar Lijstpositie: 19

Beroep: oprichter-eigenaar Burlight 

Design, Adviesbureau en 

groothandel exclusieve verlichting  

 Woont: Noordwijkerhout

Maatschappelijke functies voorheen of nu o.a. : 

Voorzitter Stichting Vrienden van de Witte Kerk, 

Toneelvereniging ODI Noordwijkerhout, Coordinator 

uitgifte Zevenblad Sint Maarten parochie Sint Victor 

Ledenconsulent Toneelvereniging ODI Noordwijkerhout 

Bestuurslid /praktijkinstructeur EHBO Noordwijkerhout. 

Programmamaker Thuiswedstrijd (Omroep van 

de Bollenstreek).

GERARD VOGELAAR

Leeftijd: 80 jaar Lijstpositie: 24

Beroep: aannemer,

sportschoolhouder   

Woont: Noordwijk

DR. DINESH KAULESAR SUKUL

Leeftijd: 69 jaar Lijstpositie: 29

Beroep: arts

Woont: Noordwijk 

Maatschappelijke functies  

voorheen of nu o.a. : 

Bestuurslid Symphonic Seniors, diverse 

beroepsgebonden organisaties. Voorzitter 

Rasvereniging Fauve de Bretagne. 

LINEKE AALBERTS-GERRITSEN

Leeftijd: 77 jaar Lijstpositie: 22

Woont: Noordwijkerhout

JASPER VERHAAG

Leeftijd: 36 jaar Lijstpositie: 20

Beroep: bedrijfsjurist 

Woont: Noordwijk

JAN VAN HAARLEM

Leeftijd: 73 jaar Lijstpositie: 25

Beroep: ondernemer 

fotografische industrie 

Woont: Noordwijk

Maatschappelijke functies 

voorheen of nu o.a. : Vrijwilliger  

   bij Geversbaan afd. Tennis.

ERICA RENKEMA

Leeftijd: 58 jaar Lijstpositie: 30

Beroep:  22 jaar financieel 

administratief medewerker 

(o.a. bij ING en De Raad), ondernemer, 

TV programma Chateau Meiland

    Woont: Noordwijk

STEVEN BEMELMAN

Leeftijd: 62 jaar Lijstpositie: 26

Beroep: fotograaf, videograaf

en exploitant foto-filmstudio 

Woont: Noordwijkerhout

Maatschappelijke functies 

voorheen of nu o.a. : 

   Voorzitter Sociëteit Noordwijkerhout.

PIET VAN DEN HAAK

Leeftijd: 78 jaar Lijstpositie: 18

Beroep: directeur, ondernemer

Woont: Noordwijk

Maatschappelijke functies voorheen 

of nu o.a. : Mede-oprichter / oud 

voorzitter NZ&PC. Mede oprichter / oud-president / 

penningmeester Lions Club Noordwijk. Voorzitter 

Stichting Vrienden van Groot Hoogwaak. Bestuurslid 

sponsorgroep VV Noordwijk, TV De Boekhorst.

Met veel plezier presenteren we hier onze lijst van kandidaten. 
Bekende en minder bekende gezichten. Samen vormen zij een 
krachtige mix van contacten, kennis en kunde. Daarmee gaan 
we bestuurders ondersteunen met goede, praktische raad. 
En wie gezond tegenspel wil, kan ook op ons rekenen. Altijd.

Zet inwoners weer op 1
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Je zou denken, dat alle politieke partijen af willen van de hondenbelasting.
Immers, door het heffen hiervan behandelt de gemeente inwoners ongelijk.
Maar nee hoor, toen er vorig jaar november over gestemd werd, waren bijna
alle partijen vóór deze belasting. Welke? Kijk hieronder.

Hondenbelasting afschaffen? 
Ja, natuurlijk! 

Waar we ook voor staan:

AANSLAG OP DE BAASJES
Als inwoner betaal je nu voor je eerste hond 118

euro. Voor je tweede hond 176 euro. Inwoners 

met twee honden krijgen dus elk jaar een aan-

slag van bijna 300 euro. Dat is onrechtvaardig.

Maar is het misschien financieel nodig? 

Nee. Ook zonder deze belasting heeft de 

gemeente nog steeds meer inkomsten dan 

uitgaven. Daarom maakt de Partij voor de 

Inwoners zich hard voor de afschaffing van 

de aanslag op de baasjes.

Al meer dan 150 gemeenten hebben 
de hondenbelasting afgeschaft. 

Maar in Noordwijk besloten 
deze politieke partijen op 
21 november 2021 om de 

hondenbelasting te handhaven.

  VVD

  CDA

  NZLokaal

  PUUR

  DOEN!

  GroenLinks

  PvdA

  D66

WAAROM IS DE PARTIJ VOOR 
DE INWONERS TEGEN DE
HONDENBELASTING?
Hondenbelasting is een heffing, die letterlijk

stamt uit de Middeleeuwen. Deze belasting 

wordt niet besteed aan het opruimen van wat 

Fikkie achterlaat. Dat moeten de baasjes zelf 

doen. Terecht. Maar laten we dan ook stoppen-

met deze achterhaalde belasting. Het is oneer-

lijk. Er is toch ook geen belasting op katten of 

op andere huisdieren?

€ 118 € 294

6 MILJOEN 
TERUGHALEN BIJ  
PROJECTONTWIKKELAAR
De 6 miljoen euro, die een project-

ontwikkelaar cadeau kreeg van de 

gemeente als “schadevergoeding” 

voor niet-geleden schade...

 is dat een ouwe koe die uit de 

sloot wordt gehaald? Nee, dat is 

6 miljoen euro. Van de inwoners. 

Dus: terug naar de inwoners.

NIEMAND GEDWONGEN 
VAN HET GAS AF
Geen bestaande woning mag  

gedwongen van het gas af. Dit is 

onbetaalbaar en onhaalbaar. Wij 

verwelkomen alle toekomstgerichte 

oplossingen, die niet leiden tot 

hogere lasten. Op basis van 

vrijwilligheid volop werken aan: 

meer isolatie, zonnepanelen en 

hybride warmtepompen.

OPENHEID IN 
BESTUURSZAKEN
De problemen waar inwoners 

zorgen om hebben, zijn veel te groot 

geworden voor die alles vertragende 

achterkamertjes-politiek. Geheime 

raads- en collegevergaderingen

 beperken tot het uiterste minimum. 

Alleen geheimhouding als tenminste 

75% van de Gemeenteraad 

daarmee instemt.



Onroerende Zaak Belasting
minstens 10% omlaag

UITGAVEN EN INKOMSTEN IN BALANS BRENGEN
In je huishouden gebeurt het, in je vereniging, in je bedrijf… maar bij de gemeente hebben ze 

er kennelijk nog nooit van gehoord: snijden in de kosten. Door een jarenlang automatisme van 

verhogen en verhogen, zijn de uitgaven nu gestegen tot een bedrag van 195 miljoen. Die trend

moeten we keren. Niet telkens de belasting omhoog, maar ook eens keer die uitgaven omlaag!

KOSTEN OMLAAG, SERVICE BETER
Op belangrijke zaken zoals sport, cultuur, vrijwilligerswerk en jeugdbeleid willen wij niet 

bezuinigingen. Maar de kosten van externe adviseurs en andere onverantwoorde uitgaven 

gaan we terugdringen. We kijken speciaal naar het ambtelijk apparaat. De kosten hiervan 

bedragen 22 miljoen. Een bezuiniging van 5% levert 1,1 miljoen besparing op. Nee, hierbij vallen 

geen ontslagen. En ja, door een efficiëntere organisatie wordt de dienstverlening aan de 

inwoners beter. Terwijl het werkplezier voor de ambtenaren stijgt. 

OZB COMPENSATIE FONDS
Noordwijk verhoogde de OZB met 21%. En daarmee is onze gemeente vol door het plafond 

gegaan. Het landelijke niveau van verhoging ligt op 4% gemiddeld. Maar we gaan er wat 

aan doen. In 2023 is voor elke woningeigenaar de OZB minstens 10% lager. Blijkt uit je

aanslag van niet, dan krijg je de gemiste verlaging alsnog terug. Daarvoor stellen we een 

OZB Compensatie Fonds in. Kortom, niet stemmen kost je geld.

Deze partijen hebben de 
OZB verhoogd met 21%

• VVD 

• CDA

• NZLokaal 

• Lijst Salman

• D66 

• PUUR

• DOEN!

INWONERS KRIJGEN EEN 
GRATIS PARKEERKAART
Mobiliteit is belangrijk. Daarom willen 

wij én een gratis parkeerkaart voor 

inwoners én voldoende parkeerplaat-

sen. Voor winkelend publiek moet de 

eerste 1,5 uur parkeren gratis zijn.

Zo steunen we onze winkeliers!

BEHOUD LEVENDIGE 
WINKELSTRATEN
Een vitaal dorpsleven heeft levendige 

winkelstraten nodig. Wij zetten in op 

het behoud van sterke en geconcen-

treerde kernwinkelgebieden zoals 

de Hoofdstraat, Kerkstraat en 

centrum Noordwijkerhout.

TOEWIJZEN WONING? 
INWONERS VOORRANG!
Het gebrek aan woonruimte in de 

regio en de huisvestingsproblemen 

bij statushouders mogen we niet  

eindeloos afwentelen op onze  

kinderen. Daarom: bij toewijzing  

van een sociale huurwoning  

krijgen dorpsgenoten voorrang. 

Daarna mensen die binding 

hebben met onze gemeente.



En OZB-verlaging en
gratis parkeerkaart en
afschaffen honden-
belasting. Kán dat?
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Tuurlijk wel! De totale uitgaven van de gemeente bedragen 

dit jaar 195 miljoen. Dat geld wordt besteed aan veel dingen 

die waardevol zijn. Dus daarop gaan we niet bezuinigen.

Maar de begroting bevat ook lucht. Denk aan verspilling en 

onnodige kosten. Daarom gaan we stoppen met dure externe 

adviesbureaus. We snijden in de ambtelijke kosten. En de 

productie van stapels ongelezen beleidsnota’s houdt op. 

UITGAVEN 1% MINDER

Op die 195 miljoen bezuinigen wij gemiddeld 1%. 

Dat levert 1,95 miljoen op. Deze bijna 2 miljoen euro 

dekken de kosten van:

• hondenbelasting afschaffen: € 300.000

• de OZB verlagen: € 1.000.000

• gratis parkeerkaart voor inwoners: € 650.000

En verder -maar dat staat er eigenlijk los van– moet die 

6 miljoen euro terug. Dat bedrag betaalde Noordwijk onterecht 

aan een projectontwikkelaar. Geld van de inwoners, dus… 

terug naar de inwoners!

partijvoordeinwoners.nl/berekening

Wat houdt 1% 
gemiddeld in?
Scan en bekijk 
de uitwerking.


