Noordwijk 1 -09-2020

Geachte Raadsleden
Langs deze weg willen wij onze grote zorg uitspreken hoe de gemeente Noordwijk met de belangen
van de burgers omgaat m.b.t. het verlenen van bouwvergunningen en het indelen van de
infrastructuur in het dorp Noordwijk.
Het project Julianahofje in het bijzonder ,is een voorbeeld zoals de gemeente omgaat met
burgerbelangen. Ondanks de vele gegronde bezwaren van omwonende, word elk bezwaar van de
tafel geveegd. De bezwaren ,zoals parkeerdruk ,word geen notitie van genomen, terwijl de
parkeerdruk nu al zulken vormen aanneemt , ook door de wekelijkse markt op het kloosterplein, dat
er zelfs regelmatig ruzie tussen buren ontstaan over parkeer plekken.
Het kleine plangebied voor het Julianahofje word zo volgebouwd, dat er straks alleen maar sprake is
van verstening . Terwijl er om de hoek, Kerkstraat/ Brockhorststraat er al jaren een stuk bouwgrond
braak licht. Hier mag de gemeenteraad zich wel voor doodschamen om zoveel incompetentie.
Als de gemeente Noordwijk de oude kern zo belangrijk vind ,kan men het gebied van het Julianahofje
beter groen houden. In elk schrijven van de gemeente , word alleen het belang van de
initiatiefhouder genoemd , van Rijnbouw. Heeft deze firma soms het alleenrecht in Noordwijk en
welke belangen heeft de gemeente met deze firma . In plaats van plannen maken met deze firma,
word het de hoogste tijd dat er door Burgemeester en Wethouders eens gepraat word met de
burgers.
Uit ervaring weten we inmiddels dat bezwaar maken geen zin heeft ,zoals gebeurd is met het
gebouw van s’Heerenloo in de Albertus van Velsenstraat, met alle gevolgen van dien zoals de
voorspelbare overlast.
En wij kunnen schrijven en praten wat we willen, er wordt toch niet naar ons geluisterd, maar dat zijn
de burgers van Noordwijk wel gewend. De voorbeelden zijn legio. De gemeente Noordwijk is al jaren
berucht ,als het om burgerbelangen gaat en de frustraties zijn als gevolg daarvan hoog.
Nu de plannen nog omkeerbaar zijn, roepen wij de gemeente op om nu eens echt in discussie te gaan
met zijn bewoners.
Wij hopen dat de gemeenteraad beseft dat het is gekozen om voor de belangen van burgers op te
komen, want de gemeente is er voor de burgers en niet andersom !

Vriendelijke groet

