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Elke fase een product

• Bepalen en formuleren gezamenlijke opgave

• Startnotitie

• Toekomstavonden: SWOTs en bepalen ambities

• Krijtlijnen voor de Omgevingsvisie

• Toekomstdialoog over de Krijtlijnen

• Briefing voor de ontwerp Omgevingsvisie

• Opstellen ontwerp Omgevingsvisie



Inspiratie-avond



Vaststelling Startnotitie



Laat uw Hart spreken over 
het Noordwijk van Nu en Morgen

Meld u aan voor de meedenkgroep! 



Toekomstavonden



Ook jongeren betrokken



Boulevard Discussie



Hoofdlijnen Toekomstavonden

• Kustplaats met allure, sfeervol, energiek, 
inspirerend en goed bereikbaar willen zijn

• Wens tot veelzijdigheid 

• Wens tot meer verbindingen tussen doelgroepen en 
thema’s

• Onderscheidend van andere kustplaatsen



Noordwijk: 
energieke 7 sterren kustplaats

Allure

Inspirerend 

Gastvrij 

Topkwaliteit



7 sterren met duurzaamheid als groene draad

▪ energieke samenleving

▪ geweldige sport-
mogelijkheden

▪ sfeervolle dorpscentra

▪ aantrekkelijke leef-
omgeving

▪ rijke natuur, mooi 
landschap

▪ uitstekende bereikbaarheid

▪ veelzijdige economie en 
toerisme



Van Krijtlijnen naar ontwerp

• Krijtlijnen voor de Omgevingsvisie, eind 2015



Van Krijtlijnen naar ontwerp

• Krijtlijnen voor de Omgevingsvisie, eind 2015

• Toekomstdialoog met bewoners en stakeholders 



Van Krijtlijnen naar ontwerp

• Krijtlijnen voor de Omgevingsvisie, eind 2015

• Toekomstdialoog met bewoners en stakeholders

• Toekomstavond van gemeenteraad



Van Krijtlijnen naar ontwerp

• Krijtlijnen voor de Omgevingsvisie, eind 2015

• Toekomstdialoog met bewoners en stakeholders

• Toekomstavond van gemeenteraad

• Briefing voor de ontwerp Omgevingsvisie door 
college

• Projectgroep aan de slag met de ontwerp 
Omgevingsvisie

• Start milieueffectrapportage



De ontwerp Omgevingsvisie ter inzage

• Boekje ter inzage en hopen op weinig zienswijzen

NEE!

• Iedere week een ster belicht in huis-aan-huisblad

• In week van infoavond: katern in huis-aan-huisblad

• Nadrukkelijke uitnodiging om met initiatieven te 
komen die de 7 sterren versterken



Omgevingsvisie richting vaststelling

• 27 zienswijzen

• 10 nieuwe initiatieven => pilots

• Adviezen van adviesraden

• Vaststelling 12 oktober 2017



De plek van klimaatadaptatie

• Vanzelfsprekend onderwerp in kustplaats

• Specifieke omstandigheden (wateroverlast, bollen) 

• Hoogheemraadschap van begin af in projectgroep

• Aanwezig op veel avonden, meer bewustwording

• Bij projecten: klimaatadaptatie is een  
geaccepteerde randvoorwaarde 



De lessen uit dit proces

• Vraag vooraf heel ruim budget aan

• Probeer bewonersgroep te formeren 

• Denk aan de gebruikers en niet alleen aan 
belangengroeperingen

• Zorg voor trechtering in proces

• Sluit elke fase af met een product in gemeenteraad

• Zet de burgemeester in

• Laat de raadsleden als toehoorder aanwezig zijn

• Van boekje naar beweging: activering

• Neem de tijd, want het is een kentering




