
Agenda (punten) Bezoek B&W 

Het bezoek staat gepland voor 14-12-2016 van 19.30 tot ca 22.00 uur.  

Locatie ’t Haarhoes Haardijk 2b 7161 MX Noordijk 

 

Als Noordijks Belang hebben we volgende agenda (punten) voor dit bezoek.  

 

19.45 welkom door H. Radstaak 

 

19.50 behandeling van volgende onderwerpen: 

 

1. Vergrijzing 

Hoe gaan we om met de vergrijzing, hoe houden we Noordijk leefbaar, we zien weinig 

verjonging in de gemeenschap. Er is geen aanbod van woonruimte welke betaalbaar is voor 

de starters. Hoe krijgen we en houden we jonge gezinnen in de gemeenschap. De school 

verbroedert de inwoners de school heeft geen bestaansrecht zonder jeugd, zonder jonge 

gezinnen geen jeugd. Hoe krijgen we meer jonge gezinnen in Noordijk. Hoe gaat de 

gemeente hiermee om. 

 

2. Wegenonderhoud 

Er is geen duidelijkheid wanneer wat en waar staat gepand, is het mogelijk dat hier openheid 

in komt. Het is effectiever om openheid te geven hiermee creëer je win-win situaties. 

 

3. AED 

Op strategische plekken zijn er AED’s geïnstalleerd. Dit ondersteund door de gemeente. Nu 

lopen we aan tegen het onderhoud. Dit loopt flink in de papieren. Meermaals is verzocht om 

hier een voorziening voor te treffen vanuit de gemeente. Er is nu een tijdelijke oplossing. 

Echter staat de vraag nog steeds open of het onderhoud centraal vanuit de gemeente kan 

worden aangestuurd. Hiermee kunnen kosten worden geminimaliseerd. Mogelijk is er een 

combinatie mogelijk met het onderhoud aan de  particulier geplaatste AED’s. 

 

4. Buurtpreventie 

Ook Noordijk heeft een buurtpreventie team.  Is het mogelijk dat hier een borden voor 

worden geplaatst aan de toegangswegen. 

 

5. Mobiele bereikbaarheid 

De mobiele bereikbaarheid is op veel plaatsen in en om Noordijk zeer slecht. Gezien het 

belang van bereikbaarheid zouden we dit graag verbeterd zien. Hoe krijgen we hier aandacht 

voor? Als gemeente heb je dit niet in de hand. Kunnen we (gezamenlijk) een modus vinden 

om de aanbieders in beweging te krijgen om dit te verbeteren.   

 

 

 

 



6. VAB (vrijkomende agrarische bebouwing) beleid 

Noordijk heeft een groot buitengebied. Berkelland werkt aan een nieuw bestemmingsplan, 

we zien het aantal agrarisch bedrijven afnemen, wat wordt er mogelijk gemaakt met die 

vrijkomende agrarische bebouwing. Mogelijkheden om woningsplitsing toe te passen. Er zijn 

veel ZZP’s in Noordijk zijn er mogelijkheden om deze ondernemers de ruimte te geven in het 

kader van het VAB. 

 

7. Maaibeleid 

We hebben geen zicht op het maaibeleid, wanneer kunnen we maaien verwachten. Wat 

gebeurt er met het maaisel, vorig jaar en dit voorjaar is dit op verschillende plaatsen niet 

opgehaald. Wat is hier de achtergrond van.  

 

Vanaf 21.00  

Mogelijkheid van stellen van vragen door de inwoners van Noordijk. 

 

Infomeel samenzijn onder het genot van een drankje. 
 

 


