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Kern van het voorstel 

Met het beschikbaar stellen van € 18.000,- aanvullend budget kan de fietsroute 

behorend bij het Kunstproject ‘Verdwenen Erfgoed’ worden gerealiseerd.  

Aanleiding 

27 juni 2018 is een opdracht geformuleerd en een plan van aanpak gemaakt ten 

behoeve van het project ‘Verdwenen Erfgoed’. Aanleiding hiervan is een besluit van 

de gemeenteraad van Noordwijkerhout (aangenomen amendement d.d. 10-11-2016), 

waaruit een reserve ‘Kunstuitingen’ op de begroting is ontstaat. De gemeenteraad 

van Noordwijkerhout  heeft destijds (1 juni 2017) besloten om de gelden van de reserve 

‘Kunstuitingen’ breed in te zetten en de gelden mede te bestemmen voor de cultuurhistorie 

van Noordwijkerhout.   

 

Voorgesteld besluit: 

I. De raad besluit € 18.000,- aanvullend budget beschikbaar te stellen voor 

realisatie van de fietsroute behorend bij het Kunstproject ‘Verdwenen Erfgoed’  

en dit te dekken uit de reserve ‘Kunstuitingen’.  

 



 

De reserve ‘Kunstuitingen’ is voortgezet in de nieuwe gemeente Noordwijk. Vanaf 1 

januari 2019 wordt hier € 15.000,- per jaar in gestort.  

Meer informatie over het plan en de stand van zaken rondom het kunstproject en de 

fietsroute ‘Verdwenen Erfgoed’ vindt u in de raadsbrief (bijlage 1)  

De gemeenteraad heeft in 2018 € 30.000,- beschikbaar gesteld voor de realisatie 

van een kunstwerk (gefinancierd uit de opgebouwde reserve van 2017 en 2018).  

De gemeenteraad van Noordwijkerhout heeft in 2018 geen budget beschikbaar 

gesteld voor de realisatie van de fietsroute. 

Voor afronding van de fietsroute is aanvullend budget nodig. In dit advies wordt u 

gevraagd aanvullende budget beschikbaar te stellen.  

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect) 

Met het beschikbaar stellen van € 18.000,- aanvullend budget kan de fietsroute 

behorend bij het Kunstproject ‘Verdwenen Erfgoed’ worden gerealiseerd.  

De fietsroute is een mooie aanvulling op het nieuwe kunstwerk ‘Verdwenen erfgoed’.  

De fietsroute is aantrekkelijk voor bewoners en toeristen en de fietsroute is 

educatief. De fietsroute maakt hiermee erfgoed/geschiedenis aantrekkelijk 

voor een breed publiek.   

De fietsroute maakt het verdwenen erfgoed weer zichtbaar.  

De fietsroute neemt je letterlijk mee langs unieke plekken in Noordwijkerhout 

en De Zilk en geeft informatie, door middel van teksten en foto’s op panelen, 

over bijzondere gebouwen uit het verleden en het bijbehorende verhaal. De 

fietsroute vergroot daarmee de waardering van bewoners voor (het behoud 

van) erfgoed.  

Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen/maatregelen) 

Eind 2018 zijn de panelen voor de fietsroute gekocht. Om de fietsroute te realiseren 

moeten o.a. de volgende zaken nog worden gedaan en gefinancierd:  



 

- Historische teksten/illustraties/plattegronden verzamelen (door vrijwi lligers 

NoVaTo en Oud de Zilck) 

- Redigeren en vertalen van de teksten  

- Vormgeven van de panelen 

- Vergunning aanvragen voor het plaatsten van de panelen 

- Exacte locaties bepalen van de panelen 

- Plaatsen van de panelen 

- Tekst/vormgeving/drukken fietsroute (papieren versie)  

- Realiseren van beleefrouteapp (optie afhankelijk van beschikbaar budget) 

De factuur van de panelen ad. € 20.000,- is in 2018 betaald. Hiervoor was geen 

budget beschikbaar gesteld door de gemeenteraad van Noordwijkerhout. Eea is 

opgenomen in de jaarrekening van Noordwijkerhout 2018.  

 

Met het beschikbaar stellen van € 18.000,- aanvullend budget kan de fietsroute behorend bij 

het Kunstproject ‘Verdwenen Erfgoed’ worden gerealiseerd.  

 

Wat zijn de risico’s en kanttekeningen   

Andere (fiets)routes zijn geïnitieerd en gerealiseerd door (erfgoed)verenigingen en 

stichtingen, waarbij incidenteel ook een subsidie is verleend vanuit de gemeente. 

Echter het initiatief voor deze fietsroute ligt bij de gemeente Noordwijkerhout. Het is 

niet haalbaar dit project in deze fase over te dragen aan een vereniging of stichting.  

Indien een vereniging of stichting een erfgoedroute realiseert kan ook subsidie 

worden aangevraagd bij andere fondsen. Dit is niet mogelijk door de gemeente. Ook 

is het project al gestart (door de aankoop van de panelen in 2018). Dit is een 

afwijsgrond voor subsidie bij fondsen. 

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf) 

Kosten realisatie fietsroute: € 18.000,- 

Dekking:   € 18.000,- reserve ‘Kunstuitingen’  

 

Toelichting: 

In Noordwijkerhout heeft de raad verzocht om een ‘reserve kunstuitingen’ op te 

richten en om hier jaarlijks € 15.000 in te storten.  De reserve ‘Kunstuitingen’ is 

voortgezet in de nieuwe gemeente Noordwijk. Jaarlijks wordt hier vanaf 1 januari  



 

2019 € 15.000,- in gestort. Per 01-01-2019 is de stand van de reserve € 18.702,58. 

Wordt het bedrag in 2019 niet volledig gebruikt, dan wordt het saldo teruggestort op 

de reserve Kunstuitingen.  

Betrokken partijen/participatie 
Vrijwilligers van NoVaTo en Oud de Zilck zijn betrokken bij dit project. Zij leveren 

met name de historische achtergrondinformatie (teksten en beelden) ten behoeve 

van de fietsroute. In 2018 zijn zij eveneens betrokken bij het bepalen van de 

verdwenen gebouwen ten behoeve van de fietsroute. 

Er is geen sprake (geweest) van een (formeel) participatietraject, zoals inspraak, 

overheidsparticipatie. 

Communicatie 
Na besluitvorming zal met diverse externe partijen overleg plaatsvinden, die in 

opdracht van de gemeente, uitvoering zullen geven aan dit project.  Ook zal 

aandacht worden besteed aan dit project via social media, persberichten etc.  

Verdere procedure 

Op dit moment verzamelen vrijwilligers van NoVaTo en Oud de Zilck de historische 

teksten/illustraties/plattegronden etc. Na besluitvorming zal verder ui tvoering 

worden gegeven aan de realisatie van de fietsroute. 

Bestuurlijk kader 
11 september 2018 & 30 oktober 2018 zijn presentaties gehouden in de 

commissie/raad van Noordwijkerhout.  



 

Bijlage(n):  

1. Brief aan de gemeenteraad; stand van zaken rondom het Kunstproject 

‘Verdwenen Erfgoed’. 

 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk,  

 

 

J.H.M. Hermans-Vloedbeld ,burgemeester 

 

 

C. Hof     ,secretaris 

 


