
 

 
 
MOTIE LID de Moor (NZLokaal) e.a. 
inzake bankje Op de Steeg 
 

 

De gemeenteraad van Noordwijk, 

in vergadering bijeen op 17 december 2019 

 

Constaterende dat:  
- Op 15 december 2016 door de raad van de  toenmalige gemeente 

Noordwijkerhout de “Centrumvisie 2016-2025” is vastgesteld met als belangrijk 

doel het kernwinkelgebied weer attractief en waardevol te maken voor inwoners, 

ondernemers en toeristen 

- Ter uitvoering van deze visie een aantal deelprojecten zijn benoemd, doch er 

nog geen totaalplan aan de raad is voorgelegd omtrent de indeling van de 

openbare ruimte, zoals met betrekking tot een terrassenbeleid, reclame-uitingen, 

fietsklemmen, et cetera 

- Er tot de renovatie van het muurtje rond de Witte Kerk sprake was van onder 

meer een bankje “Op de Steeg”, waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt door 

met name senioren 

- Bij of na de renovatie geen rekening is gehouden met terugkeer van dit bankje 



 

Overwegende dat: 
- Een terugkeer van zo’n  bankje zal voorzien in een behoefte aan sociaal contact 

en ook onmisbaar is als rustpunt voor met name senioren 

- Deze functie zal bijdragen aan een attractieve en waardevolle beleving van het 

centrumgebied 

- Een bankje een ideale plek is voor inwoners om met elkaar in gesprek te raken 

en daarmee op een positieve wijze eenzaamheid onder met name ouderen kan 

bestrijden 

- Bij de grootte en vormgeving van dit bankje terdege rekening zal moeten worden 

gehouden met nog in te winnen advies van de Monumentencommissie en 

mogelijk  reeds toegezegde ruimteclaims voor aanverwante (horeca-)bedrijven 

- Een plaatsing zo dicht mogelijk in de buurt van de oude locatie en naast het 

watertappunt in de rede ligt 

 

Roept het college op:  
- In overleg met Monumentencommissie en omliggende (horeca-)bedrijven te 

komen tot een geschikte locatie “Op de Steeg” voor een seniorenbankje 

- Te komen tot een ontwerp en daarbij ook rekening te houden met passend 

materialengebruik, hoogte en breedte van het bankje 

- Over te gaan tot het benodigde vergunningentraject 

- De kosten ten laste te brengen van de projectkosten centrumgebied 2016-2025 

van in totaal € 750.000 

- Zo spoedig mogelijk door middel van een notitie de raad te informeren over de 

verdere voortgang van de centrumplannen en zo mogelijk het bijbehorende 

toetsingskader 

- Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 maart 2020, de raad te informeren over de 

realisatiemogelijkheden van een bankje Op de Steeg 

en gaat over tot de orde van de dag 
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