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De raad van de gemeente Noordwijkerhout in vergadering bijeen op 15 november 2018, 
 

 
Constaterende dat, 

- De Keiebijters al vanaf 2009 plannen hebben ontwikkeld tot herbouw en exploitatie van het 
Pesthuis en zelf voorbereidend bouwkundig onderzoek hebben verricht 

- De Keiebijters die plannen met financiële onderbouwing op eigen initiatief en op eigen 
kosten hebben aangedragen bij het college 

- De Keiebijters al sinds mensenheugenis verbonden zijn met het Bavoterrein en de cliënten 
van Raamwerk en Rivierduinen en daar met vrijwilligers vele goede diensten hebben verricht 

- In meerdere documenten de Keiebijters zijn genoemd als ontwikkelende partij voor het 
Pesthuis 1234 

- De Keiebijters ook naar de toekomst toe een belangrijke bijdrage willen blijven leveren in het 
organiseren van activiteiten, met name gericht op cliënten van het Raamwerk en 
Rivierduinen 

- De Keiebijters ondanks hun positieve bijdragen en grondhouding, zich nu onvoldoende 
gesteund weten door de planvorming binnen het college 

 
 
Overwegende dat, 

- Zowel mondeling als schriftelijk verwachtingen zijn gewekt bij de Keiebijters, dat het college 
akkoord zou gaan met renovatie en/of exploitatie van het Pesthuis onder regie van de 
Keiebijters als ontwikkelende partij, althans (mede) ten behoeve van huisvesting van de 
Keiebijters 

- Nu met spoed alsnog moet worden gestreefd naar een goed onderbouwd voorstel, dat 
voorziet in huisvesting voor de Keiebijters in het Pesthuis, althans op een andere 
acceptabele locatie op het Bavo-terrein 

- Ook dient te worden voorzien in huisvesting van de Dierenhoeve, zo mogelijk in of nabij het 
Pesthuis, althans op het Bavo-terrein 

- Indien huisvesting van de Dierenhoeve in of nabij het Pesthuis niet realiseerbaar is, 
onderzocht dient te worden of met functiebehoud, samenvoeging mogelijk is met de 
zorgboerderij van het Raamwerk 

 
 
Spreekt uit, dat 

- De Keiebijters niet het kind van de rekening mogen worden 
 
 
 

                                                           
1 Randvoorwaarden aanbouw ’t Pesthuis van Atelier Dutch van 15 november 2011 
2 Begrotingen 2015 en 2016 
3 Adviezen aan de gemeenteraad van 13 maart 2014 en 17 november 2015 
4 Omgevingsplan Bavo-terrein vastgesteld door de gemeenteraad op 27 september 2018 

 
   

 
 
 

                                             
Datum ontvangen 
14 november 2018 
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<aangenomen / verworpen / ingetrokken> 
 

Stemmen 
 <Voor> 

 
 

 <Tegen> 
 
 

Opgesteld door 
Dhr. De Moor en dhr.. Knapp   

  
   

 
 
 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag 

Onderwerp:   Scenario’s toekomst Pesthuis 
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Datum raadsvergadering 
15 november 2018 

 

Draagt het college op 
- De huisvesting van de Keiebijters in en/of rond het Pesthuis te bevorderen 
- Zich tevens in te spannen voor (mede-)huisvesting van de Dierenhoeve in en/of rond het 

Pesthuis 
- Bij het niet-slagen van (mede-)huisvesting van de Dierenhoeve in en/of rond het Pesthuis te 

bevorderen, dat in overleg met de projectontwikkelaars voor de Dierenhoeve een andere 
locatie op het Bavo-terrein wordt aangeboden, waarbij samenvoeging met de Zorgboerderij 
van het Raamwerk een nader te onderzoeken optie is 

 

 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Fractie NZlokaal      J.C.F Knapp, raadslid VVD 
 
…. 
 


