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

- in de vergadering van de commissie Ruimte en Wonen van 31 oktober 2018 
oordeelsvormend werd gesproken over een notitie van het college over de herontwikkeling 
van het Pesthuis; 

- partijen divers oordeelden over de voorgestelde scenario’s; 
- er vooralsnog onvoldoende draagvlak aanwezig leek voor het door het college voorgestelde 

scenario “ontvlechten en vlottrekken”; 
- dit scenario wel de Dierenhoeve een toekomstperspectief biedt, maar de Keiebijters in het 

ongewisse laat; 
- zowel de Dierenhoeve als de Keiebijters waardevol zijn voor onze gemeenschap; 
- beide partijen leidend willen zijn in de exploitatie van het Pesthuis en niet elkaars 

onderhuurder willen zijn; 
- er ook ander gebruik noodzakelijk is voor een sluitende exploitatie van het Pesthuis; 
- een dagopvang voor kinderen of een buurthuis voor de nieuw te bouwen wijk hiervoor een 

prima invulling zou kunnen zijn; 
 
Overwegende dat: 

- er recent in Noordwijkerhout een overkoepelende stichting is opgestart, namelijk de Stichting 
Ontmoetingscentrum Puijkendam (SOP); 

- het SOP op effectieve wijze een beroep kan doen op diverse fondsen; 
- het SOP binnen twee jaar onafhankelijk is geworden van een gemeentelijke subsidie  

waarmee deze opzet zich succesvol heeft bewezen; 
- de verenigingen die gebruik maken van de accommodatie van deze stichting zich niet druk 

hoeven te maken over de exploitatie, maar zich kunnen focussen op hun basis activiteiten; 
- het oprichten van een vergelijkbare stichting maar dan met als doel een sluitende, zinvolle 

en op de gemeenschap betrokken exploitatie van het Pesthuis wellicht een na te streven 
ontwikkeling is: 

- de Dierenhoeve en de Keiebijters binnen de door deze stichting geformuleerde voorwaarden 
op een gelijkwaardige manier en ieder onder hun eigen vlag gebruik kunnen maken van het 
Pesthuis c.a. 

 

Roept het college op: 
- de oprichting van een stichting exploitatie Pesthuis te entameren; 
- renovatie van het Pesthuis te financieren en vervolgens het Pesthuis aan deze stichting te 

verhuren. 
- Deze stichting gedurende twee jaar financieel te ondersteunen.  
 

En gaat over tot de orde van de dag, 
 
 
PvdA 

 
   

 
 
 

                                             
Datum ontvangen 
15 november 2018  

 
 Status 

<aangenomen / verworpen / ingetrokken> 
 

Stemmen 
 <Voor> 

 
 

 <Tegen> 
 
 

Opgesteld door 
PvdA 

  
   

 
 
 
Gemeenteraad 

 
Motie vreemd aan de orde van de dag  

 

Onderwerp:   Motie pesthuis 

 

 

 


