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Schriftelijke vragen artikel 39 RvO 
inzake centrumgebied 
Noordwijkerhout 
 

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders 

Onderwerp: Handhaving centrumgebied Noordwijkerhout 

Datum: 9 augustus ’21 

 

Geachte college, 

 

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende: 

 

Aanleiding 

Binnen het centrumgebied Noordwijkerhout is in toenemende mate sprake van een gezellig 
verblijfsgebied met ruimte voor bijvoorbeeld terrassen rond de Witte Kerk, een zomermarkt 
op de donderdagen en een weekmarkt op de  maandagen.  

Op de zaterdagen van 12 tot 18 uur is sprake van een fysieke afsluiting voor 
motorvoertuigen, met uitzondering van fietsers en bromfietsers. Bevoorrading door 
vrachtauto’s is dagelijks toegestaan van 6 tot 12 uur. Door middel van een verbodsbord is 
aangegeven, dat de maximale snelheid 15 km per uur bedraagt in het gehele centrumgebied 
voor alle verkeersdeelnemers en dat het gebied ook is aangemerkt als “erf”:  
verkeersdeelnemers zijn “te gast” en mogen niet harder rijden dan stapvoets.  

Het lijkt duidelijk, dat een openbaar gebied is beoogd, waarbij alle verkeersdeelnemers 
rekening houden met elkaar voor wat betreft veiligheid en beleving. Alle afzonderlijke 
verkeersborden zijn samengebracht op een verzamelbord, waarvan verondersteld wordt, dat 
dit bestudeerd zou kunnen en moeten worden door de individuele bezoekers bij toetreding 
tot het centrumgebied.  

Uit eigen waarneming, maar ook uit gesprekken die door de fractie zijn gevoerd met 
dorpsbewoners, bezoekers, toeristen en ondernemers is echter een beeld ontstaan, dat op 
gespannen voet staat met het doel van een aangenaam verblijfsgebied. Zo zijn er veel 
klachten over met name bromfietsen en racefietsen, die met onverminderde snelheid door 
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het centrumgebied razen. Bedienend personeel vanuit de omliggende horecavestigingen 
moet vaak bij het oversteken naar de terrassen opzij springen voor de eigen veiligheid.  

Er lijkt ook op geen enkele wijze nog sprake te zijn van enige vorm van handhaving, in welke 
vorm dan ook ten behoeve van de veiligheid, de gezondheid, het milieu en de leefomgeving. 
En om zo te komen tot een veilig en leefbaar dorp met zo min mogelijk hinder en overlast 
voor burgers en bedrijven. Politie, Boa’s of toezichthouders zien we niet of sporadisch. En de 
fysieke afsluitingen op de zaterdagen zijn niet afdoende voor het weren van tweewielers. 

Vragen 

1. Is er nog sprake van enigerlei vorm van (bestuurlijke) handhaving op met name 
snelheidsgedrag van tweewielers? 

2. Zo ja, wat zijn daarvan de resultaten in de vorm van urenbesteding en aantallen 
processen-verbaal? 

3. Zo nee, wat denkt het college te ondernemen om in deze lacune te voorzien? 
4. Zijn (aanvullende) fysieke maatregelen denkbaar om gewenst snelheidsgedrag af te 

dwingen? 
5. Kan daarbij (ook) gedacht worden aan op een snelheid van 15 km/uur afgestemde 

verkeersdrempels of plateau’s? 
 
 
Met vriendelijke groet, 

Jaap de Moor, fractievoorzitter Bruisend Noordwijk 


