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Noordwijk ✱ Mountainbikers die in
Noordwijk een trainingsritje op het
strand maken, lopen het risico be-
keurd te worden. De gemeente heeft
in een brief aan MBC de NoordBi-
kers aangekondigd strenger te gaan
controleren op het fietsverbod en zo
nodig boetes uit te laten delen.
„Niet fijn, zeker voor een gemeente
die propageert Europese sportstad
te zijn”, reageert Wim van Rijnswou,
voorzitter van de NoordBikers. Hij
wil overleg met de gemeente.
Het verbod geldt al ruim twintig

jaar, maar de gemeente kondigt nu
aan te gaan handhaven. ’In toene-
mende mate’ zouden meldingen
zijn binnengekomen van op het
strand fietsende moutainbikers,
blijkt uit het schrijven dat namens
burgemeester Jan Rijpstra is opge-
steld. „Ik maak mij daar zorgen
over. Het zonder vergunning fietsen
op het strand levert gevaarlijke situ-
aties op.”
De brief is door de vereniging op Fa-
cebook gezet. Veel fietsers reageren
verbolgen of boos. „Sommigen op-
peren om de fiets maar in te ruilen
voor een paard, want dan mag het
wel. Van de mountainbikers houdt
99 procent zich keurig aan de regels.
Ze fietsen doorgaans tussen half ok-

tober en half maart. Daarbuiten
doen ze dat nauwelijks, want dan is
het veel te druk op het strand”, rea-
geert Van Rijnswou.

Ontheffing
De gemeente kan ontheffing geven,
maar in de brief aan de NoordBikers
staat expliciet dat die alleen wordt
verleend voor wedstrijden. Voor
trainingen moeten de sportievelin-
gen hun heil elders zoeken, want
’voor individuele mountainbikers
worden geen vergunningen ver-
leend’, schrijft de gemeente.
Elders in het dorp krijgt de vereni-
ging heel wat meer medewerking
van Staatsbosbeheer. In het bosrijke
gebied rond de Duindamseslag ligt

namelijk een speciaal parcours voor
mountainbikers. Daar komen ook
wel eens klachten over binnen, maar
wordt het volgens Van Rijnswou al-
tijd in overleg opgelost. 
De afdeling wielersport van IJsclub
Voorwaarts Katwijk heeft geen brief
uit Noordwijk ontvangen. Toch ma-
ken ook veel leden van deze club een
trainingsritje over het strand van de
buurgemeente. In Katwijk worden
mountainbikers gedoogd, nadat
daar eerder een soortgelijke discus-
sie speelde. „Mountainbikers rijden
bij voorkeur bij laag water als het
strand heel breed is. Ik heb nog
nooit gehoord van ongelukken tus-
sen een fietser en een strandgast”,
zegt Dick van der Plas, voorzitter

van de ijsclub. Ook hij wijst erop dat
mountainbikers voornamelijk in de
winter actief zijn, op momenten dat
het rustig is op het strand. Hij pleit
voor overleg tussen gemeenten, zo-
dat overal eenduidige regels over
het gebruik zijn. In gemeenten als
Bergen en Egmond kan wel gewoon
in de winter worden gefietst.
Dat de maatregel een sportdorp on-
waardig is, doet een woordvoerder
van de gemeente af als onzin. „Je
mag ook niet met je motor op het
strand en dat is ook een sport. De
veiligheid staat bij ons voorop. Op
het strand zijn nou eenmaal geen
aparte stroken voor fietsers. Toch
rijden die soms met hoge snelheid
langs spelende kinderen.” 

Voorzitter NoordBikers wil overleg met gemeente Noordwijk

Mountainbikers boos over verbod
Peter van der Hulst
p.van.der.hulst@hollandmediacombinatie.nl

Voor moutainbikewedstrijden op het strand geeft Noordwijk wel ontheffing, individueel trainer is niet toegestaan. FOTO JOHAN WESTRA
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Bollenstreek ✱ Eén op de drie men-
sen in de Bollenstreek die een be-
roep doen op de bijstand, heeft een
taalprobleem. Dit blijkt uit cijfers
van de ISD Bollenstreek over de pe-
riode begin 2016 tot halverwege
2017.
De sociale dienst van Noordwijk,
Noordwijkerhout, Teylingen, Lisse
en Hillegom heeft deze groep van

163 bijstandsgerechtigden verplicht
om beter Nederlands te gaan leren.
Als dat wordt geweigerd, kan er
worden gekort op de uitkering. Bol-
lenstrekers die door een psychische
of een lichamelijke beperking de
taal slecht machtig zijn, hoeven niet
verplicht op Nederlandse les.
’Een aanzienlijk deel’, zo schrijft ge-
meente Teylingen op vragen van de
VVD, ’is statushouder’. Dat zijn
vluchtelingen met een verblijfssta-

tus. Als inburgeringslessen niet vol-
doende zijn om de taal machtig te
worden dan kunnen ze vanuit de
ISD extra scholing, begeleiding, sta-
ges en werkervaringsplekken krij-
gen. 
Het idee erachter is dat statushou-
ders die de Nederlandse taal beheer-
sen, meer kans maken op een baan.
Ze hoeven dan minder vaak een be-
roep te doen op een uitkering. 

Verplicht taalles bijstandsgerechtigden
Roy Hazenoot

Teylingen ✱ De gemeente Teylin-
gen staat bij de totstandkoming van
de windturbines bij AkzoNobel/Sik-
kens in Sassenheim buitenspel. De
multinational heeft gekozen om de
procedures en vergunningsaanvra-
gen via provincie Zuid-Holland te
laten verlopen. Ambtenaren en poli-
tici in het provinciehuis in Den

Haag ondersteunen de door Akzo
gekozen route.
In het bestuurscentrum van Teylin-
gen in Voorhout is dit geen verras-
sing. De mogelijkheid dat de ge-
meente alleen een adviserende rol
toebedeeld zou krijgen, heeft altijd
boven de markt gehangen. Vanwege
de grote hoeveelheid energie die de
twee windturbines gaan produce-
ren (meer dan vijf megawatt), wordt

het terrein van Akzo officieel een
windpark. Volgens de Elektriciteits-
wet gaat de provincie hierover. Ook
het gegeven dat bij de Sikkensfa-
briek met gevaarlijke stoffen wordt
gewerkt, maakt Zuid-Holland tot
het bevoegd gezag.
De gemeenteraad van Teylingen liet
vorig jaar maart al blijken niet blij te
zijn met de situatie. „Ik vind dat wij
hierover gaan”, zei Dion Piket,

raadslid van Trilokaal toentertijd.
Piket was niet de enige. Van de zes
politieke partijen in de fusiege-
meente zag alleen de ChristenUnie
(CU) de machtspositie van de pro-
vincie positief in.
Toch is die laatste partij (net als de
VVD en Trilokaal) in principe tegen
de komst van 175 meter hoge wind-
molens. Behalve als ’er naar tevre-
denheid afspraken met omwonen-

den worden gemaakt’ mogen de tur-
bines van CU er komen. PvdA en
CDA hebben op hun beurt ook twij-
fels over de hoogte van de objecten.
D66 is het minst kritisch op het
plan. 
Zelfs GroenLinks, die woensdag
voor het eerst aan de verkiezing
meedoet, wil kijken naar alternatie-
ven zoals een ’combinatie van zon-
nepanelen en kleinere molens’. 

Teylingen mag alleen adviseren over windturbines Akzo
Roy Hazenoot


