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Vijf vragen aan......Elke week stellen we vijf vragen 
aan bekende en minder beken-
de Noordwijkers, Noordwijker-
houters en Zilkers of van
daarbuiten wat de heilzame 
badplaats Noordwijk voor hem 
of haar betekent.

‘Het totaalpakket van Noordwijk 
draagt bij aan het geluk van mensen’

Wendy Verkleij

Wie bent u?   
Ik ben Wendy Verkleij, burgemeester 
van Noordwijk

Wat maakt Noordwijk/Noordwij-
kerhout/De Zilk speciaal voor u?  
Onze gemeente kent 13 kilometer 
aan strand en duinen, prachtige 
bollenvelden en bloembollenbedrij-
ven, een grote variatie aan bedrijven 
in recreatie en toerisme, een Space 
campus, hele actieve carnavalsver-
enigingen en veel focus op sport 
en cultuur. De dorpen binnen onze 

gemeente zijn heel verschillend van 
karakter. Dat is ook onze kracht 
en dit moeten we koesteren. Een 
duidelijke overeenkomst is de be-
trokkenheid van de inwoners en 
ondernemers. Dankzij die betrok-
kenheid hebben we mooie bedrijven 
en verenigingen en wordt er zoveel 
georganiseerd. Dit wordt ook zeer 
gewaardeerd door de vele bezoe-
kers die het gehele jaar voor de ge-
meente Noordwijk kiezen.

Wat is uw mooiste/favoriete plek 
in de natuur hier
De mooiste of favoriete plek benoe-
men is een uitdaging, want er zijn 
er zoveel. Denk aan de duinen, het 
strand, de bossen en het waterrijke 
gebied in het achterland. Als ik dan 
toch moet kiezen, kies ik voor Na-
tuurreservaat Noordvoort. Ik vind dit 
een heel bijzonder natuurgebied.

Wat is voor u actief werken aan 
gezondheid en een gezonde leef-
stijl?
Dat is bewegen in de buitenlucht, 
lekker wandelen, gezond eten en dat 

kan op veel plekken in onze fantasti-
sche gemeente.

Waar ligt volgens u de kracht van 
Noordwijk als gezonde en ener-
gieke gemeente?
Naast de bewezen heilzame wer-
king van de kust op je gezondheid 
wordt hard gewerkt aan een mooi 
compleet aanbod van producten en 
activiteiten waar natuur, gezonde 
voeding, beweging en genieten 
onderdeel van uitmaken. 

Door dit samen met de onderne-
mers te ontwikkelen voor onze 
gasten en inwoners werken we aan 
de gezonde en energieke gemeente. 
Daar plukken we ook de vruchten 
van. We willen met de erkenning 
als heilzame badplaats een nieuwe 
richting inslaan met Noordwijk. 

Deze continue ontwikkelingen zor-
gen ervoor dat we het gehele jaar 
rond interessant zijn voor de bezoe-
ker en het draagt bij aan de positieve 
gezondheid van onze inwoners.

Hoe ziet een heilzame badplaats 
eruit als u droomt over de toe-
komst van Noordwijk?  
Naast het hebben van een aantal 
mooie kuurvoorzieningen waar we 
behandelingen kunnen ondergaan 
op basis van Thalasso therapie, ge-
nieten bezoekers en inwoners van 
een gezonde maaltijd in onze hore-
ca. Er zijn volop mogelijkheden om 
te bewegen, maar ook om tot rust 
te komen in de natuur. Er is van alles 
te koop in Noordwijk als het gaat 
om het bevorderen van een gezon-
de leefstijl. Het totaalpakket van 
producten, arrangementen en acti-
viteiten inspireert en draagt bij aan 
het geluk van mensen. En wat heel 
belangrijk is, is dat we er allemaal 
gebruik van kunnen maken.
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