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Kunstklank presenteert 
‘Gestrand Verlangen’
n Nieuw theaterproject op Landgoed Calorama

THEATER n Ieder jaar weer weet de Stichting Kunstklank, on-
der aanvoering van artistiek leider Herma van Piekeren, het 
publiek te verrassen met een bijzonder project. Waren het 
vorig jaar de sprookjesachtige voorstellingen op Landgoed 
Calorama; dit jaar wordt er na twee jaar weer een strandthe-
ater gebouwd, iets voorbij de Koele Costa.

Door Ina Verblaauw

Het strandtheater, gemaakt van 
duurzame materialen, wordt mo-
menteel, inclusief de tribunes 
opgebouwd op het landgoed Calo-
rama.
“Ik zie enorme containers met 
bamboe rijden richting het land-
goed, waar hard wordt gewerkt 
aan de tribunes en het theater”, 
aldus Van Piekeren. “Maar daar 
zijn ook mensen voor nodig die dit 
doen. We zoeken nog vrijwilligers 
die technische tekeningen kunnen 
lezen en uitvoeren”. Het theater, 
op maquette gepresenteerd, is een 
ontwerp van Bart Akkerhuis en zal 
meerdere jaren op diverse plekken 
in Noordwijk opduiken.

Het strandtheater wordt het decor 
voor de opvoering van “Gestrand 
Verlangen”. In 2001 als eens opge-
voerd in Noordwijk. Een eigenzin-
nige uitvoering van de opera Dido 
en Aeneas van Henry Purcells. Met 
toen hoofdrollen voor Henk Neven 
en Marjolein Niels, die inmiddels, 
met elkaar getrouwd en twee kin-
deren rijker, graag weer hun aan-
deel willen leveren. Gestrand Ver-
langen wordt gespeeld van 14 t/m 
22 juli.
De muzikale leiding is in handen 
van Herma van Piekeren, terwijl 
Margrith Vrenegoor tekent voor 
de regie. Zij vertelt over de inhoud 
van het stuk. “Het gaat over een 
man en een vrouw, en een vrouw. 

Moet ik nog meer vertellen?”. De 
bestaande muziek wordt aange-
vuld met hedendaagse muziek.

Van Piekeren presenteerde ook het 
nieuwe logo van Kunstklank en 
maakte bekend dat er een speci-
aal fonds is opgericht, Het Podium 
voor de Toekomst, om de ontwik-
keling van talentvolle jongeren te 
borgen.

De kindervoorstellingen van 2016 
op Calorama waren een groot suc-
ces maar slechts voor kleine groe-
pen te zien. Dit jaar zal de voorstel-
ling, gecreëerd en gespeeld door 
Joep Paddenburg en Simon Boer, 
worden herhaald in een vernieuw-
de versie. Dit zullen plaatsvinden 
op 8, 9 en 10 juli op het landgoed.

Voor de realisatie van alle plan-
nen is Kunstklank nog op zoek 
naar vrijwilligers. Voor informatie: 
www.kunstklank.nl of vrijwilli-
gerskk@gmail.com

Herma van Piekeren met v.l.n.r. Rafael Zielinski, Jeanine Coco, Margrith Vrenegoor en Annelies de Ridder. | Foto: IV

Achterkamertjes

De gesprekken tussen Noordwijk en Noordwijkerhout over een 
vorm van samenwerking (of fusie of welke term u ook wilt ge-
bruiken) hult zich in nevelen.

Hoeveel mensen in de beide gemeentes hadden door dat het benoe-
mingsbeleid door de Commissaris van de Koning misschien wel eens 
een vooropgesteld plan was om het samengaan te onderzoeken, daarna 
voor te stellen en uiteindelijk op de rails te zetten? In de wandelgangen 
hoor je al langere tijd dat burgemeester Goedhart die rol was toebedeeld.
Nou, we zitten nu dus in een mallemolen van voorstellen, gesprekken, 
consultatierondes, inspraakavonden, meedenksessies en welke moge-
lijkheden er dan ook zijn om tot een gewenst resultaat te komen. Er is 
zelfs een hulpje: het ARHI-protocol, de Algemene Regels Herindeling… 
Weleens van gehoord?
Trouwens: voor wie is de samenwerking/fusie gewenst? Door de Com-
missaris in ieder geval maar wat de ambtenaren ervan denken? En de 
burgers? Een zekere gelatenheid lijkt zich meester te hebben gemaakt 
van de dorpelingen in beide woonkernen. En als er dan gepraat wordt 
in de beide gemeentehuizen dan zijn burgers en de pers niet welkom.
Beste panelleden: hoe geheim mogen de gesprekken over onze toekomst 
blijven?

Al jaren is bekend dat de overheid graag 
fusies ziet tussen gemeentes. Als dorpen 
zelf niet fuseren dan volgt er zachte dwang. 
Samenwerking Noordwijk en Noordwijker-
hout is onderzocht en wordt nu uitgerold.
Eerder dit jaar is er een openbare bijeen-
komst voor iedereen geweest waar de 
samenwerkingsplannen werden gepresen-
teerd. Nu volgen er drie besloten bijeen-
komsten komende maand, zonder pers en 

burgers en op 6 juli wordt de beslissing genomen tijdens een open-
bare raadsvergadering.
Wil je je stem nog laten horen? Noordwijkers kunnen tot en met 20 
juni een reactie sturen naar het college van Burgemeester en Wethou-
ders. De media kan echter ook een rol spelen: De Noordwijker kan bur-
gers aan het woord laten over dit onderwerp de komende weken. Nog 
interessanter is het om tijdens een live uitzending van Bollenstreek 
Omroep met elkaar in gesprek te gaan, Noordwijkers en Noordwijker-
houters, burgers en volksvertegenwoordigers. Locatie: Het Cultuur-
café. En dan wèl allemaal je stem laten horen Noordwijkers! 

In de beide gemeentehuizen wordt er druk 
overleg gevoerd op verschillende niveaus. 
Zowel op politiek gebied als ambtelijk wor-
den alle voors en tegens van een fusie tussen 
Noordwijk en Noordwijkerhout besproken, 
gewogen en vast gelegd. Nu heb ik altijd 
geleerd dat je een broedende kip nooit mag 
storen. Kijk maar naar de huidige besprekin-
gen om te komen tot een nieuw kabinet. Hoe 
meer je naar buiten laat komen hoe meer 

voetangels en klemmen je tegenkomt. Het risico dat je loopt om elke 
stap en elk argument te laten wegen en te laten beoordelen door relatief 
veel leken maakt de kans om te komen tot een weloverwogen besluit 
alleen maar kleiner! Wat mij het meeste opviel was dat die burgers bijna 
alleen maar emotionele en geen inhoudelijke argumenten aanvoerden 
om voor of tegen een fusie te zijn. De inwoners zullen weinig kunnen 
doen , maar vooral weinig merken van een eventueel samengaan van 
beide gemeentes. Laat de twee nesten eerst met rust en wacht tot de eie-
ren uit zijn, en kijk dan hoe bijzonder de kuikens zijn geworden en ga 
dan het gezamenlijke kippenhok bouwen en als aan alle voorwaarden is 
voldaan laat dan pas het publiek toe op de gezamenlijke boerderij.

Achter de schermen is waarschijnlijk 
allang besloten dat de fusie er komt en 
ook de wijze waarop de fusie tot stand zal 
komen. We zijn het inmiddels gewend 
(ook via voormalig Commissaris van de 
Koningin Jan Franssen) dat de zin van de 
regionale hoge heren toch wel wordt door-
gedreven. Raar dat in deze tijd gesprek-
ken over de Noordwijkse toekomst in het 
geheim gevoerd worden. Uiteindelijk zijn 

het de burgers die de politici gekozen hebben. Blijf dan ook openlijk 
richting je burgers. Natuurlijk hoeft dat niet tot op detailniveau, 
maar de burgers mogen ook niet voor de gek gehouden worden. Ik 
ben benieuwd waar we op uitkomen, maar fuseren, dat gaan we. 
Alleen is het de vraag wanneer en op welke wijze precies.

MARTHA BAALBERGEN

LOUKY CRAMA

SANDER SCHONEVELD

SPRAAKMAKEND

Op 20 april hebben we als PUUR 
in de gemeenteraad ingestemd 
met voortzetting van het traject 
om tot een fusie te komen met 
Noordwijkerhout. Een positief 
kritische houding op weg naar 
6 juli; de datum waarop er in 
Noordwijk en Noordwijkerhout 
tijdens gelijktijdige raadsverga-
deringen een definitief besluit 
wordt genomen over een fusie. 
Tot die tijd willen we vooral 
meer informatie.

Wat is de financiële toekomst 
van een gefuseerde gemeente, 
wat is de gezamenlijke visie op 
de Omgevingsvisie 2030? Wil 
Noordwijkerhout de 7 sterren 
nog harder laten stralen? En wat 
zijn de gevolgen voor de inwo-
ners van Noordwijk als deze 
fusie niet doorgaat? De ant-
woorden op deze vragen ver-
wachten we begin juni van het 
college. 

En uiteraard willen we als inwo-
nerspartij vooral de mening van 
de Noordwijker horen. Wat zie 
je als voor-/nadelen? 

Heb je suggesties of vragen? 
Laat het ons weten; 
info@puurnoordwijk.nl

Deze column is ook terug te 
vinden op www.noordwijk.
nl/gemeenteraad

Raadslid aan het woord
Iedere week vindt u hier de raadscolumn van de gemeente 
Noordwijk, met deze week: 
Taetske Visser-Danser, fractievoorzitter van PUUR Noordwijk




