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  !!
Inleiding  !
Op 17 maart 2014 mag u de gemeenteraad kiezen van Katwijk, 33 mensen die voor 
u de komende vier jaar onze gemeente gaan besturen. Net als de afgelopen vier 
jaar zullen er keuzes gemaakt worden over zorg, wonen, bouwen, geld, 
evenementen, wegen en ja, soms ook stoeptegels.  !
De PvdA gaat, al meer dan 65 jaar, uit van ‘eerlijk delen’ en ‘de sterkste schouders 
dragen de zwaarste lasten’. Onze partij wil werken aan gelijke kansen voor 
iedereen. Van de gemeente mag gevraagd worden belemmeringen daarvoor uit de 
weg te ruimen, terwijl tegelijkertijd mensen mogen worden aangesproken op hun 
verantwoordelijkheid. De sociaaldemocratie gelooft in de vrije mens die zijn of 
haar eigen leven inricht, maar die zich ook geborgen weet én verantwoordelijk 
voelt voor de samenleving en voor elkaar. Deze ruimte voor het individu en de zorg 
voor elkaar dienen in balans te zijn: dat biedt de beste kansen en zekerheden in 
een veranderende wereld. !
De PvdA wil voor Katwijk politieke daadkracht, dynamiek, overtuigingskracht en 
communicatie mét in plaats van over de burgers. Er is meer te doen dan te dromen 
over grote prestige projecten. De PvdA pleit voor een andere aanpak. Wij kiezen 
ervoor om in de komende periode een college te vormen met 4 wethouders, die 
verantwoordelijk zijn voor het te voeren beleid.  De portefeuille van de 
burgemeester zal inhoudelijk moeten worden beperkt tot de wettelijke taken. 
Zo zal de bestuurskracht toenemen. !
In de toekomst moet de aandacht meer gaan naar het welbevinden van mensen. 
De beste manier waarop we onze gemeente kunnen vormgeven moet vooral 
plaatsvinden in de wijken. De wijken van Katwijk zijn veelal historisch gegroeid 
waar bewoners een sterke binding mee hebben. Daar  moeten we naar  kijken en 
ons beleid op afstemmen. Wanneer we dat doen kunnen we vooruit met Katwijk, 
vandaar Katwijk in de wijk. !
!
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  !
Wijken 
!
De wijken zijn belangrijk en de inwoners hebben daar allereerst mee te maken. 
Sinds de fusie in 2006 zijn veel functies verplaatst vanuit de wijken naar het 
centrum van de gemeente. De centralisatie van diverse functies is goed te 
verdedigen maar de PvdA vindt het noodzakelijk dat een aantal belangrijke zaken 
ook dichtbij kunnen worden ingevuld. Of dit nu gaat om senioren die moeilijk ter 
been zijn, moeders met jonge kinderen of mensen die graag  een ontmoetingsplek 
hebben, het is belangrijk dat we geen grote stad worden. Op de verschillende 
identiteiten van Katwijk mogen we trots zijn. Een gemeenschap wordt een 
levendige samenleving als de mensen die er wonen zich daar thuis voelen. Dat 
moeten we koesteren en stimuleren. De PvdA vindt dat de gemeente moet 
investeren in buurtpreventie middelen die de sociale cohesie bevorderen zoals 
bijvoorbeeld hele simpele maatregelen als het oprichten van whatsapp groepen in 
samenwerking met de politie om de sociale cohesie en de veiligheid in een wijk te 
bevorderen  !
De PvdA ziet in de wijkraad een belangrijk middel om er voor te zorgen dat de 
plannen voor de wijken door mensen bekeken worden die er ook echt leven en 
signalen kunnen oppikken uit de samenleving. De wijkraad moet betrokken en 
geconsulteerd worden over alle plannen voor de wijken. Dit zou ook rechtstreeks 
onder de aandacht van de gemeenteraad moeten worden gebracht. Een budget 
voor de wijkraad is goed en moet blijven, mits het op de juiste manier wordt 
ingezet.  !!
!
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  !
Jongeren 
!
De PvdA ziet jongeren niet als onruststokers. Nu worden te pas en te onpas alleen 
de negatieve kanten belicht. Jongeren zijn de toekomst van onze gemeente en 
daarom wordt het tijd dat er  actie wordt ondernomen. De problemen die zijn 
ontstaan met het jongerenwerk verdienen een structurele oplossing en daarom 
pleit de PvdA voor een verbreding in aanbod en programmering van activiteiten en 
ook voor ruimere openstelling van jongerencentra en een integrale planning van de 
activiteiten binnen de gemeente. Ook is het belangrijk goed te kijken naar de 
veranderingen op het gebied van alcohol en rook beleid. We moeten er voor zorgen 
dat de jongeren aansluiting houden met jongerencentra. !
Jongerenwerk; ondersteunen maar kritisch zijn. 
Vrijwilligers doen in Katwijk geweldig werk en vormen het hart van onze 
samenleving, zeker voor wat betreft het jongerenwerk. Deze vrijwilligers worden 
ondersteund door professionals die betaald worden door de gemeente. De PvdA 
ondersteunt deze werkwijze maar vindt wel dat kritisch gekeken mag en moet 
worden naar deze ondersteuning. De ondersteuning moet direct ten goede komen 
aan de jongeren en de vrijwilligers. Daarnaast moet het zich vooral richten op het 
activeren van jongeren om zelf activiteiten te ontplooien.   !
Jaarrond openstelling. 
 In de zomermaanden wanneer jongeren de meeste vrije tijd hebben, zijn 
momenteel de jongerencentra gesloten. Dit houdt in dat er tijdens deze periode 
geen voorzieningen voor de jeugd zijn en  de binding met het jongerencentrum 
verloren gaat. In samenhang met de professionalisering van het jongerenwerk moet 
een jaarrond openstelling worden bewerkstelligd.  !
Gedifferentieerde subsidiemethodiek  
De PvdA zal geld investeren in het jongerenwerk. Subsidie krijg je echter niet 
zomaar maar zal altijd gebaseerd zijn op prestatieafspraken. Wij zijn voorstander 
van een driedeling in de subsidies.  

1. Basissubsidie die de exploitatie van alle jongerencentra waarborgt. 
2. Subsidies die activiteiten mogelijk maakt voor verschillende 

leeftijdscategorieën.  
3. Cultuursubsidie 18+-activiteiten voor alle jongerencentra !

Naast deze subsidieactiviteiten krijgen alle jongerencentra de mogelijkheid om, 
met in achtneming van de breed gecoördineerde jaarrond programmering, zelf 
ongesubsidieerde avonden te organiseren, voor zowel tieners als 18-plussers.  !!
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  !
Maatschappelijke stage 
Een belangrijke manier om jongeren bewust te maken van hun omgeving en de 
samenleving is de maatschappelijke stage, ooit ingesteld als verplicht onderdeel bij 
het vak maatschappijleer. De PvdA vindt het zeer belangrijk dat jongeren binding 
krijgen en behouden met de samenleving en wil daarom dat we actief scholen gaan 
benaderen en afspraken maken om samen met het Vrijwilligers Informatie Punt een 
maatschappelijke stage in Katwijk te behouden. !!
!
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  !
Sociaal Beleid !
De PvdA laat niemand aan haar of zijn lot over. Wij zijn van oudsher dé partij die 
het opneemt voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving.  !
Hoewel Katwijk nooit alle bezuinigingen die nationaal worden doorgevoerd op 
lokaal niveau kan repareren, zien wij ook in Katwijk kans keuzes te maken. De 
keuze voor een sociale gemeente, waarin mensen met de laagste inkomens ook 
kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. Wil dat vorm krijgen, dan 
moet duidelijk zijn wie wel en niet in aanmerking komt voor aanvullende 
regelingen, moeten er financiële middelen zijn én moet het bij de juiste mensen 
terechtkomen.  !
De PvdA wil dat Katwijk een gemeentebestuur heeft dat staat voor een sterk en 
sociaal beleid, zeker nu de werkloosheid hoog is en de armoede groeit. Sterk door 
de komende periode alles op alles zetten om zoveel mogelijk mensen aan een baan 
te helpen. Werk leidt immers tot integratie, sociale acceptatie en activiteit en is 
dé manier om uit de armoede te komen. De gemeente zet zich in voor werk en 
scholing. Daar staat wel wat tegenover. Van iedereen zonder werk wordt verwacht 
dat hij/zij zich minimaal 20 uur per week inzet door het uitvoeren van 
(vrijwilligers)werk of het volgen van scholing. Uitzonderingen hierop zijn natuurlijk 
altijd mogelijk, bijvoorbeeld om verdringing op de arbeidsmarkt te voorkomen. 
Ook moet dit werk er op gericht zijn mensen waar mogelijk weer naar werk toe te 
helpen. Wat heel erg belangrijk is dat we deze mensen lokaal kunnen volgen en 
hier zo kort mogelijk opzitten. Een regionale uitwerking van de nieuwe 
participatiewet is noodzakelijk en ook goed, alleen het lokale aspect moet 
nadrukkelijk aanwezig zijn.  
Sociaal beleid door te blijven inzetten op een ruimhartig armoedebeleid voor de 
groepen die door de ongunstige economische ontwikkelingen onevenredig zwaar 
worden getroffen.  !
Een bijstandsuitkering mag voor jongeren, die voortijdig hun opleiding afbreken, 
absoluut geen optie zijn. Door maatwerk, leer/werkplaatsen en slechts een 
beperkte WWB-uitkering moeten zij een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt 
verwerven. Het gemeente bestuur zal een sterke lobby in de richting van het 
bedrijfsleven moeten voeren om meer jongeren aan het werk te krijgen.   !
Groepen mensen in de samenleving die in de laatste jaren financieel of 
maatschappelijk stapjes of stappen achteruit hebben moeten maken, verdienen 
extra aandacht van de gemeente. Die extra aandacht begint met gericht 
informeren van bijvoorbeeld senioren, uitkeringsgerechtigden, chronisch zieken of 
allochtonen. Gericht informeren over aanvullende bijstandsregelingen, mantelzorg, 
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  !
vervoersmogelijkheden, informeren over de steun die gemeente of 
maatschappelijke instellingen kunnen bieden. Het gaat hierbij om mensen en dus 
om maatwerk. De één is geholpen met een financieel steuntje in de rug voor een 
nieuwe wasmachine, de ander met een starterslening voor een woning.   !
De PvdA heeft in de afgelopen raadsperiode een motie ingediend die de 
onaanvaardbare gevolgen van stapeling van bezuinigingen voor het individu moet 
tegengaan. Deze motie heeft de steun gekregen van alle partijen. We zullen de 
uitvoering hiervan kritisch volgen.  !
!
Bedrijvigheid 
!
De PvdA staat pal voor een sterk bedrijfsleven en stimulering van ondernemers, 
juist nu de economie stagneert. Dit wil overigens niet zeggen dat de gemeente op 
de stoel van de ondernemer moet gaan zitten. Samen met ondernemend Katwijk 
moet gekeken worden op welke manier de gemeente iets voor de ondernemer  kan 
betekenen. De gemeente moet voorwaarden scheppend zijn om initiatieven van 
ondernemers mogelijk te maken. !
Omdat banken terughoudend zijn met het verstrekken van kredieten heeft de 
rijksoverheid diverse regelingen in het leven geroepen. Voor de ondernemer is niet 
altijd duidelijk welke mogelijkheden dit voor haar/hem biedt. De gemeente moet 
hierbij maatwerk verrichten door de rol van voorlichter op zich te nemen. De 
gemeente zou daarnaast actief moeten onderzoeken of het mogelijk is een 
starterslening voor ondernemers op te zetten vergelijkbaar met die voor de 
woningmarkt.   !
Meedenken over oplossingen in plaats van opwerpen van barrières lijkt een 
toverwoord maar dit vindt de PvdA eigenlijk een ‘normale’ taak voor de gemeente. 
Hierin is ook de herontwikkeling van bestaande bedrijfslocaties in te passen. Met 
een goed plan als basis kunnen individuele problemen snel opgelost worden. 
Ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein lijkt makkelijker maar is vaak een 
kwestie van lange procedures, verspilling van schaarse ruimte en werkt 
verpaupering van bestaande bedrijfslocaties in de hand. 
Bedrijvigheid is een ruim begrip. Of het nu gaat om (glas)tuinbouw, visverwerking, 
bloemenhandel, toerisme, horeca, industrie of dienstverlening, er moet een plaats 
voor zijn binnen de gemeente  zonder dat dit overlast veroorzaakt voor de directe 
leefomgeving. De gemeente zal de komende jaren geplande investeringen versneld 
moeten  uitvoeren om zo het bedrijfsleven te stimuleren. !
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  !
In regionaal verband zal de spreiding van werkgelegenheid voor hoger opgeleiden 
op gang moeten worden gebracht. De gemeente kan dit stimuleren door middel van 
een actief  vestigingsbeleid. !
De Nederlandse wet biedt de mogelijkheid aan winkeliers om op zondag hun winkel 
te openen. In Katwijk wordt deze vrijheid geblokkeerd doordat het gemeente 
bestuur initiatieven op dit terrein tegenhoudt. Daar moet een einde aan komen.  !
Deze maatregel is onderdeel van een serie van maatregelen die de PvdA wil nemen 
om ondernemers meer vrijheid te geven en geen onnodige belemmeringen op te 
werpen. Het versoepelen van het terrasbeleid, zoals hieronder beschreven is daar 
ook een voorbeeld van. Daarnaast moet het voor ondernemers makkelijker worden 
een bedrijf te starten. De gemeente legt vaak onnodige beperkingen op als het 
gaat om het vestigingsbeleid, dit moet verdwijnen, gezonde concurrentie is goed. 
Als het gaat om internetbedrijven moet de gemeente juist de partij zijn die deze 
omarmt. Uiteraard kan het niet overal, maar het uitgangspunt moet zijn om 
toestemming te verlenen voor het starten van een nieuwe onderneming en niet 
tegenwerken.   
Met de Wet Voorkeursrecht Gemeenten moet Katwijk terughoudend omgaan. Het 
kan niet zo zijn dat we mensen en ondernemingen jarenlang in onzekerheid laten 
zitten waardoor zij in financiële problemen komen en geen actie kunnen 
ondernemen met hun bezit.  !
!
!
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  !
Horecabeleid 
!
De PvdA roept al heel lang dat Katwijk best wat gezelliger mag. Niet alleen voor de 
toerist maar ook voor de eigen bevolking. Hiervoor moet het horeca-aanbod 
aansluiten op de vraag van de burgers. De ondernemers moeten bij het ontwikkelen 
van plannen niet telkenmale nul op rekest krijgen. De afweging zal gemaakt 
moeten worden of één en ander past bij een gemeente van 60.000 inwoners. Cafés 
en dagzaken verlevendigen het straatbeeld en zijn waardevol voor het sociale 
gezicht van de gemeente. In bestemmingsplannen moet hiervoor ruimte geboden  
c.q. gemaakt worden.  Uiteraard moet hierbij nadrukkelijk aandacht uitgaan voor 
het beperken van overlast. Het beperken van overlast hoeft in de praktijk niet 
altijd het opleggen van beperkingen aan de ondernemer te betekenen.  
Horecaondernemers en gemeente zullen hier samen aan moeten werken.. !
 Het huidige beleid is uitsluitend gericht op het beperken van horecabedrijven en 
horeca-activiteiten met het oogmerk overlast te voorkomen of terug te dringen. 
Volgens de PvdA zit de gemeente met dit beleid op een dood spoor. Wij willen een 
geïntegreerd horecabeleid dat veel meer gericht is op erkenning van de 
maatschappelijk en economische betekenis van de horecasector voor de gemeente. 
Dit beleid is niet alleen gericht op het voorkomen van overlast, maar ook op de 
ontwikkeling van de horecasector. Het levert een belangrijke bijdrage aan het 
sociale leven, de werkgelegenheid en de toeristische aantrekkingskracht van alle 
Katwijkse wijken. De 15% uitbreiding die nu is toegestaan moet worden verruimd 
en actief worden ingevuld. Het terrassenbeleid moet worden versoepeld. Op proef 
zijn de openingstijden op vrijdag verruimd. Dit moet  zo blijven en ook kan de 
donderdag verruimde openingstijden krijgen. Met het succes van het 
horecaconvenant verdienen de ondernemers dit vertrouwen. Bovendien wordt met 
deze langere openingstijden voorkomen dat jongeren op straat rondhangen.  !
De Princehaven en de Zwaaikom zijn het symbool van het falende vestigingsbeleid 
van het huidige gemeente bestuur. Deze unieke locatie komt totaal niet uit de verf 
door de bekrompenheid en de tegenwerking die horecaondernemers daar  
ondervinden. !!
!
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  !
Toerisme en recreatie !
Voordat de term citymarketing bedacht werd was het al duidelijk: Het toerisme 
moet vooruit! Nieuwe ideeën en wensen moeten aangepakt worden. De PvdA is blij 
dat de zeejachthaven er niet komt en dat de voorstanders tijdig tot inkeer zijn 
gekomen. Zo zijn we behoed voor een financiële en ecologische ramp. Voor 
slechtweer en voor recreatie op zondag  is het noodzakelijk dat Katwijk niet 
verwijst naar andere gemeenten maar dat alternatieven geboden wordt binnen de 
gemeentegrenzen. Door het aanbod van voorzieningen te vergroten wordt de 
aantrekkingskracht van Katwijk voor de toerist verhoogd.  Ook de bibliotheek en  
musea zouden op zondag open moeten zijn.  !
In  Princehaven en de Zwaaikom moeten meer activiteiten komen b.v.  een 
openluchttheater. !
Er moet hoognodig het een en ander worden veranderd  op het gebied van het 
evenementenbeleid. Evenementen zoals festivals en de dorpsfeesten kunnen aan 
de levendigheid en aantrekkelijkheid van het dorp  een belangrijke bijdrage 
leveren. De gemeente moet dit van harte ondersteunen. De bezuinigingen die 
waren opgelegd aan de organiserende (Oranje)verenigingen en andere organisaties 
zijn van tafel, iets waar de PvdA voor gepleit heeft. De gemeente moet zich 
opstellen als professionele partner om op gelijkwaardige wijze te kijken naar 
mogelijkheden in plaats van het opwerpen van blokkades. Het rare onderscheid 
tussen volksfestiviteiten en gewone evenementen moet verdwijnen, waarbij we 
een ruimhartig beleid toepassen.  !
Het centrum moet worden verlevendigd om bezoekers te trekken. Zo moeten er op 
de boulevard pleintjes komen (strandplein) met terrassen en de mogelijkheid 
bekijken om de boulevard gedeeltelijk autovrij  of -luw te maken. De terrasregels 
versoepelen, net zolang open blijven als de onderneming zelf. !! !!
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  !!
Kunst en Cultuur !
Kunst en cultuur is inspiratie voor de samenleving. Inspiratie is kwetsbaar en moet 
worden beschermd. De PvdA wil dat kunst en cultuur bloeit in vrijheid. Als kunst 
zich kan ontwikkelen heeft zij meerwaarde voor bijvoorbeeld de sociale, politieke 
en economische omgeving.  !
Kunst is voor iedereen, er mag geen maatschappelijke tweedeling ontstaan: 
enerzijds de groep die wel makkelijk toegang heeft tot informatie, kunst en cultuur 
en anderzijds de groep die dat niet heeft.  Katwijk moet blijven investeren in 
projecten en ook vinden we dat musea, theater en bibliotheek de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om de ontwikkeling van de 
inwoners van Katwijk te bevorderen en recreatie en ontspanning te bieden in een 
culturele omgeving. De toegang tot de musea in onze gemeente moet gratis 
worden. !
De PvdA vindt dat de bibliotheek een noodzakelijke en duidelijke functie heeft. 
Leesbevordering, informatiecentrum, ondersteuning voor gemeente en scholen zijn 
een paar van de onderdelen die de bibliotheek aanbiedt. Maar het kan en moet 
beter: een moderne centraal gelegen bibliotheek  met ruimte voor een leescafé en 
exposities. Die ruimte kan ook benut worden voor bijvoorbeeld lezingen en literaire 
bijeenkomsten. Daarnaast is het belangrijk dat jongeren studieplekken behouden 
en dat we deze uitbreiden, dat is investeren in de jeugd. De bibliotheken in de 
wijken moeten blijven en  worden ingericht voor doelgroepen zoals senioren of 
ouders met kleine kinderen. Een dergelijke voorziening in de buurt maakt 
bibliotheek bezoek laagdrempelig en bereikbaar voor iedereen. Over de locatie van 
een nieuw cultuurhuis is veel discussie. Wat de PvdA betreft staat in ieder geval 
vast dat we niet onnodig en dwingend mensen en ondernemingen gaan uitkopen. 
Wanneer dat betekent dat bepaalde locaties dan niet in beeld komen is dat 
jammer, maar dan moet worden gekozen voor een andere locatie. Een gedegen 
kosten/baten analyse moet uitwijzen wat de beste locatie is, hierbij moet ook 
creatief gekeken worden naar locaties en actief het gesprek worden gezocht met 
ondernemers en omwonenden. Belangrijk is dat de raad aangeeft wat zij wil 
voordat we mensen onnodig onrustig maken.  

!
Katwijk moet ruimte bieden aan verschillende ‘kunstenaars’ om zich te ontplooien. 
Of dit nu jonge bandjes, theater, schilderkunst of iets anders is, er moeten 
mogelijkheden geboden worden. Hiervoor kan creatief gedacht worden met 
multifunctionele ruimtes. De komende jaren moet er meer ruimte beschikbaar 
worden gesteld, ook op zondag.  
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  !
De basis voor culturele ontwikkeling moet starten op jonge leeftijd.  Professioneel 
muziekonderwijs moet laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk worden. Het 
invoeren van inkomensafhankelijke lesgelden en het subsidiëren van lessen in 
groepsverband kan daaraan bijdragen. Algemene muzikale vorming die op 
basisscholen wordt gegeven mag niet verdwijnen.  

!
!
!
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  !
Sport- en accommodatiebeleid 
!
Geef  sport de ruimte, houd sport bereikbaar en breng sport en bewegen terug in 
de wijk. 
Laat de sportparken uitgroeien tot een centrale ontmoetingsplaats in de wijk. 
De relatie tussen sport en onderwijs moet versterkt worden. De koppeling tussen 
sport en gezondheid moet hechter worden, de gemeente moet een centrale rol 
spelen om de verschillende partijen blijvend te koppelen. Dit is een belangrijk 
instrument voor het bestrijden en voorkomen van obesitas. De gemeente moet 
ruimte bieden om nieuwe organisatievormen van sportaanbod te ontwikkelen. 
Sport moet voor ieder toegankelijk en betaalbaar zijn.  !
De PvdA wil een integrale en effectieve aanpak van het accommodatiebeleid. 
Allerlei verenigingen en vrijwilligersorganisaties hebben hier behoefte aan. Er  zal  
een inventarisatie gemaakt moeten worden van alle beschikbare ruimten. Scholen 
en gebouwen van sportverenigingen staan vaak ’s avonds leeg. Het is mogelijk om 
deze ruimten beter te benutten voor allerlei activiteiten door verenigingen en 
andere mogelijk geïnteresseerden. Hier moet de gemeente een actieve, 
bemiddelende rol in spelen.  !
De gemeente geeft veel subsidie “in natura” aan sportverenigingen. Dit veelal in de 
vorm van het beschikbaar stellen en onderhoud van gebouwen en terreinen. De 
PvdA pleit voor transparantie en duidelijke kaders op dit punt. 
     !
!
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  !
Onderwijs. !
De PvdA wil dat scholen en onderwijs gerelateerde voorzieningen als 
peuterspeelzalen en kinderopvang gehuisvest worden in multifunctionele 
gebouwen. Scholen van verschillende achtergronden gaan daarbij onder één dak. 
Toegankelijkheid en bereikbaarheid van het aanbod op onderwijsgebied wordt 
hierdoor vergroot. !
Gebouwen voor onderwijs moeten maximaal worden benut, dat geldt tevens  voor 
schoolpleinen en overige voorzieningen in de buitenruimte.  !
Samenwerking, waar mogelijk, met sportverenigingen vergroten het aanbod en 
maken meervoudig gebruik van sportvelden en binnensportruimten interessant. Dit 
geldt ook voor scholen voor voortgezet onderwijs. Ook kan een relatie worden 
gelegd tussen jongerensociëteiten en het onderwijs om naschoolse activiteiten op 
elkaar af te stemmen. !

  

!
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  !
Zorg  
  
Als het gaat om zorg in de toekomst voor onze senioren, zieken of gehandicapten, 
staan voor de PvdA vier principes centraal:  

· De kwaliteit van de zorg moet ten minste op het huidige niveau 
blijven.  

· De toegankelijkheid van de zorg mag niet in gevaar komen.  

· Keuzevrijheid is mooi, maar als je niet zelf kunt  kiezen, dan helpt de 
gemeente bij de keuze via het zorgloket.  

· Er moet goede huisvesting zijn voor senioren in verschillende 
prijsklassen. 

!
Het is zaak dat de inwoners van Katwijk zo lang mogelijk zelfstandig blijven 
wonen. De zorgvoorzieningen moeten goed bereikbaar en laagdrempelig zijn en 
zorg wordt  in samenhang met wonen en welzijn georganiseerd.  !
De gemeente moet dichtbij de burgers arrangementen op maat kunnen bieden. Om 
dit binnen financiële kaders te kunnen doen is het onder meer belangrijk dat: 
• er minder producten worden geboden; 
• sprake is van ontschotting in de zorg (ook in financiële zin); 
• gemeenten zorg- en welzijnsaanbieders betrekken bij het samenstellen van de 
arrangementen. Het is belangrijk om elkaar te leren kennen en te bouwen aan 
vertrouwen. !
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning  is een wet die de gemeente een 
belangrijke rol geeft in de organisatie van de zorg. De wet is op sommige punten 
onduidelijk en veel mensen maken zich zorgen over de toekomst. De PvdA zal 
echter altijd staan voor kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg voor iedereen. 
Toegankelijke zorg betekent ook een minimum aan bureaucratie. Bereikbare zorg 
betekent ook betaalbare zorg. Indien men verscheidene eigen risico’s zelf moeten 
betalen, kan dat leiden tot onbereikbare zorg. Dat moeten we voorkomen. Meer 
zeggenschap geven over de zorg die cliënten afnemen en het gemakkelijker maken 
om zelfstandig te kunnen blijven wonen.  !
Vanaf 2015 wordt door decentralisaties de uitvoering en financiering van de AWBZ  
(WMO), participatiewet en decentralisatie jeugdzorg de verantwoordelijkheid van 
de gemeente .  Deze veranderingen gaan gepaard met forse bezuinigingen, op 
AWBZ zal er structureel €1,7 mld. worden bezuinigd en op de participatiewet €1,8 
mld. Gemeente Katwijk krijgt meer taken toegeschoven met minder budget dan 
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voorheen. Dit wordt dus een helse klus.  Wij maken ons hard voor snelle invoering 
van sociale wijkteams. In deze teams werken organisaties efficiënt samen als 
netwerkpartners. Hierdoor vermindert de administratieve last van de individuele 
instellingen en worden burgers efficiënter en beter geholpen. Zorg moet zoveel 
mogelijk dichtbij mensen worden georganiseerd en dus op wijkniveau. Het moet 
kleinschalig en maatwerk zijn, hierbij spelen huisartsen en de verpleegkundigen in 
de wijken een cruciale rol.  !!
De kans is heel reëel dat burgers door alle wijzigingen en bezuinigingen op de 
sociale voorzieningen in de knel komen. Dit kan en mag niet gebeuren. Daarom 
pleit de PvdA voor een onafhankelijke ombudsvrouw/man waar mensen terecht 
kunnen als zij er met de gemeente niet meer uitkomen. Deze ombudsvrouw/man 
kan er voor zorgen dat inwoners niet van het kastje naar de muur gestuurd worden 
en deze brengt alle disciplines bij elkaar, net zolang totdat er een oplossing 
gevonden is. De rol van deze functie moet breder zijn dan alleen de zorg. !
Gehandicaptenorganisaties moeten de mogelijkheid krijgen bestedingsvoorstellen 
ter verbetering van de toegankelijkheid van de wijken te doen. Binnen het budget 
voor wegenonderhoud en kleine verkeersmaatregelen komt hiervoor een apart 
deelbudget. 

 De plannen van zorgcentra voor uitbreiding verdienen de maximale medewerking. 
De gemeente moet een regisserende en stimulerende rol spelen als zorginstellingen 
noodzakelijke verbeteringsplannen zelf niet tijdig ter hand nemen.  

Senioren zijn vaak aangewezen op openbaar vervoer. Het is daarom noodzakelijk 
dat verzorgingshuizen en verpleeghuizen goed bereikbaar zijn. De PvdA wil dat de 
gemeente met vervoersorganisaties onderhandelt over de bereikbaarheid.  

!
De zorg voor alcohol en drugsverslaafden is voor ons een belangrijk thema. De 
overlast moet met kracht worden beteugeld om te voorkomen dat de problemen in 
bepaalde wijken van Katwijk nog groter worden dan ze nu al zijn. Goede zorg 
begint bij het voorkomen van verslaving en misbruik van deze middelen. Goede 
voorlichting en handhaving spelen hierin een belangrijke rol. De stichting Kocon 
heeft op dit terrein de afgelopen jaren veel goede initiatieven ontplooid en kan 
ook in de toekomst hier nog veel in betekenen. De activiteiten van deze stichting 
moeten dan ook (blijvend) financieel worden ondersteund. !
Preventie is niet altijd genoeg. Ook een actief beleid om overlast van verslaafden 
tegen te gaan en wijken veiliger te maken is hard nodig. De gemeente moet niet 
alleen de strijd aangaan met de oorzaken van de overlast maar ook de overlast zelf 
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aanpakken. Wij pleiten daarom voor een hardere aanpak van overlastveroorzakers 
en een onderzoek naar het nut van cameratoezicht voor de verbetering van de 
veiligheid op straat.  !!
!
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Mantelzorg !
Katwijk kent een rijke traditie van mensen die zich belangeloos inzetten voor onze 
gemeenschap. Vele doen dat via verenigingen en instellingen, anderen door een 
(groot) deel van de zorg voor de medemens op zich te nemen. Deze mensen 
moeten wij als gemeente koesteren en ondersteunen waar het kan. !
Vanaf  januari 2012 heeft de gemeente Katwijk een eigen mantelzorgsteunpunt 
waar goed werk wordt gedaan in de ondersteuning voor mantelzorgers. Het 
belangrijkste waar om gevraagd wordt  is informatie over de financiële en 
ondersteunende aspecten binnen de mantelzorg. Dit steunpunt is van cruciaal 
belang, vooral omdat mantelzorgers de zorg vaak zien als iets wat je ‘gewoon’ doet 
voor een familielid of iemand in de omgeving.  We moeten  de ondersteuning 
blijven bieden die de mantelzorgers verdienen.  !
Met de veranderingen op het gebied van de zorg komt een nog grotere nadruk te 
liggen op de mantelzorg en wordt vaker wel dan niet een extra inspanning gevraagd 
van mantelzorgers. Naar de mening van de PvdA moet de gemeente dan ook blijven 
investeren in de ondersteuning en waar nodig uitbreiden. De uitbreiding moet 
volgens de PvdA vooral worden gezocht in het bij elkaar brengen van mensen die 
elkaar kunnen helpen met de zorg voor anderen. Zowel bij verzorgingstehuizen als 
in de manier waarop de regering zorg ziet vinden er veranderingen plaats. Waar 
verzorgingstehuizen vaak de faciliteiten wel hebben, maar de mensen vaak alleen 
overdag verblijven moet juist de samenwerking worden gezocht. Ook gaat het er 
om de samenwerking te zoeken met vrijwilligers. Hierin is het Vrijwilligers 
Informatie Punt belangrijk en zal dit in de toekomst  ook blijven. Vaak zijn het de 
kleine dingen of de specifieke eigenschappen die samengebracht kunnen worden 
om zo de mantelzorgers bij te staan om de zorg beter te organiseren.  !!
!
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Integratie !
De opvang van vluchtelingen en asielzoekers is een taak van de landelijke overheid. 
Zij bepaalt ook het beleid op dit punt. Dit ontstaat de gemeente niet van haar 
verplichting om alles in het werk te stellen dat de opvang menswaardig gebeurt. De 
plaatselijke politiek kan hieraan bijdragen door te zorgen voor fatsoenlijke 
medische zorg, onderwijs en een veilige omgeving voor kinderen.  !
Van vluchtelingen, asielzoekers en andere migranten die zich in onze gemeente 
vestigen, mag worden verwacht dat zij de nodige moeite doen om actief aan de 
Katwijkse samenleving deel te nemen. Voor mensen afkomstig uit niet-westerse 
culturen is dat noodzakelijk maar tegelijkertijd beslist niet eenvoudig. In de 
beginfase is hulp van buiten dan ook bijna altijd een voorwaarde voor een 
succesvolle inburgering. !
De gemeente heeft tot taak de voorwaarden daarvoor te scheppen door de 
organisaties die zich voor niet-westerse medelanders inzetten te faciliteren. De  
Stichting Steunpunt Medelanders moet in staat gesteld worden  hun nuttige werk 
voort te zetten en zelfs te intensiveren. Door meer aandacht te geven aan de 
leefbaarheid van de wijken wordt integratie bevorderd. !!
!
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Natuur, milieu en duurzaamheid !
Kinderen moeten  op jonge leeftijd moeten kunnen genieten van de mooie natuur 
die we in overvloed hebben. Genieten en leren op een leuke en avontuurlijke 
manier. Een gemeente als Katwijk met strand, duinen, zee, verdient een 
professioneel centrum voor Natuur en Milieu educatie. Een centrum waar de vele 
basisscholen in Katwijk gebruik van kunnen maken en die ondersteund wordt door 
een schoolbioloog. Een dergelijk centrum kan een rijk gevarieerd aanbod aan 
lesmateriaal, excursies en informatie bieden dat niet alleen voor de scholen maar 
ook interessant is voor bezoekers.  !
De PvdA vindt  een centrum in deze opzet een verrijking voor Katwijk en zal  zeker 
bijdragen aan het bewustmaken van het belang van behoud van onze mooie natuur. 
Maar ook vanuit toeristisch oogpunt zal dit centrum een belangrijke aanvulling zijn.  !
Er moet op een duurzame manier worden omgegaan met de natuur en het gebruik 
van fossiele brandstoffen. Bij onkruidbestrijding moeten  milieuvriendelijke 
middelen gebruikt worden. Openbare verlichting en energieverbruik in openbare 
gebouwen dienen energiezuinig te worden. Bouwprojecten moeten duurzaam 
ontwikkeld worden met aandacht voor recyclebare materialen en energie 
besparende maatregelen voor water, verwarming en isolatie. !
Duurzaamheid is voor de toekomst het sleutelwoord om verantwoord om te gaan 
met middelen, materialen en onze leefomgeving. Het kiezen van materialen die 
het milieu zo min mogelijk belasten, milieuvriendelijk geproduceerd worden  en zo 
goed mogelijk recyclebaar zijn. 
De mogelijkheden zijn groot en nemen steeds meer in omvang toe. Uitputting van 
natuurlijke grondstoffen zal bij niet veranderend gebruik eindig zijn. !
Inrichting van de openbare ruimte met  aandacht voor water, ecologische oevers en 
beplanting moet in Katwijk hoger op de agenda komen. De wijkschouw die nu 
regelmatig wordt uitgevoerd biedt geen meerwaarde en kan verdwijnen. De 
deskundigheid bij de gemeente waar het gaat over de inrichting en het onderhoud 
van openbaar groen moet worden verbeterd.  !
Ook als werkgever kan de gemeente het voorbeeld geven, een duurzame 
bedrijfsvoering op  inkoopbeleid en als eigenaar en beheerder van gemeentelijke 
gebouwen. De PvdA vindt dat investeringen in duurzaamheid broodnodig zijn: 
zonne-energie en windenergie maar ook op gebied van innovatie en biodiversiteit. 
Meer groen om flora en fauna de ruimte te geven en ecologische verbindingszones. 
Het onderzoek naar een windmolenpark voor de kust van Katwijk vinden wij een 
goede zaak, echter zullen eventuele windmolens wel buiten de zichtlijnen 
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geplaatst moeten worden. Veel huishoudens kunnen hiermee van goedkope en 
duurzame energie voorzien worden. Er is heel veel mogelijk en die mogelijkheden 
moeten we ook ten volle benutten. Daarnaast moet de gemeente het voortouw 
gaan nemen om samen met projectontwikkelaars en Dunavie te gaan werken aan 
energieneutrale woningen. !!
!
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Mobiliteit !
Bij verkeersbeleid staat een goede en duurzame bereikbaarheid voorop. Mensen 
moeten vlot en veilig op hun werk kunnen komen, op school, bij voorzieningen en 
winkels, op het sportveld. De negatieve aspecten van het verkeer, zoals lawaai en 
onveiligheid, moeten daarbij zoveel mogelijk worden ingeperkt. !
Dat laatste kan het beste door het doorgaande verkeer zoveel mogelijk buiten de 
dorpskernen langs te leiden. Door b.v. de aanleg van de Noordelijke Randweg , die 
ten noorden van Rijnsburg de N206 en de A44 verbindt. Binnen de wijken kan het 
wegennet dan zoveel mogelijk verkeersluw en veilig worden ingericht. !
Los van regelgeving over natuurbeleid is de aanleg van de verlengde Westerbaan 
totaal overbodig. Deze weg moet er dus ook niet komen. Het stuk Westerbaan dat 
er nu ligt moet op een goede manier gaan aansluiten op het Bosplein. Dit kan door 
de grote winkels daar te verplaatsen naar de Zanderij (de kleine winkels kunnen 
gewoon op het Bosplein blijven). Zo ontstaat er ruimte voor een goede rotonde.  !
De gemeente Katwijk heeft een omvang die het mogelijk maakt veel per fiets te 
doen:  bijna de helft van alle verplaatsingen wordt per fiets gemaakt. De PvdA wil 
deze gunstige situatie zo goed mogelijk uitbuiten, en zorgen voor goede en 
rechtstreekse fietsverbindingen. Bij nieuwbouw projecten en herindelingen van 
bestaande wijken is een fijnmazig net van kwalitatief goede en veilige fietspaden  
noodzakelijk. !
Dat er in de kerngebieden voor parkeren op straat moet worden betaald, krijgt 
steeds meer draagvlak. De bewoners zelf zien ook de voordelen van een goede 
regulering. De tarieven moeten daarbij reëel blijven, en geen melkkoe voor de 
gemeente worden. Bij dit alles wordt het steeds onlogischer dat er op zondag niet 
hoeft te worden betaald. Juist op deze dag is het vaak heel moeilijk om nog een 
plekje te vinden. Het centrum van Katwijk aan Zee moet zoveel mogelijk autoluw 
gemaakt worden, waarbij we blijvend aandacht besteden aan laden/lossen en 
individuele situaties van bewoners die bijvoorbeeld slecht ter been zijn. Bekeken 
moet worden of het mogelijk is een situatie op de boulevard te creëren waarbij 
recreatie en stimuleren van ondernemers aldaar voorop staat.  !
Met de komst van het Rijn Gouwe netwerk krijgt het openbaar vervoer een 
noodzakelijke impuls. Wel moeten we stimuleren dat veel mensen daadwerkelijk 
gebruik kunnen maken van deze openbaarvervoer voorziening. Er zullen dan ook 
voldoende opstapplaatsen moeten komen en bestaande buslijnen moeten behouden 
blijven. !
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De PvdA heeft zich altijd hard gemaakt voor een goede inpassing van de 
Rijnlandroute bij Katwijk. Onderdeel hiervan is ook zeker het stuk tot aan het 
zeeweg viaduct. De gemeente moet zich hard maken voor de beste oplossing. Dit 
betekent een oplossing waarbij omwonenden het minste last hebben van de weg, 
Katwijk niet in tweeën wordt gedeeld door een snelweg door het dorp, maar ook 
een oplossing die financieel mogelijk is. Wij bouwen geen luchtkastelen en daarom 
moet op basis van onderzoek blijken wat de beste oplossing is. Een verdiepte 
aanleg is daarbij in ieder geval een vereiste. Een tunnel moet nadrukkelijk tot de 
opties behoren mits dit inderdaad de beste oplossing is en een waarbij we kijken 
naar het hele stuk van Valkenburg tot aan het zeeweg viaduct.  

!
!
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Wonen 
!
Een van de belangrijkste aandachtspunten op zowel landelijk als lokaal niveau is 
het woonbeleid. Het uitgangspunt moet zijn dat er betaalbare woonruimte is voor 
mensen die daar naar zoeken. Voor zowel koop- als huur woningen kan de 
gemeente daar een belangrijke rol in spelen. Onze taak de komende 4 jaar is er 
voor te zorgen dat de woningmarkt weer op gang komt en de PvdA wil daar aan 
meewerken en heeft daar ideeën over. !
Allereerst moeten we slimmer worden en niet blind meegaan met hoe het altijd 
gegaan is. We moeten heel kritisch kijken naar wat we nu echt nodig hebben. Wat 
we niet nodig hebben zijn duizenden extra huizen, er staat namelijk genoeg leeg. 
Het bouwen van 5000 huizen op Vliegkamp Valkenburg vindt PvdA erg ambitieus, 
gekeken moet worden naar alle consequenties voor we ons daar als gemeente vol 
in storten. Daarnaast  moeten we creatief omgaan met de woningen die we al 
hebben, dat is hoe we in Katwijk de woningcrisis moeten oplossen.  !
Als het gaat om de koopwoningen dan zien we op elke hoek van de straat wel een 
bord staan met ‘te koop’, vaker niet dan wel worden deze huizen de laatste tijd 
verkocht. Ongetwijfeld gaat de  woningmarkt  aantrekken maar dit is wel het 
moment om na te denken en plannen te heroverwegen. Instrumenten die we al 
hadden, zoals de starterslening moeten we  blijven inzetten. Dit kan starters net 
dat beetje extra geven om een huis te kunnen kopen. Maar laten we als gemeente 
nu ook eens kijken naar wat voor huizen we bouwen. De tijd van grote 
eengezinswoningen is voorbij, maar we willen we ook niet terug naar de tijd van 
kleine en vooral hoge flats. We  moeten  ondernemers en bouwers uitnodigen om 
creatief, betaalbaar en duurzaam te bouwen. !
Bij de huursector moeten we er voor waken dat huurders betaalbare huizen 
houden. Dunavie en de gemeente maken elke 4 jaar prestatieafspraken om samen 
te werken aan een betere woningmarkt. Hier speelt renovatie en duurzaamheid 
een belangrijke rol en dat is goed. Dat mag nooit ten koste gaan van de huurders 
en er voor gaan  zorgen dat huren explosief stijgen. De PvdA wil daarom een 
keiharde garantie voor een woonlastenwaarborg, zodat huren niet meer stijgen dan 
het voordeel dat de maatregel oplevert voor huurders. Dit moet ook  worden 
opgenomen in de prestatieafspraken. Daarnaast is het ook belangrijk dat op andere 
aspecten er helderheid komt over de afspraken met Dunavie. In een gemeente als 
Katwijk mag een huisuitzetting in principe niet voorkomen, zonodig moeten we een 
veel actievere rol spelen en verlangen van Dunavie om dit te voorkomen en mensen 
op tijd door te verwijzen.  
Het begrip scheefwonen roept bij veel huurders een naar gevoel op. Vaak zijn het 
mensen die tussen wal en schip vallen als het gaat om het huren van een sociale 
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huurwoning en eentje die boven de grens van 680 euro valt. Kopen is vaak geen 
optie voor deze mensen. In plaats van ze af te schilderen als scheefwoners en ze 
boetes op te leggen, moeten we er voor zorgen dat er meer wordt gedaan aan het 
aanbod dat niet boven die grens ligt, zodat de sociale cohesie in de wijken ook 
behouden blijft.  Als woningen te lang leeg staan zou de woningcorporatie deze ook 
kunnen opkopen en bijvoorbeeld ombouwen tot kleine appartementen. Particuliere 
verhuurders zouden hiertoe ook gestimuleerd kunnen worden. !!
!
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Financieel beleid !
De PvdA is van oudsher een partij die tegen verspilling en potverteren is maar ook 
tegen het onnodig oppotten van belasting geld . Wij staan voor een behoedzaam 
financieel beleid met een realistische begroting. !
De burgers betalen voor allerlei voorzieningen in de gemeente; wegen, 
afvalverwerking, maatschappelijke organisaties. Het is de verantwoordelijkheid 
van de politiek om zorgvuldig om te gaan met uw geld. Nu in tijden van crisis de 
burgers en de overheid het zuiniger aan moeten doen is dit belangrijker dan ooit.  !
De OZB mag geen sluitstuk van de begroting zijn. Daarom zijn wij geen voorstander 
om zomaar de OZB te verhogen. Wij willen een uitzondering maken als de door het 
Rijk opgelegde bezuinigingen zo ver gaan dat de maatschappelijke kaalslag 
onacceptabele vormen aanneemt. Een beperkte verhoging van de OZB moet dan 
bespreekbaar zijn. De gemeente mag haar verantwoordelijkheid voor een goede 
basis zorg voor de inwoners immers niet uit te weg gaan.  !
Om extra inkomsten te verwerven moet ook op zondag het betaald parkeren 
worden ingevoerd.  !
De gemeente Katwijk heeft veel geld beschikbaar uit de verkoop van Nuon 
aandelen. Het meeste van dit geld is gereserveerd. Voor de PvdA staat voorop dat 
we al die investeringen kritisch blijven bekijken. Waar nodig zal vooral een extra 
reservering voor de zorg een optie moeten zijn.  !
Wanneer de gemeente de komende jaren zal worden geconfronteerd met een 
verlaging van de Rijksbijdrage zullen we dit goed moeten opvangen. Deze verlaging 
zal moeten worden opgevangen met structurele bezuinigingsmaatregelen om te 
voorkomen dat de financiële positie van de gemeente verzwakt en de burgers te 
zware lasten krijgen. Wat ons betreft mag dit echter nooit ten koste gaan van de 
mensen die ons het meest nodig hebben en zullen voorgaande bezuinigingen in het 
oog moeten worden gehouden.      !
Een goede controle op de besteding van het geld door een Rekenkamer is niet 
alleen verplicht, maar moet ook door de gemeenteraad worden gestimuleerd om zo 
haar eigen taak beter te kunnen vervullen. !
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De PvdA kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014: !
 
1. Nelly Smits 
2. Matthijs van Tuijl 
3. Dick Wielink 
4. Jan Haasnoot 
5. Jan Wassenaar 
6. Anneke van der Sluis 
7. Mhasud Mosawi 
8. Jan van der Spek 
9. Alinda Wolthuis 
10. Jan Griep 
11. Bertine van Duijvenbode 
12. Kor Kleijwegt 
13. Karin de Haas 
14. Peter Souverijn 
15. Liesbeth Wetting 
16. Peter van der Nol 
17. Marieke Smits 
18. Pieter Paauw 
19. Rita de Jager 
20. Willem den Hertog !!


