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MATTHIJS VAN TUIJL: GELIJKE KANSEN VOOR KATWIJK 

 

Beste lezer, 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de PvdA voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Ik vind het een grote eer dat ik de 

lijstrekker mag zijn voor de PvdA in Katwijk. Ik ben er van overtuigd dat de PvdA 

het verschil kan maken en het voor mensen beter kan maken. Niet met loze 

beloftes, maar door ons in te zetten voor gelijke kansen voor iedereen bij de 

onderwerpen die er werkelijk toe doen: 

1. Een toegankelijk Katwijk. We hebben in Katwijk het onderwerp 

'toegankelijkheid' op de kaart gezet. Katwijk moet  toegankelijk zijn voor 

mensen met een handicap. Iedereen moet mee kunnen doen. Dit zelfde 

geldt voor het de zorg. Iedereen moet de hulp geboden krijgen die ze 

nodig hebben. 

2. Een Katwijk waar iedereen kan wonen. Wonen is een recht. We hebben 

ons hard gemaakt voor meer zeggenschap voor mensen in hun directe 

omgeving en voldoende aanbod van betaalbare huur- en koopwoningen. 

Bij goed wonen hoort ook een sterk niveau van voorzieningen en lokale 

ondernemingen.  

3. Een duurzaam en groen Katwijk. Alles in onze gemeente moet erop 

gericht zijn dat we hier samenleven en dat dit ook een toekomst moet 

hebben. We moeten dus veel meer denken aan groen in woonwijken en 

een duurzame inrichting van de gemeente.  

4. Een Katwijk zonder armoede. We hebben ons hard gemaakt voor een 

juiste inzet van de armoedegelden die er zijn gekomen door de inzet van 

de landelijke PvdA. Dit geldt moet besteed worden aan kinderen en 

gezinnen die het echt nodig hebben. Uiteraard is dit onderwerp ook 
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breder dan kinderen. In een welvarende gemeente als Katwijk is 

bestaanszekerheid voor een ieder een keiharde voorwaarde.  

Hier zullen wij ook de komende jaren voor gaan. In dit 

verkiezingsprogramma kunt u vinden waar wij voor staan en welke keuzes wij 

maken. Politiek is geen modegril, het is staan voor je idealen en dat is soms een 

kwestie van lange adem voor je resultaten gaat zien. Gelukkig hebben wij een 

fantastisch en enthousiast team dat zich hiervoor wil gaan inzetten.  

Samen kunnen wij er voor zorgen dat bovenstaande punten werkelijkheid 

worden en samen zullen wij hier voor gaan! 

 

Matthijs van Tuijl 

Lijsttrekker PvdA Katwijk  
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WONEN, WIJKEN EN VEILIGHEID 

 

De PvdA Katwijk wil dat iedereen in Katwijk zich in zijn dorp, wijk en straat 

thuis kan voelen. Dat begint allereerst met een fijne plek om te wonen. Een goede 

balans tussen huur-  en koopwoningen is belangrijk. Ook voor mensen die te veel 

verdienen voor sociale huur, maar te weinig om te kunnen kopen, moet er plek zijn 

in Katwijk. Het percentage (betaalbare) sociale huurwoningen moet omhoog. 

Daarnaast moet de medezeggenschap van bewoners verbeteren en moet 

leegstand worden tegengegaan.  Inspraak over de eigen buurt is van groot 

belang. De PvdA wil er op toezien dat bewoners hier ook echt bij worden 

betrokken. Een middel hiervoor is het oprichten van wooncoöperaties, waarbij 

inwoners gezamenlijk het beheer krijgen over hun huurwoningen. In combinatie 

met betaalbare koopwoningen bieden we daarmee een oplossing voor mensen die 

(net) boven de grens van de sociale huurwoningen zitten. Een goed en beschermd 

thuis is belangrijk voor alle wijken, dorpen en alle inwoners. De PvdA Katwijk zet 

zich  ervoor  in dat alle wijken goed worden onderhouden. Ook moeten 

veroorzakers van overlast aangepakt worden en moet er alles aan gedaan worden 

om de buurten in de gemeente mooi en veilig te houden.  De scheve situatie die 

er nu is wat betreft onderhoud in de verschillende kernen moet rechtgetrokken 

worden. 

Met de komst van de omgevingswet moeten de 26 bestemmingsplannen 

1 omgevingsvisie worden. Katwijk moet duidelijke keuzes maken; willen we een  

stedelijke omgeving zijn met bebouwing in hoge dichtheden  of willen we het 

dorpse karakter van de verschillende kernen en wijken behouden? PvdA Katwijk 

kiest voor de laatste optie. Als we groen en natuur blijvend onderdeel willen laten 

uitmaken van de leefomgeving, kunnen we Katwijk niet eindeloos verder 

volbouwen en verstedelijken. Het is noodzakelijk om te kijken naar creatieve 

oplossingen om toch te voldoen aan de stijgende vraag naar woonruimte. Katwijk 

heeft verschillende bedrijventerreinen waar leegstand is, die bedrijfspanden lenen 
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zich uitstekend voor transformatie naar wonen. Ook kan innovatieve bouw, - zoals 

‘Tiny houses’-, toegepast worden op braakliggende terreinen.  

Op het voormalig vliegveld Valkenburg staat een nieuwe woonwijk 

gepland, met daarbij een ‘Unmanned Valley’ voor drones. De PvdA zet in op 

hoogwaardige woonvoorzieningen in deze wijk, met voldoende betaalbare 

woningen. Innovatieve projecten zoals de ontwikkeling van drones zijn daarbij 

geen bezwaar, zolang dit niet betekent dat woonhuizen hiermee dichter op de 

N206 komen te staan en de leefbaarheid in het gedrang komt. 

Tot slot is de toegankelijkheid van huizen voor ons belangrijk. De PvdA 

pleit voor ‘levensloopbestendig wonen’: Standaardiseren van bouw met 

bijvoorbeeld brede deuren en lage drempels, zorgt ervoor dat veel mensen langer 

thuis kunnen blijven wonen, ook als zij minder mobiel worden. Een wens van veel 

inwoners in de gemeente. 

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt: 

⬜ Toegankelijk: Betere doorstroming op de huizenmarkt door zowel in te zetten op 

sociale huurwoningen, als op betaalbare koopwoningen en kleine appartementen. 

⬜ Betaalbaar: Huren moeten betaalbaar zijn. Meer goedkopere huurwoningen in de 

gemeente. Onderhoud en renovatie mogen de huren niet onevenredig doen 

stijgen.  

⬜ Medezeggenschap: Wijkraden en bewonerscommissies zijn belangrijk voor 

buurten en moeten gehoord worden. 

⬜ Investeren in innovatieve bouw. Wij willen leegstand van bedrijfsgebouwen 

benutten om meer woonruimte te creëren. 

⬜ Hoogwaardige bewoning van voormalig vliegveld Valkenburg: die niet te dicht  

op de N206 is. Ook als dit betekent dat er geen ‘Unmanned Valley’ zal komen.  
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ZORG EN WELZIJN 

De PvdA wil dat de kwaliteit van zorg ten alle tijden geborgd is, ook als 

daar extra geld vanuit het gemeentebudget voor nodig is. De mening van de 

zorgprofessionals, en dus niet het budget, is leidend voor de zorg die iemand 

ontvangt. Toegankelijke zorg betekent  betaalbare zorg en een minimum aan 

bureaucratie. Wij willen dat de regelingen binnen de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) voor alle mensen die dat nodig hebben toegankelijk zijn. 

Hierbij moeten we inkomensgrenzen niet te laag leggen. Indien Katwijkers een 

opeenstapeling van eigen bijdrages zelf moeten betalen, kan dat leiden tot 

onbereikbare zorg. Dat moeten we te allen tijde voorkomen. Wat de PvdA betreft 

geen bezuinigingen op de zorg!  

We moeten de zorg in de wijk zoveel mogelijk blijven afstemmen op de 

behoeftes van de mensen. De sociale wijkteams moeten uitgebreid worden, zodat 

zij de werkdruk aankunnen. Een goede afstemming met huisartsen en 

zorginstellingen is cruciaal, daarom is het belangrijk dat we in de zorg werken met 

lokale partners. Er moet keuzevrijheid zijn wat betreft aanbieders. Daarom moet 

de gemeente er altijd op inzetten om dit zo vrij mogelijk te houden, onder andere 

door als gemeente te blijven hameren op goede afspraken met de regio over de 

inkoop van zorg. Het P(ersoons)G(ebonden)B(udget) is hierbij een belangrijk 

middel om in te zetten, zowel in de jeugdzorg als bij de WMO-voorzieningen.  

In de jeugdzorg mag geen gat vallen tussen jeugd van -18 en +18. De 

gemeente moet waarborgen dat we niet stoppen met zorg vanaf 18 jaar, als er 

eigenlijk langer zorg nodig is. Daarom willen wij een soepele overgang met 

begeleiding van de sociale wijkteams. Ook moet er blijvend samengewerkt worden 

met regiogemeenten. Onderlinge ondersteuning is van belang, want het kind staat 

altijd voorop! 

De PvdA is van mening dat de welzijnssubsidies moeten worden besteed 

aan die doelen waarbij ze de zorg en sociale samenhang versterken. Deze subsidies 

kunnen een cruciale rol spelen om mensen te betrekken bij hun omgeving en om 
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op de juiste momenten problemen te kunnen signaleren. Wij zullen de subsidies 

kritisch toetsen of ze dat doel bereiken Om dit voor elkaar te krijgen moeten er 

ook in iedere wijk en kern ontmoetingsplekken zijn. Juist ook in de Hoornes 

(Katwijk Noord) en de Molenwijk (Katwijk aan de Rijn).  

Sociale initiatieven moeten beloond worden. Daarom willen wij de 

mogelijkheid voor aanmoedigingssubsidies die later omgezet kunnen worden in 

permanente voorzieningen. Een voorbeeld hiervan is het concept in Katwijk Noord 

genaamd Twie-Drie, waarbij bewoners van een wooncomplex zelf een 

gemeenschappelijke ruimte hebben gecreëerd waar mensen elkaar kunnen 

ontmoeten en samen kunnen eten. 

 

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt: 

⬜ Jeugdzorg mag niet stoppen bij 18 jaar 

⬜ Geen bezuinigingen op het sociaal domein en zorg 

⬜ WMO voorzieningen moeten breed toegankelijk zijn 

⬜ Ontmoetingsplekken in elke wijk 

⬜ Dokterspost dichterbij: Het is onwenselijk dat de dokterspost in Voorhout zit en 

niet dichterbij. 

⬜ Welzijnssubsidies  behouden en flexibel inzetten. 

⬜ Keuzevrijheid d.m.v. afspraken met aanbieders en inzet PGB. 

⬜ Zorgprofessionals zijn leidend in de keuze voor behandeling. Wanneer iemand de 

zorg nodig heeft moet die persoon dat kunnen krijgen.  
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WERKGELEGENHEID EN BEDRIJVIGHEID 

  

Genoeg werkgelegenheid voor zowel hoog- als laaggeschoolden is erg 

belangrijk om werkloosheid in onze gemeente tegen te gaan. Van groot belang 

voor laaggeschoolde arbeid is het  bedrijvencluster rond de Rijnsburgse 

bloemenveiling. De gemeente moet deze ontwikkeling ondersteunen. Hierbij kan 

het om de bloemenveiling zelf gaan. Maar als het nodig is moet de gemeente ook 

vervangende werkgelegenheid stimuleren, zoals door vestiging van een 

distributiecentrum op het veilingterrein. Van belang is dat het geen loze of lege 

ruimte wordt en dat arbeidsplaatsen behouden blijven.  

Intensieve contacten tussen beroepsonderwijs en nieuwe bedrijvigheid 

creëren kansen voor jongeren. Voorbeeld voor de aanpak van jeugdwerkloosheid 

is Den Haag, waar eerdere ‘stageplaatsen’ die eigenlijk verkapte reguliere banen 

waren,  zijn omgezet in structurele arbeidsplaatsen. Om werkgelegenheid voor 

hoogopgeleiden te waarborgen, zijn investeringen in nieuwe, hoogwaardige 

bedrijvigheid van belang. Dat kan door een innovatief-technische uitbreiding van 

het Bio Science Park, al dan niet met de ‘Unmanned Valley’.  

De gemeente heeft volgens ons een belangrijke verantwoordelijkheid in 

het aanbod van werkgelegenheid: de gemeente moet daarom met ondernemers 

afspraken maken over aantallen en kwaliteit van banen (voor laag- en 

hoogopgeleiden) en deze vastleggen in het vestigingsbeleid.  

Horeca en recreatie leveren ook kansen voor ondernemers en nieuwe 

werkgelegenheid. Zondagsopenstelling van winkels en horeca moet vrije keuze zijn 

van de ondernemer. Wordt hier niet voor gekozen? Dan kan Katwijk ook kiezen 

voor een ander concurrentievoordeel voor Katwijk, bijvoorbeeld door gratis 

parkeren op zaterdag mogelijk te maken. 
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Het ondersteunen van mensen met een bijstandsuitkering bij het zoeken 

naar passend nieuw werk is een belangrijke taak voor de gemeente. De gemeente 

moet zelf ook het goede voorbeeld geven en investeren in de ontwikkeling van het 

eigen personeel, en geen verdere flexibilisering van het personeelsbestand 

nastreven. Het aantrekken van jongeren moet daarbij ook prioriteit hebben, 

eventueel met extra budget.  

Bij aanbestedingen moet de gemeente een eerlijke prijs hanteren en 

kiezen voor meerjarige contracten, zodat de winnaar kwalitatief goede banen kan 

bieden. Naleving van de geldende cao en overname van bestaand personeel 

moeten aanbestedingseisen zijn. Het is goed als de onderneming iets terugdoet 

door aanname van werklozen of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

(social return). Daarvoor mag geen bestaand personeel ontslagen worden! Ook 

moeten bedrijven niet zomaar onteigend worden, als het algemeen belang 

hierdoor niet duidelijk wordt gediend. 

Voor mensen met een arbeidsbeperking die niet het volledige 

minimumloon kunnen verdienen, moeten extra banen worden gecreëerd.  De 

gemeente moet hierbij binnen de eigen organisatie het goede voorbeeld geven. 

Inzet daarbij zijn arbeidsovereenkomsten van langere duur, goede voorlichting aan 

werkgevers, ondersteunende jobcoaches en géén draaideurconstructies. 

Aanwezige kennis en infrastructuur van de sociale werkvoorziening willen we 

behouden en hiervoor inzetten. 

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt: 

⬜   Behoud van werkgelegenheid, nieuwe bedrijvigheid, bestrijden van 
jeugdwerkloosheid, kansen voor innovatieve ondernemers en voor nieuwe 
werkgelegenheid. 

⬜   Kansen voor horeca en recreatie en het winkelbestand door vrijwillige 
zondagsopenstelling of door gratis parkeren op zaterdag. 
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⬜   Rol van de gemeente: eerlijke aanbestedingen en goede ontwikkeling van 
het eigen gemeentepersoneel.  

⬜   Participatiebanen: inzet op duurzame banen, beschikbaarheid van 
voorzieningen als jobcoaches en sociale werkvoorziening. 

⬜   De PvdA is tegen het zomaar onteigenen van bedrijven. Dit gebeurt nog 
te makkelijk en te vaak, zonder dat dit het maatschappelijk belang dient. (Wet 
voorkeursrecht gemeente) 
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ARMOEDE IN KATWIJK 

 

Armoede is een groeiend probleem in Katwijk. Steeds meer mensen 

hebben geldproblemen. Het aantal huishoudens met kans op ernstige schulden 

steeg in één jaar van 10 naar 12 %. Dat betekent dat ruim 2900 huishoudens in 

Katwijk hiermee te maken hebben. Lang niet alleen mensen met een uitkering, 

maar ook mensen met een baan, langdurig zieken, ouderen, laaggeletterden en 

digibeten die geen idee hebben hoe ze documenten voor subsidies en toeslagen 

moeten hanteren. Het overgrote deel van mensen in armoede of schulden is 

onzichtbaar in onze samenleving. Velen durven dit uit schaamte niet toe te geven. 

Dit is een kwetsbare groep in ons dorp. 

Mensen die in schulden zitten hebben vaak ook sociale en psychische 

problemen. Langdurige schulden werken verlammend voor het ontplooien van 

initiatieven, er zijn geen mogelijkheden voor sociale participatie,  ze kunnen in 

een isolement raken. Dit heeft grote gevolgen voor het hele gezin, met name voor 

de kinderen. Onderzoek toont aan, dat kinderen die opgroeien in een gezin dat 

kampt met schuldenproblematiek, later een grote kans hebben zelf ook in 

geldproblemen te raken. Specifieke aandacht voor kinderen in armoede is nodig 

om deze vicieuze cirkel te doorbreken. 

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt: 

⬜ Kinderen in armoede. Toen  door staatssecretaris Klijnsma (PvdA) voor Katwijk 

200.000  euro beschikbaar werd gesteld heeft de PvdA dit opgepakt, in de 

gemeenteraad bespreekbaar gemaakt, een actie georganiseerd om de bevolking 

bewust te maken en mee te laten denken over de besteding en bezoeken aan 

scholen gebracht om ideeën te verzamelen.  In 2018 zal het plan ingevoerd 

worden.  De PvdA zal kritisch volgen of het geld besteed gaat worden aan 



14 

kinderen in armoede en niet aan bureaucratie 

⬜ Werk: mensen die zelf geen werk kunnen vinden (weer) aan het werk 

helpen is essentieel en kan ondersteund worden door maatwerk. 

⬜ Preventie:  Het taboe op het  onderwerp armoede en schulden moet 

doorbroken worden. Dit kan  door jaarlijks een krant uit te geven waarin 

alle (landelijke en gemeentelijke) regelingen waar men  gebruik van kan  

maken in begrijpelijke taal toegelicht worden, en  de  adressen van 

instanties die daarbij kunnen helpen.  

⬜ Snelle interventie: sociale wijkteams, huisartsen, scholen, 

woningbouwverenigingen etc. signaleren vaak als eerste dat er sprake is 

van financiële problemen. Het stimuleren om gebruik te maken van 

laagdrempelige hulp zoals Het Budget Informatie Punt of Grip op de Knip 

kan erger voorkomen. 

⬜ Integrale hulpverlening. Aandacht voor factoren als  laaggeletterdheid, 

fysieke of psychische gezondheidsproblematiek, relatieproblemen,  

moet deel uitmaken van de ondersteuning. 

⬜ Creëren van vangnetten in de vorm van kleinschalige buurtinitiatieven. 

Door middel van gesprekken in buurthuizen, verenigingen, 

bewonersraden etc. over armoede, hoe die te herkennen, hoe mensen 

daarbij te helpen kan bewustwording en actie ontstaan 
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DUURZAAMHEID EN GROEN 

Als inwoners van deze prachtige kustgemeente, omgeven door het unieke 

natuurgebied dat onze duinen vormen, hebben wij een groot belang en ook 

verantwoordelijkheid om goed om te gaan met natuur en milieu. De PvdA heeft 

daarom een duidelijke ambitie: Katwijk klimaatneutraal in 2030! 

De PvdA vindt dat investeringen in duurzaamheid broodnodig zijn: 

investeringen in bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie, maar ook op gebied 

van innovatie en biodiversiteit. Denk aan energie uit zoet/zout water bij de 

Uitwatering. Veel huishoudens kunnen hiermee van duurzame energie voorzien 

worden. De gemeente mag veel ambitieuzer zijn als het gaat om duurzaam en 

toekomstbestendig bouwen. Als nieuwe woningen aanpasbaar zijn, met 

bijvoorbeeld lage drempels, dan kunnen bewoners er veel langer in blijven wonen. 

De PvdA wil dat er op een duurzame manier wordt omgegaan met onze 

natuur en gebruik van fossiele brandstoffen.  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. 

Ook als werkgever kan de gemeente het voorbeeld geven, met een 

duurzame bedrijfsvoering. Door bijvoorbeeld evenementen duurzaam te 

organiseren met duurzame materialen en een reductie van plastic. De PvdA ziet 

graag dat de gemeente meer ambitie laat zien voor de verduurzaming van Katwijk. 

Dit moet niet alleen in geld uitgedrukt worden. Ook als het financieel niet loont, is 

het nodig om in duurzaamheid te investeren. In de vorm van bijvoorbeeld 

rentevrije leningen, kunnen ook inwoners met een kleinere beurs mee doen aan 

een duurzamere gemeente. 
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Daarnaast willen wij voetgangers en fietsers in de kernen op de eerste 

plaats zetten. Voetgangers en fietsers gebruiken minder ruimte dan auto's en 

hebben een lagere milieu- en klimaatimpact. Een autoluw centrum zorgt voor 

gezelligheid en is goed voor de verkeersveiligheid. 

Afvalinzameling moet zoveel als mogelijk gescheiden worden. Hiermee 

kunnen we het restafval in de gemeente terugdringen en meer hergebruiken. Wel 

is de PvdA van mening dat de manier waarop dit gebeurt, moet plaatsvinden met 

inbreng van de bewoners. Gezamenlijk moet hiervoor een oplossing worden 

gevonden. Wij begrijpen daarbij dat het niet handig is om per afvalzak te moeten 

betalen. 

Inrichting van de openbare ruimte met aandacht voor water, ecologische 

oevers en beplanting moet in Katwijk hoger op de agenda komen. Ook 

ondersteunen wij groene initiatieven zoals het Ringpark. Een bomenfonds moet 

met de gemeente en projectontwikkelaars er voor zorgen  dat groen wordt 

behouden. Een groene leefomgeving maakt gelukkig! 

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt: 

⬜ Een klimaatneutraal Katwijk in 2030 

⬜ Meer ambitie van de gemeente in duurzaam en toekomstbestendig te wonen. Ook 

als dit renovatie of nieuwbouw betekent. 

⬜ Subsidiëren/aanmoedigen van zonnepanelen. Ook voor de mensen met een 

minder grote beurs. 

⬜ Meer gebruik van milieuvriendelijke materialen voor evenementen, maar ook 

binnen gebouwen van de gemeente zelf. Een goed voorbeeld doet volgen… 

⬜ Meer afvalscheiding organiseren mét de bewoners. 

⬜ Ondersteunen en aanmoedigen van groene initiatieven. 

⬜ Het bomenfonds moet zorgen voor behoud van groen. 
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PARTICIPATIE, INTEGRATIE EN SOCIAAL BELEID 

 

De PvdA vindt dat iedereen mee moet kunnen doen in onze samenleving. 

In een maatschappij waarin we steeds meer van mensen vragen, moeten we ook 

de kansen bieden om hierin mee te kunnen. 

Het sociaal beleid van een gemeente staat of valt met maatwerk. Voorop 

staat dat er goede, kwalitatief betaalbare en toegankelijke voorzieningen voor 

iedereen geboden moeten worden vanuit de gemeente. We mogen nooit uit het 

oog verliezen dat het gaat om mensen! De PvdA wil dan ook dat er meer aandacht 

wordt besteed aan de behoeftes van de individuen/families. Daarnaast moet er 

actief geïnformeerd worden vanuit de gemeente. Hier moet extra aandacht zijn 

voor ouderen, uitkeringsgerechtigden, chronisch zieken en allochtonen. Heel veel 

mensen kunnen alleen al geholpen worden als ze worden gewezen op de 

mogelijkheden voor bijstandsregelingen, mantelzorg en vervoersmogelijkheden. 

Uitkeringsgerechtigden zijn geen profiteurs. Natuurlijk mag van iedereen 

verwacht worden dat er actief gezocht wordt naar werk. Maar om te zorgen dat 

dat lukt moet de gemeente deze mensen behandelen met respect, in plaats van 

hen te behandelen als tweederangsburgers. Werken met behoud van uitkering 

willen we alleen voor een periode van maximaal 3 maanden en alleen als het gaat 

om mensen die echt te weinig werkervaring hebben en gebaat zijn bij deze vorm 

van werkervaring opdoen. In alle andere gevallen betekent werken een normaal 

loon en dus een ontsnapping uit de uitkering. De PvdA wil ook meer inzetten op 

werkbegeleiding. Juist om in de toekomst problemen te voorkomen.  

Daarnaast is het ontzettend belangrijk dat mensen met een handicap 

volledig kunnen participeren in Katwijk. De PvdA omarmt de 'Agenda 22' (de 

plannen om het VN- gehandicaptenverdrag uit te voeren) voor aanpassingen op 

o.a. het gebied van leefomgeving, openbare gebouwen en informatievoorziening.  
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Op het gebied van integratie zijn er rechten en plichten. Een politiek van 

uitsluiten verwerpt de PvdA. Wanneer we mensen geen kans geven zullen we 

tegenover elkaar blijven staan. Verwacht mag worden dat nieuwkomers integreren 

en de taal leren. Het creëren van een onderling betere verstandhouding draagt 

daartoe bij. Ook mag verwacht worden van iedereen die in Nederland woont dat 

deze werkt of er naar op zoek is. Hierbij moet de gemeente wel de handvatten 

bieden. Maatwerk is van belang. Maar met evenveel aandacht voor iedereen. Dit 

geldt net zo goed voor een nieuwkomer als voor iemand die al jaren in Nederland 

woont. We willen investeren in basisvaardigheden, zoals lees- en digitale 

vaardigheden. Immers: zonder deze is het lastig participeren in onze samenleving. 

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt: 

⬜   Maatwerk: Kijken wat mensen en families nodig hebben en daar op 

inspelen 

⬜   Voorzieningen: We willen goede, betaalbare en toegankelijke 

voorzieningen voor iedereen.. 

⬜   Uitkeringsgerechtigden: De PvdA kiest voor respect voor en 

empowerment van uitkeringsgerechtigden. 

⬜   Agenda 22: De PvdA gaat voor een volledige uitvoering van het VN 

verdrag voor mensen met een handicap.  

⬜   Integratie rechten en plichten: De helpende hand bij integratie, maar met 

de verplichting tot participatie. 

 We investeren in basisvaardigheden. Alleen met goede taalvaardigheid 

en digitale vaardigheden is volledige participatie in onze samenleving 

mogelijk  
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VERKEER EN VERVOER 

De PvdA wil veiligheid in het verkeer en een bereikbare gemeente. De 

komst van de Rijnlandroute kan de bereikbaarheid van Katwijk versterken, maar de 

PvdA ziet veel problemen in de aanleg van een snelweg dwars door het dorp, 

vanwege de grote risico’s voor de leefbaarheid in de gemeente. Het besluit tot 

aanleg is echter al genomen. De PvdA maakt zich daarom hard voor een zo goed 

mogelijke inpassing: delen van de gemeente aan weerszijden van de weg moeten 

zo goed mogelijk met elkaar verbonden blijven, geluidsoverlast moet worden 

tegengegaan en fijnstof worden beperkt. 

Binnen de dorpskernen gaat de PvdA uit van het principe ‘shared space’. 

Concreet betekent dit het inrichten van onder andere de Brouwersstraat, de 

Hoofdstraat, de Rijnstraat en de Boulevard als gebieden waar de auto te gast is. 

Daarbij geldt ook: geen gebruik van de fietser als ‘rem’ voor het vrachtverkeer! 

Vrachtverkeer hoort niet in een woonwijk. Dat bijvoorbeeld met een Poller 

vrachtwagens worden geweigerd aan de Katwijkerweg en vervolgens langs de 

andere kant alsnog langs een woonwijk gaan, is dan ook onbegrijpelijk. In elke 

onderhandeling over verkeer moet de veiligheid van fietsers en spelende kinderen 

bovenaan staan.  

Ook kiezen we voor veiliger rotondes, waarbij de voorrangsregeling wordt 

aangepast aan wat gebruikelijk is in andere gemeentes: fietsers en voetgangers 

krijgen voorrang op het autoverkeer. We vinden de verdere ontwikkeling van een 

goed en veilig fietsnetwerk van belang. Denk hierbij aan fietssnelwegen die er voor 

zorgen dat veilig (elektrisch) gefietst kan worden naar school of werk. Op deze 

manier maak je ook een duidelijkere scheiding tussen fietswegen en autowegen. 

Een verlenging van de Westerbaan is met de huidige ontwikkelingen niet nodig, en 

moet er dan ook niet komen.  

Katwijk is één van de grootste gemeentes in Nederland zonder 

treinstation. Als er kansen ontstaan om de bereikbaarheid van de gemeente per 

openbaar vervoer te verbeteren, grijpen we die met beide handen aan. Zo zijn we 
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voor een goede busverbinding met Leiden, maar er moeten daarbij wel voldoende 

haltes blijven bestaan. Dit betekent dat naast snelle verbindingen ook de lokale 

lijnen met meer haltes moeten blijven bestaan. Op deze manier kan iedereen 

gebruik maken van het openbaar vervoer. De PvdA vindt dat bussen een eigen 

baan moeten krijgen op plaatsen waar nu filevorming optreedt. Zo kunnen bussen 

snel doorrijden naar hun bestemming en neemt de betrouwbaarheid van de 

dienstregeling toe. Maar daar waar (vrijwel) geen reistijdwinst te boeken is met 

een vrije baan, kiezen we voor behoud van groen en ruimte in de gemeente. 

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt: 

⬜ Inpassing Rijnlandroute optimaliseren: De snelweg door het dorp mag de 

gemeente niet in tweeën snijden, de geluidsoverlast moet worden 

geminimaliseerd en de inpassing moet beter. 

⬜ Auto te gast: veiliger rotondes, herinrichting van belangrijke straten naar fietser 

voorop, verbetering fietsnetwerk, geen verlenging Westerbaan.  

⬜ Vrachtverkeer buiten de woonwijken. 

⬜ Verbetering bereikbaarheid per openbaar vervoer: busbanen waar filevorming 

optreedt, behoud ontsluiting per bus van alle deelgebieden van de gemeente, 

kansen voor verdere verbeteringen met beide handen aangrijpen. 

⬜ De PvdA maakt zich hard tegen het verlengen van de Westerbaan. 
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JONGEREN 

 

Jongeren moeten alle kansen krijgen om hun talenten  te  ontplooien, 

ongeacht  hun afkomst en  achtergrond  . Daarom zetten we vol in op goede 

opvang, onderwijs, sportvoorzieningen en jeugdzorg . Op  een  leven  dat  

niet beheerst  wordt door (materiële)  zorgen.  

Zo vindt de PvdA dat hulp bij problemen van jongeren snel beschikbaar 

moet zijn. Jongerencentra moeten ondersteund worden en kleine overlast moet 

getolereerd worden, juist om ‘probleemjongeren’ een plek te geven waar ze 

terecht kunnen. Daarnaast is de PvdA voor een jaar rond openstelling van de 

jongerencentra, zodat de jeugd het hele jaar door een plek heeft. 

Jongeren van 12 tot 16 en 16-17-jarigen kunnen op dit moment vaak 

nergens terecht. Sinds de verhoging van de alcoholleeftijd lukt het de gemeente 

niet altijd om jongeren te bereiken. Het veelal behoudende karakter van het 

gemeentebeleid, sluit niet aan bij de belevingswereld van veel Katwijkse jeugd. Het 

jeugdbeleid moet actueler en opgesteld in overleg met degenen om wie het gaat, 

zodat het beter aansluit bij wat jongeren trekt en bezighoudt.  

 

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt: 

⬜ Meer samenwerking van de verschillende jongerencentra. 

⬜ Jaarrond openstelling van de jongerencentra. 

⬜ Activiteiten en jeugdbeleid zo veel mogelijk in overleg met jongeren zelf. 
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TOERISME EN HORECA 

In onze gemeente  zijn  horeca  en toerisme van belang: Katwijk telt 

rond de 120 horecabedrijven die werk en inkomen bieden aan 2.500 mensen. 

Daarom is het belangrijk dat er voldoende huisvesting is voor toeristen. Ook moet 

leegstand van panden en winkels worden tegengegaan door kritisch te kijken naar 

de hoeveelheid regels en door een open houding wanneer er een verzoek of 

hulpvraag is. 

De horeca is niet alleen van belang voor eigen inwoners maar fungeert 

ook als belangrijke trekker voor binnenlandse en buitenlandse bezoekers en 

toeristen. Het terrasbeleid  moet daarom worden verruimd. Wel moet illegale 

horeca worden tegengegaan, omdat deze het moeilijk maakt voor de 

ondernemingen die zich wel netjes aan de regels houden.  

De PvdA maakt zich sterk voor een professionele en toekomstbestendige 

horeca. Het is belangrijk dat de horeca ruimte krijgt om te ondernemen. Daarbij is 

een onderscheid tussen volksfeesten en andere evenementen niet meer van deze 

tijd. Wij gaan voor een goede balans tussen leuk en levendig aan de ene kant en 

rekening houdend met inwoners aan de andere kant. Zo kan het een bijdrage 

blijven leveren aan de leefbaarheid van onze gemeente en aan de 

werkgelegenheid in onze gemeente. De onderstaande punten moeten hieraan 

bijdragen. 

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt: 

⬜ Tegengaan van Illegale horeca, zuipketen en huisrestaurants door middel van 

strengere controle/handhaving. 

⬜ Bruisend dorp met een ruimhartiger terrasbeleid. 

⬜ Toeristenbelasting volledig benutten voor de sector. 

⬜ Tegengaan van leegstand met gunstige vestigingsmogelijkheden. 
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⬜ Meer hotelgelegenheden en andere faciliteiten om toeristen te kunnen 

huisvesten.  
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SPORT EN ACCOMMODATIEBELEID 

 

Katwijk is een echt verenigingsdorp, en sport brengt mensen in de 

gemeente samen. Daarnaast is sport belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen 

in de rest van hun leven. Op deze manier leren ze wat spelregels inhouden, wat 

presteren is en leren ze om te gaan met winst en verlies. Maar natuurlijk is sport 

ook gewoon gezond en leuk. 

Daarom vindt de PvdA het belangrijk dat iedereen moet kunnen sporten. 

Veel verenigingen draaien op inzet van vrijwilligers en deze moeten daarbij 

maximaal worden ondersteund. De PvdA vindt het van belang dat ook mensen die 

weinig te besteden hebben, toegang hebben tot de sportfaciliteiten. Er zijn 

regelingen om sport betaalbaar te houden, maar deze zijn niet altijd even 

laagdrempelig en niet bij iedereen bekend. Verder moeten speelveldjes bij scholen 

zo veel mogelijk openbaar zijn. Dan kunnen kinderen ook buiten speeltijd 

voldoende bewegen. Ook willen wij zoveel mogelijk multifunctioneel gebruik van 

sportaccommodaties stimuleren. 

Tot slot moeten sportvoorzieningen zoveel mogelijk toegankelijk zijn voor 

mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking.  

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt: 

⬜ Regelingen die sporten betaalbaar houden moeten meer bekendheid krijgen en 

laagdrempeliger worden voor degenen die het nodig hebben. 

⬜ Speelveldjes van scholen moeten openbaar zijn voor spelende kinderen. 

⬜ Voor mensen met een beperking moeten sportfaciliteiten beschikbaar zijn. 

⬜ Multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties. 

 



25 

KUNST EN CULTUUR 

 

De PvdA wil dat kunst en cultuur voor iedereen in Katwijk beschikbaar 

zijn,  er mag geen maatschappelijke tweedeling ontstaan. Gezamenlijke beleving 

van kunst en cultuur werkt verbindend. Katwijk moet een actief beleid voeren op 

dit gebied: blijven investeren in projecten en stimuleren van nieuwe initiatieven. 

De basis voor culturele ontwikkeling moet starten op jonge leeftijd. Professioneel 

muziekonderwijs moet laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk blijven.  

Wij vinden 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 
PvdA wil scholen daarom  de gelegenheid geven om gratis naar het museum te 
gaan. 

  Katwijk moet ruimte bieden aan verschillende kunstenaars door 
creatieve werkplaatsen (broedplaatsen) en atelierruimtes beschikbaar te stellen. 
Hier kunnen kunstenaars uit de gemeente samenwerken en gezamenlijke 
projecten vorm geven. De creatieve plannen rondom het ringpark moeten door de 
gemeente worden overgenomen en gefaciliteerd. 

De PvdA is voorstander van een sterke toekomstgerichte bibliotheek. Het 
huidige plan (de Noordzee passage) vinden we te duur en is slecht in te passen. Wij 
zijn voor het gebruik van een locatie die al eigendom is van de gemeente: het 
Baljuwplein met verbinding naar de Voorstraat. De muziekschool hoeft hier niet 
per definitie bij; deze heeft al een goede locatie. Ook in de andere kernen van 
Katwijk willen wij goede bibliotheekvoorzieningen (behouden). 

 
Katwijk kan (nog) meer gebruik maken van de historische context. De 

historische muziektent die jarenlang de boulevard sierde en nu opgeslagen is, 
moet centraal op het Andreasplein worden geplaatst en zo ruimte bieden aan 
kleinschalige concerten.   
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Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt: 

 Toekomstgerichte bibliotheek op het Baljuwplein en goede 

bibliotheekvoorzieningen in de verschillende kernen. 

 Katwijkse scholen krijgen gratis toegang tot de musea. 

 Broedplaatsen voor kunstenaars, bijvoorbeeld in leegstaande gebouwen. 
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BESTUUR EN MEDEZEGGENSCHAP 

 

De Katwijker moet meer te zeggen krijgen over zijn of haar eigen buurt. Er 

moet ruimte zijn voor eigen initiatief en zelforganisatie. Bewoners weten zelf heel 

goed wat nodig is in hun wijk en wat niet. Daar moet gebruik van worden gemaakt. 

Dit betekent niet alleen inspraakbijeenkomsten, maar ook in gesprek blijven met 

inwoners uit de verschillende kernen van de gemeente. Over sommige elementen 

moeten de bewoners zelf kunnen beslissen, zoals bijvoorbeeld het groen in de 

wijk. Ook moeten jongeren meer bij de politiek betrokken worden. Zeker als het 

onderwerp jongeren direct raakt. 

Daarbij moet vanuit de gemeente niet alleen om advies worden gevraagd. 

Er moet ook de ruimte worden geboden voor ongevraagd advies en waar nodig 

kritiek. Een middel hiervoor is het ‘right to challenge’, waarbij burgers een 

alternatief plan kunnen aandragen bij de gemeente. Burgerinitiatieven moeten 

serieus worden genomen en de mogelijkheden en verwachtingen moeten vooraf 

duidelijk zijn. Zo is de PvdA Katwijk voor een betere samenwerking tussen de 

gemeente, wijkraden, bewonerscommissies en burgerinitiatieven. Wij willen dat 

de wijkschouw wordt geïntensiveerd, zodat inwoners en ondernemers vaker hun 

mening kunnen geven en verbeterpunten eerder opgepakt worden. Samen 

houden we de verschillende wijken in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg mooi en 

verbonden. 

Ook moet worden ingezet op het betrekken van jongeren bij de politiek. 

Dit kunnen we doen door middel van educatie: het geven van gastlessen op de 

scholen over democratie en het uitnodigen van schoolklassen in het 

gemeentehuis. Maar ook participatie: bij specifieke onderwerpen jongeren actief  

vragen om mee te denken.  
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Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt: 

⬜ Burgerinitiatieven moeten serieus worden genomen door de gemeente. Ook 

moet van te voren de verwachtingen duidelijk zijn. 

⬜ Bewoners moeten concrete zeggenschap hebben over bijvoorbeeld het 

groenbeleid. 

⬜ Jongeren moeten meer bij de politiek betrokken worden door middel van educatie 

en participatie 

⬜ De wijkschouw moet geïntensiveerd worden 
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FINANCIËN 

De PvdA is van oudsher een partij die staat voor een behoedzaam 

financieel beleid met een realistische begroting. Waar de gemeente 

geconfronteerd wordt met een verlaging van de Rijksbijdrage zal gekeken worden 

welke gevolgen deze verlaging heeft. Wat de PvdA betreft mogen deze verlagingen 

nooit ten koste gaan van burgers die al kwetsbaar zijn. 

Zo zal de PvdA de vinger aan de pols houden om niet de meest 

kwetsbaren op te zadelen met deze verlagingen. Dit betekent concreet: geen 

bezuinigingen op het sociaal domein. Er is ruimte is in de begroting om deze 

verlagingen te compenseren uit de reserves. Nu het beter gaat met de economie is 

er dus ook geen financiële noodzaak om de OZB te verhogen.  

Belastingen zoals parkeerbelasting en toeristenbelasting dienen 

geoormerkt te worden zodat deze daadwerkelijk ingezet kunnen worden voor het 

verder ontwikkelen van het parkeren en het toerisme. Nut en noodzaak van 

investeringen moeten duidelijk zijn voordat er een investeringskrediet wordt 

verstrekt.  

De gemeenteraad moet blijvend goede controle uitvoeren op de 

besteding van de gelden die door de raad beschikbaar zijn gesteld aan het college. 

Daartoe zal zij gebruik maken van de Rekenkamer maar ook door het nemen van 

eigen verantwoording. Ook moet er beter worden toegezien dat de kosten van 

(bouw)projecten niet hoger uitvallen dan gemaakte afspraken. De raad moet 

hiervoor zelf ook beter vooraf sturen op de projecten. Bij de kaderstelling dient 

duidelijk te zijn wat de kosten en financiële risico’s behelzen. Ook tijdens projecten 

kan de raad deze rol actiever oppakken, door bijvoorbeeld een aantal projecten 

aan te wijzen die de gemeenteraad nauwlettend volgt.  
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Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt: 

⬜ Geen bezuinigingen op het sociaal domein. 

⬜ De OZB hoeft niet te worden verhoogd. 

⬜ De kosten van de bouwprojecten moeten niet hoger uitgevallen dan het bedrag 

dat is vastgesteld in de gemaakte afspraken. Hiervoor dient de raad ook vooraf en 

tijdens de projecten duidelijke afspraken te maken 


