
Katwijk, 2 april 2018  
 
 
Geachte heer van Duijn, beste Huug, 
 
Dank voor het eerste prettige gesprek als start van het informatieproces. Namens mijn fractie 
beantwoord ik graag de door u gestelde vragen. 
 

1. Wat is de visie van uw fractie op het beleid van de gemeente in de komende vier 
jaar 

 
Als PvdA hebben we campagne gevoerd onder het motto ‘een gelijke kans voor iedereen’. Wij 
zouden graag zien dat dit motto gaat doorklinken in het gemeentelijk beleid. 
Inkomensverschillen spelen, ook in Katwijk, een grote rol bij de kansen en mogelijkheden die 
mensen hebben om mee te kunnen doen in onze samenleving. Zeker wanneer er 
gezondheidsproblemen zijn.  Dat is ook de reden dat wij ons richten op een brede 
beschikbaarheid van regelingen omtrent de WMO en de zorg en het volledig toegankelijk maken 
van Katwijk voor mensen met een beperking. We gaan voor een Katwijk waarin we meer 
inzetten op armoedebestrijding, want het is te vaak onderbelicht dat er veel mensen in Katwijk 
zijn die niet goed rond kunnen komen.  We willen een zo duurzaam mogelijk Katwijk én dat we 
daarbij niet vergeten dat niet iedereen die veranderingen zomaar kan betalen. We willen meer 
goedkope woningen, zowel huur als koop. Wonen moet  als een recht gezien worden en mensen 
moeten meer inspraak krijgen in hun eigen woonomgeving.  
 
Bij ons speelt een belangrijke rol dat we mensen niet vergeten bij de soms ambitieuze plannen 
die we hebben, want niet iedereen komt even makkelijk mee. Regelingen vanuit het rijk zijn niet 
klaar als we ze hebben ingevoerd, we moeten durven en willen kijken of we echt niemand 
vergeten.  
 

2. Welke onderwerpen dienen een plek te krijgen in het coalitieakkoord en wat is 
het standpunt van uw fractie over deze onderwerpen?  
 

Zorg: 
Als PvdA willen we geen bezuinigingen op de zorg. En we willen goed kijken of de huidige 
regelingen omtrent de WMO en zorgvoorzieningen aansluiten bij de behoeften van mensen. Als 
er aanpassingen nodig zijn, dan hebben wij daar geld voor over. Het is bij ons dus niet alleen een 
kwestie van geld bijpassen als we tegen een tekort aanlopen, maar ook goed kijken of er geen 
andere keuzes gemaakt moeten worden. Daarbij willen wij dat welzijnssubsidies ondersteunend 
zijn aan de zorgtaken. 
Toegankelijkheid: 
Als PvdA willen we een ambitieuze agenda als het gaat om het uitvoeren van de zogenaamde 
‘agenda 22’, het manifest van de VN voor mensen met een beperking.  
Wonen: 
Wij willen meer inzetten op goedkope huur- en koopwoningen. Er moeten betere afspraken 
worden gemaakt met Dunavie over het betaalbaar houden en maken van woningen en de 
inspraak van huurders. Ook de optie voor afspraken met andere wooncorporaties moet worden 
opengehouden. Daarnaast willen wij dat er z.s.m. gekeken wordt naar tijdelijke betaalbare 
huisvesting voor spoedzoekers en mensen die al lang op een woning wachten. 
Vliegkamp Valkenburg: 
Het voormalige vliegkamp wordt de voornaamste locatie voor woningbouw de komende jaren. 
Hier moet worden ingezet op veel betaalbare woningen in een groene ruimte waar recreatie 
mogelijk is. In de Integrale Ruimtelijke Verkenning is daar nu geen sprake van. Dit moet 
veranderen. Hierin zit nu veel te veel verdichting van de woningbouw waarbij de woningen te 
dicht tegen de N206 gepland zijn en er is ook bebouwing opgenomen aan de overkant van de 
N206 in ‘oud’ Valkenburg. Daarnaast heeft deze enorme nadelige gevolgen voor het 
Valkenburgse Meer en de recreatiemogelijkheden. Er moeten nu geen onomkeerbare besluiten 



worden genomen m.b.t. Unmanned Valley in relatie tot de woningbouw en de afspraken met de 
gemeente Wassenaar. De samenwerkingsovereenkomst met het RVB en het verbeteren van 
bovenstaande punten moet prioriteit krijgen.  
Armoede: 
De PvdA wil meer inzet op armoedebestrijding, zowel op preventie als op ondersteuning van 
mensen (door bijvoorbeeld sociale initiatieven als de Voorraadkast). Er moet ook zo snel 
mogelijk een plan komen om de armoedegelden voor kinderen volledig in te zetten. 
Verkeer en Vervoer: 
Onze inzet is om de fietser en voetganger meer ruimte te geven. Op bepaalde plekken voorrang 
en niet gebruiken als rem voor vrachtwagens. Wegen door de verschillende dorpen moeten 
veilig en groen worden ingericht. Bij de Rijnlandroute is het belangrijk dat zo spoedig mogelijk 
geregeld wordt dat het vrachtverkeer niet over de Voorschoterweg gaat rijden.  
Duurzaamheid: 
Wij vinden het belangrijk dat de gemeente vol inzet op verduurzaming en daarbij niet vergeet 
dat niet iedereen hier zomaar in mee kan gaan m.b.t. financiën.  
Werk: 
De gemeente moet meer openstaan voor het experimenteren bij het aan werk helpen van 
mensen. We kunnen bijvoorbeeld kijken naar het bijverdienen in de bijstand of banen met 
subsidie zodat er voor mensen meer een stimulans is om te gaan werken of mensen in dienst te 
nemen. Ook moet er een betere samenwerking met ondernemers komen en moet het toerisme 
gestimuleerd worden. De ontwikkelingen m.b.t. Unmanned Valley moeten nauwlettend gevolgd 
worden, als de groei achterblijft dan moeten we inzetten op uitbreiding van Bio Science. 
Bibliotheek: 
Er moet een heroverweging komen van de locatie voor de nieuwe bibliotheek. Voor de 
Noordzeepassage is het draagvlak te klein. 
Inspraak/Burgerparticipatie: 
De PvdA is altijd voorstander geweest van het meer betrekken van inwoners bij beleidsvorming. 
De afgelopen jaren is daar veel aan gedaan. Wij zouden graag de volgende stap maken om dingen 
ook echt aan mensen over te laten. Bijvoorbeeld aan de wijkraden met grotere budgetten. 
 
3. Welke ideeën bestaan er bij uw fractie ten aanzien van de te vormen coalitie, zowel ten 
aanzien van de mogelijke samenwerking als ten aanzien van de randvoorwaarden?  
 
Wij vinden het belangrijk dat de nieuwe coalitie een goede afspiegeling is van de bevolking. Wij 
denken daarbij aan 2 confessionele partijen en 2 niet confessionele partijen. Bij een 
samenstelling van partijen die kunnen aansluiten bij bovenstaand verhaal zijn wij bereid om het 
gesprek aan te gaan. Een coalitie met een brede meerderheid vinden we daarbij minder 
belangrijk, omdat een nieuw college meer de verbinding moet gaan zoeken met de gehele raad.  
 
4. Als uw fractie bereid is toe te treden tot een coalitie, heeft uw partij dan een capabele 

wethouder beschikbaar? 

Ja, wij hebben kandidaten voor diverse portefeuilles.  
 
 
Wij wensen u veel succes bij het verder uitvoeren van uw opdracht. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Matthijs van Tuijl 
Fractievoorzitter PvdA Katwijk 


