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Bezoek ook onze website: katwijk.pvda.nl 
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Intro 
 

Wat voor gemeente willen wij zijn? Gaan we voor villa's of voor betaalbare woningen? 
Investeren we in stoepen of in mensen? Geven we ruimte aan maatschappelijke ini-
tiatieven en ondernemerschap, of houden we de luiken dicht? 
De PvdA staat voor een gemeente Katwijk waarbij mensen centraal staan. En waar je 
je thuisvoelt. Waar we omzien naar elkaar en waar de gemeente faciliteert dat we 
kunnen omzien naar elkaar. En zelf actief ervoor zorgt dat mensen worden geholpen 
als dat nodig is. Rekening houdend met wat mensen zelf kunnen, want we willen het 
niet overnemen.   
Op 16 maart 2022 is het woord aan jou: welke keuzes maak jij voor onze  gemeente?  
 
Stem je PvdA, dan kies je voor:   

➢ Niemand in de kou! Een dak boven je hoofd en eten op tafel. Mee doen op 
school en aan sport. De PvdA werkt aan een gemeente die je ondersteunt als 
dat nodig is; 

➢ Betaalbaar wonen: Wonen is een recht. De PvdA zorgt voor voldoende betaal-
bare huur- en koopwoningen;  

➢ Groen rood: De PvdA wil meer groen en minder hittestress. De rekening voor 
de energietransitie wordt niet neergelegd bij de burgers die het niet kunnen 
betalen; 

➢ Een levendig Katwijk: De PvdA wil een meer eigentijds karakter van de ge-
meente Katwijk, zonder de tradities overboord te gooien. Met straks 80.000 
inwoners is het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in onze gemeente; 

➢ Zorg dichtbij mensen: De PvdA bouwt aan een samenleving met zorg voor ie-
dereen, toegankelijk en dichtbij. 

 
In dit verkiezingsprogramma lees je wat wij daarmee bedoelen. Als lijsttrekker van de 
PvdA Katwijk beloof ik je om, samen met jou, te bouwen aan een gemeente waar we 
naar elkaar omkijken, waar het fijn wonen is en waar we samen vooruit komen.  
 
Doe je mee? Stem sociaal, kies PvdA! 
 
Matthijs van Tuijl 
Lijsttrekker PvdA Katwijk 
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In de gemeente Katwijk willen mensen graag zo veel mogelijk meedoen in de samen-
leving. Oók als ze zorg nodig hebben, vooral ouderen, en óók als ze een beperking 
hebben. Zorg op maat maakt dit mogelijk. Tegelijkertijd nemen in de (jeugd)hulp de 
wachtlijsten toe. En is de gemeente steeds meer geld kwijt voor zorg. De gemeente 
Katwijk heeft daarom eerder een zorgstop afgekondigd en een ‘Nee, tenzij-regeling’ 
voor hulp ingevoerd. Dat betekende dat kinderen niet direct mochten worden gehol-
pen, tenzij wachten onverantwoord was. Dit zorgde voor langere wachtlijsten. Deze 
regeling is inmiddels weer gestopt.  
 
De PvdA Katwijk wil dat dit zo snel mogelijk wordt opgelost. Daarom investeren we 
meer in toegankelijke & brede voorzieningen in de buurt. We zorgen voor een nau-
were samenwerking met huisartsen, scholen en welzijn. We zorgen voor hulp die ef-
fectief is en afgestemd op wat nodig is. We zorgen voor betere afspraken bij de inkoop 
en aanbesteding van zorg. Zo zorgen we ervoor dat je in de gemeente Katwijk kunt 
rekenen op zorg als je die nodig hebt. Betaalbaar, beschikbaar en in de buurt. Dat is 
zorg dichtbij mensen! 
 
Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt: 

➢ Geen nieuwe zorgstop in de Jeugdhulp;; 
➢ Doelmatige zorg, afgestemd en effectief door o.a. ondersteunen van het 

Wijkteam; 
➢ WMO-voorzieningen zijn breed toegankelijk en in de eigen buurt, vooral ook 

voor ouderen; 
➢ Ontmoetingsplekken in elke wijk; 
➢ Een ‘Praktijkondersteuner Jeugd’ bij elke huisarts; 
➢ Behoud subsidies welzijn, beloning sociale initiatieven;   
➢ Betere samenwerking tussen zorgaanbieders, gemeente en huisartsen; 
➢ Keuzevrijheid door afspraken met aanbieders en inzet PGB; 
➢ Hulp aan jongeren loopt door na 18 jaar; 
➢ Samen met mensen de zorg bepalen, niet zonder hen. 
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Als onze maatschappij steeds meer van mensen vraagt, moet ze die ook de kans bie-
den om hierin mee te kunnen. Het sociaal beleid van een gemeente staat of valt met 
maatwerk. Dat betekent mensen ondersteunen om deel te nemen aan onze samenle-
ving, en soms eerst mensen helpen uit de financiële nood te komen. 
 
Participatie (deelname aan onze samenleving) 
De gemeente moet de Participatiewet uitvoeren. Deze wet is bedoeld om iedereen in 
staat te stellen mee te doen met werk, ook voor mensen met een beperking. Maar dat 
is niet altijd gemakkelijk. De gemeente kan mensen helpen door ze de mogelijkheid te 
bieden om in de bijstand te beginnen met ondernemen. Of door te investeren in ba-
sisvaardigheden, zoals lees-, schrijf-, reken- en digitale vaardigheden. Immers: die zijn 
nodig om te kunnen deelnemen aan onze samenleving. 
 
In de gemeente Katwijk is 13% van de inwoners laaggeletterd. Dat heeft gevolgen voor 
werk, inkomen, financiële positie, participatie (meedoen), gezondheid en welzijn. De 
PvdA wil dat iedereen mee kan doen, ook mensen die last hebben van laaggeletterd-
heid. 
 
Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt: 

➢ Mensen die zelf geen werk kunnen vinden, moeten daarbij ondersteund 
worden. Daarbij biedt de gemeente maatwerk en een basis van wat nodig is; 

➢ Er wordt actief gecommuniceerd over bijstandsregelingen, mantelzorg en 
vervoersmogelijkheden; 

➢ Integrale hulp: aandacht voor alle zaken die mensen in de weg kunnen zitten 
(denk hierbij bijvoorbeeld aan laaggeletterdheid, fysieke of psychische 
gezondheidsproblemen en relatieproblemen); 

➢ De gemeente versoepelt de inkomensgrenzen voor inkomensregelingen en 
gaat soepel om met kleine giften. Parttime ondernemen vanuit de bijstand 
wordt mogelijk gemaakt; 

➢ Werken met behoud van uitkering is goed, maar mag niet leiden tot 
verdringing of het doen van werk waarvoor je eigenlijk salaris hoort te 
krijgen; 

➢ Meer inzetten op (thuis-)werkbegeleiding; 
➢ De gemeente investeert in goede lees-, schrijf-, reken- en digitale 

vaardigheden om participatie in onze samenleving mogelijk te maken. 
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Armoedebestrijding/schuldhulpverlening 
Op dit moment leven ongeveer 2.000 inwoners binnen de gemeente Katwijk in ar-
moede. Bovendien riskeren 4.000 huishoudens ernstige schulden. Hier moet de ge-
meente actief beleid op voeren. De gemeente Katwijk kan helpen, maar die hulp is 
soms moeilijk te vinden of aan te vragen. En ook hier geldt dat het soms heel moeilijk 
is om de benodigde formulieren goed in te vullen. De PvdA wil dat mensen die al in 
een zeer lastige positie zitten hierbij actief worden ondersteund. 
 
Ook zijn de inkomensgrenzen voor gemeentelijke voorzieningen erg 'hard'. Wie een 
paar tientjes teveel verdient, komt nergens voor in aanmerking. De PvdA is van me-
ning dat de gemeente als taak heeft om een vangnet te bieden voor hen die het (even) 
niet op eigen kracht kunnen. Maar ook dat de gemeente een actieve rol heeft bij het 
bestrijden van armoede. In de gemeente Katwijk mag niemand in de kou staan! 
 

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt: 
➢ Meer tempo, inzet en regie van de gemeente bij het bestrijden van 

(kinder)armoede in de gemeente Katwijk; 
➢ Goede afspraken met instanties en hulpverleners over vroege signalering van 

schulden; 
➢ Actieve samenwerking met bonafide bewindvoerders en daar in een 

convenant goede afspraken mee maken; 
➢ Vangnetten in de vorm van kleinschalige buurtinitiatieven; 
➢ Bewustwording en actie bevorderen door gesprekken over armoede te 

voeren in buurthuizen, verenigingen, bewonersraden etc.; 
➢ Experimenteren met verschillende manieren van schuldhulpverlening en 

daardoor mensen met schulden beter en/of sneller te helpen. 
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In de gemeente Katwijk moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Helaas wordt in ook in 
onze gemeente niet iedereen altijd geaccepteerd zoals hij of zij is. Ook kunnen mensen 
soms niet meedoen vanwege een beperking. Dat vindt de PvdA onacceptabel en dat 
vraagt om actie. Toegankelijkheid is niet iets wat de samenleving zelf moet oplossen. 
Kunnen zijn wie je bent, vraagt om een gemeente die zich duidelijk uitspreekt. En om 
inspanningen die het gesprek hierover op gang brengen en houden.  
 
De PvdA verwerpt een politiek van uitsluiten. Dat geldt ook voor nieuwe Nederlanders 
die in onze gemeente komen wonen. Voor hen gelden rechten en plichten: ze moeten 
inspanningen leveren om te integreren en de taal te leren, maar de gemeente moet 
hen daarbij wel ondersteunen. We mogen nooit uit het oog verliezen dat het gaat om 
mensen! 
 
Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt: 

➢ Volledige uitvoering van het VN verdrag voor mensen met een handicap; 
➢ Een actieve rol voor de gemeente in het verder toegankelijk maken van de 

gemeente Katwijk; 
➢ Bij de inrichting van de buitenruimte gaan we uit van het gebruik door 

mensen met een beperking en niet alleen door mensen zonder een 
beperking; 

➢ Gemeente Katwijk in 2026 als toegankelijkste gemeente van Nederland; 
➢ Vergroten Acceptatie & emancipatie van o.a. nieuwkomers, vrouwen en 

LHBTIQ’ers door voorlichting op bijvoorbeeld scholen en in jongerencentra; 
➢ Als gemeente met verenigingen, scholen, media, COC Leiden en onze 

inwoners blijvend in gesprek over acceptatie; 
➢ De gemeente Katwijk wordt in de komende raadsperiode een 

‘Regenbooggemeente’; een COC-café wordt gesteund. 
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De PvdA kijkt met frisse blik vooruit. Wij staan open voor vernieuwing. Dat betekent 
niet dat we onze traditie verwaarlozen, want juist die cultuur en al die mensen maken 
de verschillende kernen van de gemeente Katwijk zo mooi. Maar we gooien onnodige 
beperkingen over boord. 
Onze gemeente telt straks 80.000 inwoners. We zijn trots op onze lokale bedrijven en 
verenigingen en bieden die meer vrijheid. Hierbij maken we geen onderscheid tussen 
de dag van de week. Ook willen we dat jongeren de kans krijgen om na de coronatijd 
weer eens écht jong te kunnen zijn! 
 
De horeca is belangrijk voor eigen inwoners én voor binnenlandse en buitenlandse 
bezoekers en toeristen. Het terrasbeleid  moet worden verruimd. Het is belangrijk dat 
de horeca ruimte krijgt om te ondernemen. En sluitingstijden voor volksfeesten en 
andere evenementen worden gelijk getrokken. 
Wij gaan voor een goede balans tussen 'leuk en levendig' en 'leefbaar'. 
 
Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt: 

➢ Zondagsopenstelling winkels. Het is een vrije keuze voor ondernemers om 
open te zijn, geen verplichting; 

➢ Ook op zondag geven we ruimte voor cultuur en recreatie, zoals bijvoorbeeld 
open monumentendag; 

➢ Bruisend dorp met een ruimhartiger terrasbeleid voor de vrijdag- en zaterdag-
avond; 

➢ Vrijheid strandondernemers in het plaatsen van hun terrassen en strandhuis-
jes, ook voor feestlocaties (minder vergunningsaanvragen, meer toelaten); 

➢ Faciliteer toerisme meer. Kijk waar je meer kunt doen voor groepsbezoeken 
met touringcars (parkeergelegenheid) en maak afspraken met Leiden over de 
bereikbaarheid van de kust; 

➢ Tegengaan van leegstand van winkels met gunstige vestigingsmogelijkheden; 
➢ Meer hotelgelegenheden en andere faciliteiten om toeristen te kunnen huis-

vesten.
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De PvdA staat voor werkgelegenheid en bestrijdt werkloosheid. De arbeidsmarkt 
wordt steeds krapper, goed personeel vinden wordt steeds moeilijker. De PvdA wil dat 
de gemeente werkgevers ondersteunt door actief op zoek te gaan naar mensen die 
niet in een uitkeringsbestand staan maar wel willen werken. Denk hierbij aan herin-
treders en mensen zonder uitkering die graag aan het werk willen. De bedrijven rond 
de Rijnsburgse bloemenveiling blijven van groot belang en de ontwikkeling hiervan 
wordt ondersteund. De gemeente blijft initiatieven van het lokale bedrijfsleven on-
dersteunen om scholieren en studenten warm te maken voor een studierichting of 
stages die relevant zijn voor het bedrijfsleven in onze gemeente. 
 
De PvdA wil dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door te investeren in de 
ontwikkeling van het eigen personeel. Inhuur moet worden teruggedrongen en het 
aantrekken van jongeren moet prioriteit krijgen (investering in de toekomst). 
Bij aanbestedingen is de financieel laagste inschrijving geen doorslaggevend criterium, 
wel werkgelegenheid, welzijn en kwaliteit. Er is bijzondere aandacht mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente geeft daarin ook het goede voorbeeld. Ken-
nis en infrastructuur van de sociale werkvoorziening worden behouden.  
 
Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt: 

➢ Behoud van werkgelegenheid, het opstellen van een duidelijke visie over welke 
werkgelegenheid we waar in onze gemeente willen hebben, en die ook delen 
met ondernemers; 

➢ De gemeente maakt afspraken met ondernemers over banen en legt deze af-
spraken vast in het vestigingsbeleid; 

➢ Het wordt mensen in de Participatiewet gemakkelijker gemaakt om te swit-
chen tussen uitkering en werk; 

➢ Onbenut arbeidspotentieel: de gemeente gaat werkgevers ondersteunen door 
actief op zoek te gaan naar mensen die beschikbaar zijn voor de werkgevers; 

➢ Rol van de gemeente: voorbeeldfunctie, gericht werven van jongeren en men-
sen met een afstand tot de arbeidsmarkt; 

➢ Participatiebanen: inzet op duurzame banen, beschikbaarheid van voorzienin-
gen als jobcoaches en sociale werkvoorziening. 
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De PvdA gaat voor een duurzaam en groen in de gemeente Katwijk. We kunnen niet 
stil blijven staan. We moeten handelen als we alle kernen in onze gemeente leefbaar 
willen houden. Dus scheiden we allemaal ons afval en kijken waar we een plantje extra 
kunnen zetten. Als gemeente planten we veel meer bomen en zorgen voor groen waar 
bewoners ook van kunnen genieten. We maken de gemeente Katwijk aardgasvrij. 
Daarbij geldt: je kunt niet groen doen als je rood staat! Dus we wentelen de kosten 
niet af op mensen die het niet kunnen betalen. En we geven inwoners de gelegenheid 
om zelf een bijdrage aan meer groen te leveren. Van het gas af doen we ook verant-
woord: mensen moeten zeker zijn van een goede warmtetoevoer en niet ’s winters in 
de kou zitten. 
 
Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt: 

➢ Meer ambitie van de gemeente voor duurzaam en toekomstbestendig wonen. 
Ook als dit betekent dat we moeten renoveren of nieuw bouwen; 

➢ We gaan voor een aardgasvrije gemeente Katwijk. Dit doen we verantwoord 
en we wentelen de kosten niet af op de mensen die het niet kunnen betalen; 

➢ Milieuvriendelijke materialen bij evenementen; 
➢ De gemeente kiest in haar gebouwen en in de openbare ruimte zo veel moge-

lijk voor duurzaamheid bij herinrichting; 
➢ Meer afvalscheiding mét de inwoners van de gemeente Katwijk; 
➢ Bevorderen van groene (burger-)initiatieven, zoals Rijnpark in Katwijk aan de 

Rijn; 
➢ We ondersteunen de dierenambulance financieel; 
➢ We planten voor ieder kind in onze gemeente een boom. Zo krijgen we 14.500 

bomen extra de komende periode; 
➢ We investeren in veel meer openbaar groen door natuurlijkvriendelijk onder-

houd. Bij (her)inrichting gaan groen en water boven de auto; 
➢ We redden de bijen; 
➢ We moedigen onze inwoners aan tegels (stenen) te vervangen door groen; 
➢ We zetten een 'groene daken-programma' op; 
➢ Natuureducatie ondersteunen we blijvend. 
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Wie in de gemeente Katwijk woont, moet zich thuis voelen. Dat begint met een fijne 
plek om te wonen. Een betaalbare plek. De PvdA wil een goede balans tussen huur-  
en koopwoningen. Dat betekent bij nieuwbouw 40% sociale woningbouw (huur en 
koop) en 40% betaalbare woningen (vrije sector huur en betaalbare koopwoningen). 
Dat is goed voor de doorstroming. Hier zetten we maximaal op in voor de nieuwe 
woonwijk Valkenhorst.  
Een betaalbare woning gaat niet alleen over huur, maar over de totale woonlasten 
(huur, water én energie). De PvdA wil dat de gemeente in overleg met de woningcor-
poratie zorgt voor betaalbare woningen. Bij het maken van afspraken met projectont-
wikkelaars over nieuwe projecten moet de gemeente hier ook eisen aan verbinden. 
 
Katwijk, Rijnsburg of Valkenburg is je thuis in elke levensfase. Daarom wil de PvdA 
woningen die ‘levensloopbestendig’ zijn. De gemeente moet meer rekening houden 
met de behoeften van doelgroepen (jongeren, ouderen) bij het bepalen welke type 
woningen moeten worden gebouwd.  Alle bewoners beslissen mee over de inrichting 
van hun leefomgeving. Zodat buurten mooi en veilig zijn, in álle kernen. Een groene 
leefomgeving die mooi is en mooi blijft hoort daar bij. Het karakteristieke dorpse ka-
rakter wordt bij de inrichting behouden. 
 
Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt: 

➢ Meer goedkopere huurwoningen, betaalbare koopwoningen en appartemen-
ten in de gemeente. De PvdA zorgt voor 40% sociale huurwoningen; 

➢ Invoering van een zelfbewoningsplicht en een opkoopverbod voor beleggers; 
➢ Regulering van (vakantie)verhuur en ‘verkamering’ van woningen; 
➢ Gerichter kijken naar de behoefte die de verschillende doelgroepen hebben; 
➢ Wonen moet betaalbaar blijven qua totale woonlasten (huur, water én ener-

gie). De PvdA zorgt voor afspraken met woningcorporaties en projectontwik-
kelaars; 

➢ Meer inspraak over je leefomgeving: ook over meer groen in je buurt; 
➢ Behoud van het eigen karakter van de verschillende kernen Katwijk, Rijnsburg 

en Valkenburg zodat het voor iedereen fijn is om te wonen; 
➢ Hoogwaardige woningen op nieuwe woonwijk Valkenhorst: een nieuwe wijk 

van hoogwaardige kwaliteit, met voldoende betaalbare woningen.   
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Sport brengt mensen samen. Sport is ook belangrijk voor de ontwikkeling van kin-
deren. Ze leren wat spelregels inhouden, wat presteren is en hoe om te gaan met 
winst en verlies. En sport is gewoon gezond en leuk. 
 
De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen kan sporten, ook mensen die weinig te be-
steden hebben of die een geestelijke of lichamelijke beperking hebben. Er zijn rege-
lingen om sport betaalbaar te houden. Die maakt de PvdA beter bekend en makkelij-
ker toegankelijk. Sportvoorzieningen moeten ook letterlijk laagdrempelig zijn. En 
speelveldjes bij scholen moeten buiten speeltijd toegankelijk zijn. Zo kunnen kinderen 
voldoende bewegen. De PvdA stimuleert het multifunctioneel gebruik van sportac-
commodaties. 
 
Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt: 

➢ Regelingen die sporten betaalbaar houden moeten meer bekendheid krijgen 
en laagdrempeliger worden voor wie dat nodig heeft; 

➢ Speelveldjes van scholen moeten openbaar zijn voor spelende kinderen; 
➢ Voor mensen met een beperking moeten sportfaciliteiten goed toegankelijk 

zijn; 
➢ Multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties. 

 



14 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De PvdA wil veiligheid in het verkeer. Daarom krijgen fietsers en voetgangers voorrang 
boven de auto en de motor. Behalve enkele grotere verbindingswegen, willen we zo-
veel mogelijk 30 km/uur zones in onze gemeente. We luisteren serieus naar de wen-
sen en ideeën van bewoners. 
 
We willen een bereikbare gemeente zijn. De gemeente Katwijk is één van de grootste 
gemeentes in Nederland zonder treinstation. De PvdA zet zich in voor een goede bus-
verbinding met Leiden en Den Haag, met voldoende plaatselijke haltes, ook in Rijns-
burg, Valkenburg en in de toekomstige woonwijk Valkenhorst. Een nachtbus is een 
goede aanvulling op de bestaande busverbindingen. Bussen krijgen zoveel mogelijk 
een eigen baan, zodat verkeersopstoppingen niet tot vertraging leiden. En bij de aan-
leg van nieuwe infrastructuur door de Provincie moet de gemeente ervoor zorgen dat 
de veiligheid van onze inwoners wordt gewaarborgd. Dit betekent dat de gemeente 
de aanleg van de Tjalmaweg ook qua milieueffecten goed moet blijven volgen. 
 
Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt: 

➢ Auto te gast: dat betekent meer ruimte voor fietsers en voetgangers in het 
verkeer; 

➢ Meer woonwijken worden 30 km/uur-zones en er wordt gehandhaafd; 
➢ Fietsers en voetgangers krijgen voorrang op rotondes; 
➢ Meer fietsparkeervoorzieningen, ook voor veilige stalling van elektrische fiet-

sen, en goed onderhoud van fietspaden; 
➢ Veiligheid en leefbaarheid: De PvdA wil veiliger rotondes, vrachtverkeer buiten 

de woonwijken en doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer worden ge-
scheiden;  

➢ Voorlichting: de gemeente ondersteunt en communiceert over verkeersedu-
catie. De wensen van bewoners worden serieus genomen; 

➢ De PvdA wil een goede en snelle verbinding van het Openbaar Vervoer met 
Leiden en Den Haag, inclusief een goed netwerk van haltes (ook in Rijnsburg 
en Valkenburg) en een nachtbus; 

➢ Bij de aanleg van nieuwe infrastructuur door de Provincie (Tjalmaweg) moet 
de gemeente met de betrokken bewoners en andere betrokken partijen – er 
voor zorgen dat maatregelen rondom veiligheid, geluidshinder en milieu wor-
den gewaarborgd. 
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Jongeren moeten alle kansen krijgen om hun talenten te ontplooien. Afkomst en ach-
tergrond mogen geen rol spelen. De PvdA zet vol in op goede opvang, onderwijs, 
sportvoorzieningen en jeugdzorg. 
 
Zo vindt de PvdA dat jongeren bij problemen snel hulp moeten kunnen krijgen. We 
ondersteunen jongerencentra en tolereren daarbij 'kleine overlast'. We willen dat jon-
gerencentra het hele jaar open zijn: dan kan de jeugd altijd terecht. De PvdA wil dat 
het geld voor de verbouwing van SCUM wordt ingezet voor verdere verbetering van 
het jongerenwerk.  
 
Jongeren van 12 tot 16 en 16-17-jarigen kunnen nu vaak nergens terecht. Het lukt de 
gemeente niet altijd om jongeren te bereiken en het beleid is vaak nogal behoudend. 
Dat sluit niet aan bij de belevingswereld van de jeugd in alle kernen van de gemeente 
Katwijk. Daarom willen we samen met jongeren een actueel jeugdbeleid opstellen, 
dat aansluit bij jongeren. 
 
Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt: 

➢ Meer samenwerking van de verschillende jongerencentra; 
➢ Jaarrond openstelling van de jongerencentra; 
➢ Geld voor verbouwing SCUM inzetten voor verbetering jongerenwerk; 
➢ Pilot: 16-18 jaar toegang tot horeca. Want ook jongeren verdienen een avond 

uit, uiteraard zonder alcohol; 
➢ Activiteiten en jeugdbeleid zo veel mogelijk in overleg met jongeren zelf, 

jongeren laten meedenken over meer levendigheid in alle kernen van Katwijk. 
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Kunst en cultuur zijn belangrijk voor iedereen. Samen kunst en cultuur beleven werkt 
verbindend. Dat vraagt om actief beleid. We investeren in projecten en stimuleren 
nieuwe initiatieven. 
 
De basis voor culturele ontwikkeling leggen we op jonge leeftijd. Professioneel mu-
ziekonderwijs moet laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk blijven. Scholen 
moeten gratis naar het museum kunnen. De PvdA is voorstander van een sterke toe-
komstgerichte bibliotheek en bibliotheekvoorzieningen in alle kernen. 
 
De gemeente Katwijk is op de lijst van UNESCO Werelderfgoed geplaatst. De vondst 
van het Romeinse legioenskamp in Valkenburg biedt een uitgelezen kans – en een 
verplichting - om het verleden te visualiseren. Ook voor Katwijk aan Zee zijn mooie 
plannen in ontwikkeling om het Romeinse verleden te verbeelden. Hiervoor kan een 
beroep op fondsen worden gedaan. 
 
Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt: 

➢ Alle scholen in de gemeente Katwijk krijgen gratis toegang tot de musea; 
➢ Behoud van cultuurplaatsen; 
➢ Toekomstgerichte bibliotheek met voorzieningen in alle kernen; 
➢ Valkenhorst krijgt een geheel eigen karakter door het Romeinse verleden te 

visualiseren in de nieuwe wijk. 
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Iedere inwoner van de gemeente Katwijk moet meer te zeggen krijgen over zijn of 
haar eigen buurt. Bewoners weten zelf heel goed wat nodig is in hun wijk en wat niet. 
De PvdA wil meer ruimte voor ongevraagd advies en inbreng van bewoners. Via het 
'Right to challenge' kunnen burgers een alternatief plan aandragen; wij bevorderen 
dat. 
 
De PvdA wil meer mogelijkheden voor inwoners om zelf over hun leefomgeving te 
beslissen, zoals bijvoorbeeld over groen in de wijk. 
 
Ook wil de PvdA jongeren meer bij de politiek betrekken. Zeker als het onderwerp 
jongeren direct raakt. Daarom geven we gastlessen op de scholen over democratie, 
nodigen we schoolklassen uit in het gemeentehuis of vragen we jongeren om mee te 
denken over specifieke onderwerpen. 
 
Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt: 

➢ Burgerinitiatieven moeten serieus worden genomen door de gemeente. Ook 
moeten van te voren de verwachtingen duidelijk zijn; 

➢ Bewoners moeten concrete zeggenschap hebben over bijvoorbeeld het groen-
beleid; 

➢ Jongeren worden meer bij de politiek betrokken via educatie en participatie; 
➢ De wijkschouw wordt geïntensiveerd. 
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De PvdA staat voor een degelijk financieel beleid met een realistische begroting. De 
gemeente is daarbij afhankelijk van de Rijksbijdrage, die helaas slecht voorspelbaar is. 
De gemeenten krijgt er veel taken bij, maar lang niet altijd het budget wat daarvoor 
nodig is. Dit mag wat de PvdA betreft nooit ten koste gaan van burgers die al kwets-
baar zijn. Het principe “sterkste schouders, zwaarste lasten” blijft leidend voor de 
PvdA. Desnoods door de OZB te verhogen. 
 
Tegelijkertijd zijn we ook van mening dat mensen die gebruik maken van specifieke 
dienstverlening van de gemeente (zoals vergunningen, paspoorten of rijbewijzen) 
daarvoor de kosten moeten betalen die nodig zijn. Leges moeten kostendekkend zijn. 
 
De gemeenteraad moet goed controleren of het college van burgemeester en wet-
houders het geld correct besteedt. Nut en noodzaak van investeringen moeten duide-
lijk zijn voordat er een investeringskrediet wordt gegeven. De gemeenteraad moet ac-
tief projecten volgen en daartoe ook in staat worden gesteld. 
 
Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt: 

➢ Financieel zorgvuldig zijn: mogelijke onduidelijkheid over de hoogte van de 
Rijksbijdrage mag niet worden afgewenteld op de kwetsbaren; leidend prin-
cipe blijft “sterkste schouders, zwaarste lasten”; 

➢ Leges kostendekkend: burgers betalen voor de kosten van de dienstverlening; 
➢ Controle gemeenteraad: de gemeenteraad moet scherper controleren hoe het 

geld wordt besteed door het college. 
 
 


