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ONZE SPEERPUNTEN 

 
 
 Lagere belastingen en een efficiënte overheid 

 Betere verkeersdoorstroming en modern openbaar vervoer 

 Harde aanpak van criminaliteit en politiebureau 24/7 open 

 Duurzaam bouwen in de gemeente 

 Geen dure, nieuwe bibliotheek in Katwijk aan Zee 

 Meer ruimte voor ondernemers en organisaties 
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3 

Leefomgeving 
 

Wonen in Katwijk 

Mensen vinden Katwijk een aantrekkelijke gemeente om te wonen. Dat is niet voor niets, 

want het is heerlijk om aan de kust te wonen, dicht bij je werkplek en vlakbij mooie steden als 

Leiden en Den Haag. Daarnaast is het prettig om te wonen in een huis dat bij je past. De 

woningnood is dan ook toegenomen de afgelopen jaren. Wij willen dat mensen op ieder 

moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden 

zijn om je huis aan te passen of door te stromen. 

 

 We willen dat er voldoende koopwoningen zijn voor starters (mooi voorbeeld is project de 

Kleine Duinvallei) en dat er kavels zijn voor mensen waar ze een eigen huis kunnen 

bouwen.  

 Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van 

nieuwe woonvormen, zoals het project van DSV op de Parledam. 

 Bouwlocaties mogen niet eenzijdig bestaan uit sociale huurwoningen. Regionaal worden 

jaarlijks goede prestatieafspraken gemaakt voor een betere verdeling van sociale 

huurwoningen.  

 We willen meer diversiteit binnen woonwijken door de bouw van diverse soorten 

woningen met een goede mix van koop, vrije sector huur en sociale huur (zogenaamde 

inclusieve woonwijken). Deze wijken zijn dementievriendelijk en rolstoelvriendelijk. 

Voorbeelden hiervan zijn aanpasbare woningen, een veilige inrichting van de wijk, een 

goede mix van jongeren en ouderen en een nette stoep. 

 Wij willen dat in de regionale prestatieafspraken statushouders eerlijk worden verdeeld 

over de gemeenten, zodat zij beter worden opgenomen in de samenleving. 

 De sociale woningmarkt willen wij liberaliseren, zodat er meer partijen toegelaten worden 

tot deze markt en voor alle woonmilieus goede huurwoningen beschikbaar zijn. 

 Voor inwoners is het handig om eenvoudig en snel te kunnen zien welke mogelijkheden 

zij hebben om hun woning te vergroten of aan te passen. Wij vinden dat deze regels uit 

het bestemmingsplan actueel en digitaal beschikbaar horen te zijn. Ook hoort de 

gemeente zo snel mogelijk vergunningsaanvragen te behandelen en anders automatisch 

een vergunning te verlenen. 

 Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving. 

Daarom zijn we voor het verlagen van de belasting op het eigen woningbezit (OZB). 

 De gemeente maakt samen met de buurgemeenten een woonvisie. Doel hierbij is dat de 

woningbouw aan de marktbehoefte voldoet en er gestreefd wordt naar inclusieve 

woonwijken. Hierin worden ook afspraken met woningcorporaties vastgelegd. 

 De gemeente maakt in de woonvisie ook afspraken voor energieneutrale 

nieuwbouwwoningen en vernieuwing en verduurzaming (revitalisering) van oude wijken. 
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Bijna 90% van de huidige huizenvoorraad is niet duurzaam.1 Wij willen onder andere dat 

de gemeente erop stuurt dat wijken voortaan aangelegd worden zonder gasaansluiting. 

Dit is nodig om de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs te halen. De doelstelling is 

dat onze gemeente uiterlijk in 2050 energieneutraal is. 

 We vinden het belangrijk dat de gemeente meewerkt aan het versneld ontwikkelen van 

woningen op locaties die al jaren braak liggen.  

 Wij willen kwalitatieve verdichting bij herontwikkeling van wijken waar het kan, 

bijvoorbeeld in de Hoornes in Katwijk. 

 De samenwerkingsovereenkomst (SOK) vliegkamp Valkenburg wordt zo spoedig 

mogelijk afgesloten met het Rijksvastgoedbedrijf, zodat kan worden begonnen met de 

bouw van huizen op Valkenburg. 

 

 

 

 

                                                           

1
 Zie https://mijnwoning.nl/gemeenten/katwijk: 11,4% van de woningen in de gemeente Katwijk heeft 

energielabel A (januari 2018).  

https://mijnwoning.nl/gemeenten/katwijk
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Afval en afvoer van water  

We wonen graag in een schone, leefbare wijk. Het is normaal dat mensen zelf een bijdrage 

leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De 

gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt. De afvalstoffenheffing 

kan later mogelijk omlaag wanneer dit goed gebeurt.  

 

 De gemeente is verantwoordelijk voor de afvalinzameling en -verwerking. Als dit 

voordelen biedt, kan de uitvoering door bedrijven gebeuren. Als het ophalen en 

verwerken van afval goedkoper kan, dan zorgt dit tot lagere kosten voor de inwoners. 

 We willen zoveel mogelijk afval gebruiken voor nieuwe producten, dus we willen dat afval 

goed gescheiden wordt. Dit kan door afval gescheiden op te halen, maar machinale 

nascheiding heeft de voorkeur. Een goede scheiding heeft daarnaast ook een lagere 

afvalstoffenheffing tot gevolg. Om hier voldoende draagvlak voor te krijgen is het van 

belang dat de inwoners van Katwijk hierbij betrokken worden.2 De gemeente stimuleert 

op deze manier de circulaire economie. 

 Om de overlast van ongedierte en meeuwen te voorkomen, zijn we voorstander van 

ondergrondse afvaldepots, zoals in Rijnsburg al gebeurt. 

 De gemeente gaat verrommeling van wijken tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid 

rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast worden aangepakt en vernielingen 

worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker. 

 De rekening van de rioolheffing ligt nu bij gebruikers van woningen en dit willen wij graag 

zo houden. De rekening kan niet alleen bij woningeigenaren worden neergelegd.3 

 De gemeente gaat intensiever samenwerken met waterschappen om oplossingen te 

zoeken die wateroverlast op het land en op straat, zoals in Rijnsburg, verminderen. Ook 

weg- en natuuronderhoud hoort daarbij.  

 Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente 

regenwater van huishoudelijk afvalwater. De gemeente stimuleert het gebruik van minder 

water en staat positief tegenover het hergebruik van water, zoals spoelwater voor het 

toilet en het terugwinnen van grondstoffen uit water. 

 

Snel vervoer van west naar oost 

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te 

doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe op de plaats 

van bestemming komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid van en naar Katwijk, 

Rijnsburg en Valkenburg is een van de kerntaken van de gemeente.  

 

 Het is belangrijk dat de doorstroming van het verkeer in het wegennet optimaal is. 

Verschillende vormen van vervoer kunnen beter op elkaar aangesloten worden. Er moet 

                                                           

2
 Zoals het project Winst uit je Afval in Haarlemmermeer  

(www.haarlemmermeergemeente.nl/winst-uit-je-afval). 
3
 Zie voorstel college in Kadernota 2017 – p.41. 

http://www.haarlemmermeergemeente.nl/winst-uit-je-afval
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in goed overleg met de omwonenden een goede inpassing komen van de aansluiting van 

de Rijnlandroute bij Katwijk (van de kruising Wassenaarseweg N441 tot het viaduct van 

de Zeeweg), bij voorkeur verdiept en als het financieel haalbaar is overdekt. Wij zijn 

daarnaast ook voorstander van de aanleg van de Pioniersbaan (voorheen Noordelijke 

Randweg) ten noorden van Rijnsburg om het dorp en de N206 in Katwijk te ontlasten. 

Doorgaand groot vrachtverkeer willen wij niet meer door de Brouwerstraat. Goede 

contacten met bestuurders in de regio en de provincie zijn hierbij cruciaal, onder meer 

om in samenspraak alternatieve routes aan te geven.  

 Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer 

nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden en wegen worden 

ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle 

verkeersgebruikers centraal staan. Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende 

bewaakte stallingsruimtes met goede aansluitingen op het openbaar vervoer op centrale 

plekken in onze gemeente. Ook zijn wij voorstander van een stallingsruimte bij het 

strand. De gemeente stimuleert verder in haar organisatie het gebruik van fietsen voor 

woon-werkverkeer om de parkeerdruk bij het gemeentehuis te verminderen. 

 Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is in Katwijk. We zijn tegen het door de 

provincie gesubsidieerd laten rijden van bussen gevuld met lucht in plaats van 

passagiers. Wel vinden we dat een gemeente die groeit naar 70.000 inwoners een goede 

aansluiting op het openbaar vervoer van de toekomst moet hebben. Katwijk is namelijk 

een van de grootste Nederlandse plaatsen zonder treinstation. Daarom willen wij een 

bustransferium aan de N206. We staan open voor innovatieve, kostenefficiënte 

alternatieven en initiatieven zoals de metroloop, een snelle verbinding tussen Leiden en 

Katwijk parallel aan de N206. Tot die tijd rijden er regelmatig (duurzame) bussen langs 

deze route. 

 De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als 

standaard mee, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van 

relevante partners en ouders creëren we samen een veilige omgeving (schoolzones, 

veilige oversteekplaatsen en goede fietsroutes). We zijn voorstander van initiatieven 

waarbij buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de 

buurt beter kan. Voor een veilige leefomgeving is het van belang dat in de wijken de 

kwaliteit van trottoirs op orde is.  

 Het aanleggen en onderhoud van wegen is belangrijk, maar kan leiden tot overlast. Een 

wegafsluiting is minder vervelend als er duidelijk een alternatieve route geboden wordt. 

De gemeente maakt actief bekend wanneer er gewerkt wordt aan de openbare ruimte 

zodat mensen en bedrijven hier rekening mee kunnen houden en er minder 

“zoekverkeer” is. De gemeente investeert in mogelijkheden om real time informatie over 

openbare werken te delen, zodat we weten welke routes het snelste zijn of waar nog 

parkeerplekken over zijn. Er is afstemming over wegwerkzaamheden met de 

buurgemeenten. Ook wordt er aan het begin van een collegeperiode fundamenteel 

kritisch gekeken naar het onderhoudsschema (het zogeheten 

meerjarenonderhoudsplan). We willen dat er conditiemetingen worden gedaan, waarbij 

bekeken wordt of werkzaamheden echt nodig zijn of ook later kunnen worden uitgevoerd. 

Wij willen dat de Rekenkamer hier onderzoek naar doet.  

 Betere informatie over gemeentelijke wegwerkzaamheden en dynamische reisinformatie 

zorgen ervoor dat verkeer zo snel mogelijk de gemeente in en uit gaat. Zo willen wij dat 

bezoekers op drukke stranddagen op de N206 en de toekomstige Pioniersbaan op de 

meest efficiënte manier naar het strand worden geleid, zodat overlast in de diverse 
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kernen van de gemeente beperkt wordt. We vinden milieuzones overbodig in een tijd 

waar auto’s steeds schoner worden en alternatieve oplossingen steeds slimmer zijn. 

  

Parkeren 

 Wij willen dat er in alle wijken voldoende parkeerplaatsen zijn. Tegelijkertijd zijn er 

parkeerplaatsen die door het jaar heen beter benut kunnen worden, zoals de nieuwe 

parkeergarage op de Boulevard. Ondernemers moeten de mogelijkheid hebben 

parkeerplekken in deze perioden tegen gereduceerd tarief te kopen. Hiermee kunnen 

ze het hun klanten aantrekkelijker maken hiervan gebruik te maken. Een slim 

parkeerroute-informatiesysteem en verkeerscirculatieplan kan bezoekers vanaf de 

N206 via bijvoorbeeld Katwijk Noord sturen naar vrije parkeerplaatsen bij de 

Noordduinen of de parkeergarage. Eventueel kan inzet van pendelbusjes hierbij helpen. 

Ook willen we een betere communicatie van de lagere parkeertarieven in de garage. 

De gemeente stimuleert daarnaast dubbelgebruik van parkeerterreinen en 

parkeergarages. 

 In een toeristische kustplaats als Katwijk is het nodig om met parkeergeld de 

parkeergarage te kunnen betalen en het parkeergedrag te kunnen sturen. Wij willen 

niet dat de rekening uitsluitend bij onze inwoners wordt gelegd. Daarom willen we 

zeven dagen per week in Katwijk aan Zee betaald parkeren. De opbrengsten komen 

geheel ten goede aan de kosten voor het parkeren, waaronder de investering in de 

parkeergarage op het strand. 

 Onze inwoners willen graag hun auto vlakbij huis kwijt. De gemeente handhaaft de 

parkeernormen. Hiervoor kan het op sommige plekken in onze gemeente nodig zijn om 

met parkeren voor vergunninghouders te werken. Daarnaast zoeken we een oplossing 

voor het parkeren van bestelbussen in wijken. 
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Ruimte voor eigen initiatief 
 

Ruimte voor inwoners 
Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van 

maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke 

vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, 

buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie (energiecorporaties). 

Wij juichen deze initiatieven toe en vinden dat de gemeente dit serieus moet nemen. Het sluit 

aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid, naar een krachtige gemeente en een 

compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën.  

 

 We gaan als gemeenteraad jaarlijks de wijken in. 

 Mensen steken vaak veel tijd in burgerparticipatie. Wij willen dat de gemeente daar met 

meer respect mee omgaat. Na een participatietraject moet de gemeente altijd duidelijk 

laten zien waar inwoners invloed hebben gehad op de plannen en wat niet is 

overgenomen. De oplossing is niet een extra communicatiemedewerker, maar 

technische afdelingen servicegerichter te laten werken. 

 We vinden het belangrijk dat de gemeente leefbaar blijft. We vinden het daarom van 

belang dat al het maatschappelijk vastgoed, zoals sporthallen, scholen en gemeentelijke 

gebouwen, ten dienste van onze inwoners staat. Op deze manier blijft het mogelijk om 

diverse vitale activiteiten in alle wijken in stand te houden, zoals de ouderencursus, 

leesclubjes, digitale vaardigheden en muziekverenigingen. 

 

Ruimte voor ondernemers 

We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende 

economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in 

nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van 

de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de 

gemeente. In Katwijk zijn onder meer de agrarische sector, de bouwsector en het toerisme 

van groot belang. Er zijn veel mensen met technische beroepen en dit biedt kansen. Kansen 

om werkgelegenheid naar Katwijk te halen, zoals Unmanned Valley, zien wij graag 

gestimuleerd worden. Hierbij worden verbindingen gelegd tussen diverse belangrijke 

sectoren in onze regio zoals BioScience, Spacecluster en Flower Science (hoogwaardige 

sierteelt).  

 

 Wij willen dat de gemeente proactief werft door een bedrijvenmakelaar aan te stellen, die 

Katwijk presenteert aan de gewenste sectoren die onze economie kunnen versterken. 

 Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen dat 

de gemeente recreatieve ondernemers stimuleert. Recreatie mag altijd in de natuur. 

Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden tenzij aantoonbare permanente schade aan 

de natuur wordt toegebracht. Te veel regels zijn voor niemand goed.  

 We willen dat ondernemers zoveel mogelijk ruimte krijgen om zich te kunnen 

ontwikkelen. Wij willen daarom ondernemers toestaan om zeven dagen per week open te 
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gaan en de beperkingen van de horeca op het strand ten opzichte van de rest van de 

gemeente afschaffen. 

 Particuliere initiatieven voor een zeejachthaven of een drijvende haven juichen wij van 

harte toe. 

 Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de 

gemeente ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de 

gemeente ondernemers het beste te doen. Daarom willen wij lagere belastingen en 

minder regels.  

 Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. 

Daar hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig. 

 We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan tot wederopzegging. 

 Verder willen wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen 

door een meldingsplicht of algemene regels. 

 Wij willen dat ondernemers maximaal één aanslag per jaar van de gemeente krijgen 

waarop alle lokale lasten staan vermeld.  

 We willen met de bezem door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare 

regels om die te schrappen. We willen een van de wethouders verantwoordelijk stellen 

voor de coördinatie van de vermindering van de regeldruk.  

 

Duurzaamheid in het teken van ondernemen 

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie en water en goed om te gaan 

met het milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen. Onze doelstelling is 

om in 2050 energieneutraal te zijn en we willen dat Katwijk hierin voorop loopt.  

 

Deze doelstelling biedt namelijk enorme kansen voor onze economische ontwikkeling én de 

leefbaarheid van onze gemeente. Wij willen daarom dat er een portefeuille duurzaamheid 

komt. We willen niet tot in detail alles regelen, maar wel de doelstelling agenderen en 

opnemen in al ons beleid. De huidige duurzaamheidsvisie is weinig ambitieus en loopt achter 

de feiten aan. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te 

verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures, niet door subsidies.  

 

 Elektrische auto’s zijn een goede en zuinige manier om je bestemming te bereiken. De 

gemeente werkt actief mee aan voldoende oplaadpunten. 

 De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnecellen door minder regels en 

eenvoudige procedures op te stellen, niet door subsidies te verstrekken. De 

duurzaamheidslening als alternatief voor subsidie kan een stimulans zijn om 

(verenigingen van) eigenaren te stimuleren hun gebouwen energieneutraal te maken. 

Goede communicatie vanuit de gemeente is essentieel. Wij willen dat energiecorporaties, 

waarbij een groep inwoners samen voor een CO2-neutrale energievoorziening zorgt, 

worden gestimuleerd hiervan gebruik te maken. 

 We willen graag een taskforce circulariteit, waar bedrijven, de bouwsector, 

woningcorporaties, de gemeente en ook vakscholen aan deelnemen. Het is een enorme 

kans voor de grote bouwsector in onze gemeente. 

 De gemeente Katwijk is binnen de bebouwde kom een van de minst groene gemeenten 

van Nederland. Wij willen meer groen bevorderen bij vernieuwing van oude woonwijken 
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en de bouw van nieuwe woonwijken door ‘natuurinclusief’ bouwen. Snippergroen kan in 

overleg met bewoners worden verkocht of onderhouden. 

 We willen dat duurzaamheid integraal onderdeel uitmaakt van de nieuwe Omgevingswet. 
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Een gemeente waar iedereen meedoet 
 

Met plezier naar je werk 

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor 

een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid 

en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.  

 

 Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente 

opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de 

wet. Dit kan worden opgenomen in de gemeentelijke inkoopverordening.  

 Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij 

maken de gemeente een leukere plek om te wonen. 

 We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en 

mogelijkheden. Het is zonde als we die niet gebruiken.  

 De gemeente stimuleert dat mensen aan de slag gaan en maakt daarvoor 

prestatieafspraken met het werkvoorzieningsschap Kust-, Duin- en Bollenstreek. Mensen 

die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen daarna weer aan de slag. Mensen die 

gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen deels aan het werk.  

 Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen 

die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de 

slag te komen. Het verliezen van je baan is ingrijpend genoeg. Wij vinden dat we voor 

het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Wie bijstand 

krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest zijn of 

haar uitkering. 

 Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie 

naar een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, is 

dat financieel merkbaar. Goed bedoelde gemeentelijke regelingen die dit belemmeren 

(de zogenoemde armoedeval) schaffen we af.  

 Een groot percentage statushouders in Katwijk heeft moeite met het vinden van een 

baan en komt daarmee in de bijstand terecht. Initiatieven om statushouders te helpen 

integreren en een baan te vinden worden gestimuleerd en gefaciliteerd door de 

gemeente. Een succesvol voorbeeld hiervan is het leer- en werktraject zorg, maar dat 

alleen is niet genoeg. 

 We willen meer aandacht voor fraude in de bijstand. Onterecht betaalde uitkeringen 

worden tot op de laatste cent teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd. 

 

Kinderen voelen zich thuis en gaan met plezier naar school 

Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op 

school leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar 

omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet 

alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. 

Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas.  
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 Wij vinden het belangrijk dat de gemeente scholen stimuleert om op de lagere school al 

te beginnen met lesgeven in programmeren en hoe om te gaan met social media. Meer 

aandacht voor preventie zorgt voor een ontlasting van de jeugdzorg. 

 De school is goed en veilig bereikbaar voor kinderen en ouders. Veilige schoolroutes zijn 

van essentieel belang. Gevaarlijke oversteekplaatsen zoals in de Hoornes (Katwijk) en 

Valkenburg worden daarom aangepakt. Wij willen dat er goede mogelijkheden zijn om je 

kind met de fiets of auto af te zetten bij school in de vorm van “kiss and ride” 

parkeerplekken. 

 Wij zijn voorstander van meer openbaar onderwijs in onze gemeente. 

 School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte 

in of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, zoals 

ruimte voor muziek, sport en cultuur. 

 Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat 

(taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de 

peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.  

 Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid 

worden op hun baan voor later. 

 Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed.  

 Wanneer ouders hun kind naar religieus onderwijs willen sturen, betalen zij dat vervoer 

zelf. 

  

Aandacht voor álle kinderen 

Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot 

verantwoordelijke mensen. Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Als 

de ouders het belang van het kind schaden, dan grijpt de overheid in. De gemeente is dan 

aan zet. Als ouders en kinderen een probleem hebben, kunnen ze hulp zoeken bij 

Jeugdzorg. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente voor deze gezinnen één 

hulpverlener regelt die samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt.  

 

Voorkomen is beter dan genezen. We willen dat de gemeente er op tijd bij is om ouders en 

kinderen met een probleem te helpen. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren 

bij jongeren, willen wij dat de gemeente zorgt voor goede koppeling tussen de 

zorgverleners en instellingen rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport. 

 

Goede zorg voor iedereen 

Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We 

vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan 

professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt.  

 

Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang 

mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze 

daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij 

mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal.  
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 De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor 

iedereen goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de 

mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. 

Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang 

meedenkt. 

 We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze 

mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat 

mantelzorgers bij om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. 

 De gemeente zorgt ervoor dat mantelzorgers op een verantwoorde manier af en toe 

afstand kunnen nemen van de zorg en dat een goede vervanger het dan even 

overneemt. 

 De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals voor ouderen, 

kinderen en gehandicapten. Hierbij werkt ze ook samen met buurgemeenten. De 

regiotaxi en belbus moeten daarom voor deze groepen behouden blijven. 

 De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over zijn gegaan naar de gemeente worden 

volledig aangewend voor de Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdzorg. Hierbij zijn 

dus geen extra aanvullingen vanuit de eigen middelen nodig. 

 Investeringen in de Jeugdzorg zijn nodig om de gezinsteams sneller op gang te laten 

komen. 

 De gemeente neemt initiatieven om inzicht te krijgen in de vereenzaming van ouderen en 

signalering van dementie, zodat hulp tijdig in gang gezet kan worden. 

 Ouderen worden zoveel mogelijk in hun eigen buurt gelaten, ook bij de toewijzing van 

een andere woning. Aanpassingen en onderhoud aan trottoirs, wegen en fietspaden 

rondom verzorgingshuizen moet verbeterd worden. 

 Het spaarpotje voor het Sociaal Domein, de zogenaamde transitiereserve, wordt 

opgeheven en gestort in de Algemene Reserve. 

 De zorgdiensten worden scherp ingekocht.  

 In het weekend bevindt de huisartsenpost zich in Voorhout. We willen een onderzoek 

naar de wenselijkheid van een eigen huisartsenpost in onze gemeente. 

 Er moet meer aandacht komen voor beperkte mobiliteit. 

 Wij willen identiteitsgebonden zorg schrappen. Iedereen moet gelijk behandeld worden. 

 

Ruimte voor sport 

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van 

sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten. Wij willen 

daarom een sportkoepel instellen waar alle vertegenwoordigers van sportclubs streven naar 

gemeenschappelijk gebruik van accommodaties. De Sportnota uit 2012 willen wij vernieuwen 

met een eerlijker systeem voor de verdeling van subsidies over de diverse sporten. 

Subsidies moeten gekoppeld worden aan SMART-doelstellingen (specifiek, meetbaar, 

acceptabel, realistisch, tijdgebonden). Jaarlijks worden deze doelstellingen gecontroleerd. 

 

 Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijke ordeningsbeleid. Wij willen 

een trapveldje realiseren in verschillende wijken. Aan de gebruikers (zowel clubs als 

individueel) van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan 
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in geld, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk. Sportaccommodaties worden 

kostendekkend verhuurd aan de verenigingen. 

 Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de 

schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met behulp van 

buurtsportcoaches.  

 Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente besteedt via een 

prestatiedoelstelling een vast gedeelte van de sportsubsidie hiervoor. 

 

 

 

Aandacht voor kunst en cultuur 

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de 

creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie. 

Cultuur in Katwijk is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en 

het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste. 

 

 Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen, de geschiedenis en 

cultuur van Katwijk kennen. Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te 

koesteren. Daarbij horen ook cultuur-historische evenementen zoals de Sinterklaas-

intocht, de Paardenmarkt, de Bloemencorso en de vele Oranjefeesten in onze gemeente. 

 Wij beschermen alle doelgroepen en willen ervoor zorgen dat er een goed cultuurpodium 

is waar iedereen zich thuis voelt. We betreuren daarom de verkoop van Tripodia. Nieuwe 

initiatieven ondersteunen wij van harte, zolang het financieel uit kan binnen het begrote 

budget voor Tripodia.  

 Wij zijn voor een goede bibliotheek in een multifunctioneel gebouw in iedere dorpskern 

van onze gemeente. Ook scholen worden hieraan gekoppeld. Wij zijn voor behoud van 

de huidige bibliotheek aan de Schelpendam en tegen de verplaatsing van de centrale 

bibliotheek naar de promenade in Katwijk aan Zee. 
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 Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen 

inkomsten binnenhalen en stellen SMART-doelstellingen op. Het bereiken van de 

doelstelling wordt ook beoordeeld. 

 Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van een 

zogenoemd (digitaal) evenementenloket.  

 Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen, met name aan 

de Boulevard in Katwijk aan Zee.  



 
16 

Veiligheid 
 

Een gemeente waarin je je veilig voelt 

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt 

en huis. De gemeente dient te beschikken over een politiepost 

die 24 uur per dag bemand is. We maken ons er hard voor om 

te zorgen dat het huidige politiebureau in Katwijk behouden 

blijft. De hulpdiensten moeten daarnaast op tijd aanwezig zijn 

als je ze nodig hebt.  

 

 De hulpdiensten zijn altijd goed bereikbaar. Een app is 

soms handig, maar is nooit de enige mogelijkheid. Het 

blijft mogelijk om misstanden via de telefoon aan te 

kaarten. Aangifte doen kan op het bureau, via internet, het 

3D-loket en via de eigen wijkagent die in dat geval op 

afspraak langs komt. 

 Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De 

gemeente staat open voor initiatieven als buurtpreventie, 

sociaal alarm en WhatsApp-groepen. 

 Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze 

inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de 

meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de 

agent ter plaatse is gewenst. 

 De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt de bevoegdheden om 

drugspanden te sluiten. Verder organiseert de gemeente een voorlichtingscampagne 

over het herkennen van een wietkwekerij in de omgeving. 

 De gemeente organiseert een voorlichtingscampagne over babbeltrucks en 

inbraakpreventie voor ouderen. 

 

Harde aanpak van criminaliteit 

We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is 

helemaal uit den boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en 

anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk kunnen doen. 

Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze 

hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten. 

 

 De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets 

extra’s aan toe. Extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de 

zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit en zijn zeven dagen 

per week inzetbaar. 

 De burgemeester en politieleiding stimuleren dat de politie alle nodige instrumenten kan 

gebruiken om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. De burgemeester maakt actief 

gebruik van al zijn bevoegdheden en de mogelijkheden die tot zijn beschikking staan om 
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de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden. Te denken valt aan het 

afkondigen van gebiedsverboden, groepsverboden, samenscholingsverboden, een 

noodverordening, preventief fouilleren, cameratoezicht, bestuurlijke ophouding en 

toezicht op openbare vermakelijkheden en inrichtingen. 

 Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van 

cameratoezicht en helmcamera’s. 

 Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen. 

Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel, park of wijk) worden 

gebruikt om geweld of overlast tegen te gaan. 

 Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag. 

 Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die 

dit veroorzaken. 

 Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het 

faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik maken van de 

mogelijkheden die de wet BIBOB (bevordering integriteitsbeoordelingen door het 

openbaar bestuur) hiervoor geeft. 

 Goede voorlichting over woninginbraken en babbeltrucs blijven belangrijk. 

 Wij willen dat het evenementenbeleid in onze gemeente soepeler wordt. 

 Wij vinden dat het strandbeleid verruimd kan worden en met meer begrip moet worden 

gehandhaafd. 
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De gemeente is er voor ons 
 

Een dienstbare en moderne gemeente 

We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor 

ons daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het 

gemak van de inwoners, houdt meer tijd over om naar de inwoners toe te gaan. Het is 

vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo 

kunnen we onze zaken regelen wanneer het ons uitkomt. Ook participatie van onze inwoners 

staat bij ons hoog in het vaandel. De gemeente betrekt inwoners vanaf het begin bij zaken 

die hen aangaan en neemt hun bijdrage hierin serieus.  

 

 We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt en dat de 

gemeente er alles aan doet om je goed te helpen. De gemeente is er voor ons, niet 

andersom. 

 We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die je niet 

digitaal kunt regelen. Ook willen we dat een ambtenaar van de gemeente op afspraak 

naar je toe kan komen. Een nieuw ID-bewijs kun je ook laten bezorgen, bijvoorbeeld op 

je werk. Dit alles moet wel kostendekkend zijn. 

 De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat 

persoonsinformatie altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd.  

 Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van 

de mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online 

toegankelijk te maken (zogeheten open data). WOB-verzoeken en antwoorden worden 

voortaan online gezet.  

 Privacy is een groot goed, dus de het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy 

van inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale 

criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen.  

 De gemeente spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid. Voor 

inkoopbeleid, basisregistratie en belastingen gaat zij gebruik maken van vooruitstrevende 

digitale mogelijkheden, zoals die van de zogeheten “generieke digitale infrastructuur”.  

 De gemeente communiceert helder en begrijpelijk. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt 

van social media en worden inwoners actief gestimuleerd te participeren. 

 

De gemeente mag niet in de weg zitten 

We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van 

belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van 

advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen 

van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in 

een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming. Dat kan via dorps- of centrale 

gebiedsraden, maar ook direct richting individuele inwoners en ondernemingen.  

 Wij willen een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor 

inwoners. 
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 Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling 

en de blik naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of 

samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald, zoals de 

samenwerking tussen Noordwijk en Katwijk op het gebied van afvalverwerking. 

 In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente oog voor 

samenwerking met gemeenten in de regio, en medeoverheden zoals Provincie, 

Hoogheemraadschap en Rijk. Voorkomen moet worden dat zo’n samenwerkingsverband 

een orgaan op zich wordt zonder goede democratische controle, zoals Holland Rijnland. 

Gemeentelijke herindeling in een gezamenlijk proces zou hierbij op termijn een goede 

oplossing zijn. 

 De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De 

gemeente brengt de omgevingswet actief tot uitvoering en past de organisatie en 

portefeuilleverdeling hierop aan. 

 

 

 

Zuinig en zinnig omgaan met belastinggeld 

We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld 

wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is 

door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden 

besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.  

 

 We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen.  
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 We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel 

dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager.  

 Voor vervanging van een gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs hoef je geen boete te 

betalen. Een dergelijke situatie is al vervelend genoeg.  

 We willen minder soorten belastingen. De toeristenbelasting en de hondenbelasting 

worden afgeschaft. Verruiming van gemeentelijke heffingen mag nooit leiden tot meer 

inkomsten voor de gemeente. 

 Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een 

strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven 

dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor 

structurele extra uitgaven.  

 De huidige formatie is het uitgangspunt voor de grootte van de gemeentelijke organisatie. 

Een formatie-uitbreiding is na de formatiereductie van Scherp aan de Wind niet nodig. 

Wij willen dat de externe inhuur wordt verminderd en zoveel als mogelijk wordt 

vervangen door experts van hogescholen en universiteiten. Dit geeft een interessante 

wisselwerking tussen de organisatie en de actuele kennis van studenten. 

 De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Inwoners en ondernemers krijgen jaarlijks 

eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is. Bij projecten 

worden op de borden voortaan de kosten weergegeven. 

 Gemeenteschulden middels leningen dienen teruggedrongen te worden. Jaarlijks doet de 

gemeente de houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de VNG. De schuldratio 

alsmede de netto schuldquote zijn in 2017 op een onaanvaardbaar niveau en dat wordt 

aangepakt.4 

 Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat een regel 

het eeuwige leven lijkt te hebben wanneer deze eenmaal is ingevoerd. De gemeente kan 

dit tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig 

is, oftewel een einddatum invoeren. 

 De gemeente Katwijk neemt meer taken op zich dan gemeenten van vergelijkbare 

grootte, zoals de muziekschool. Wij willen de druk die dit geeft aan de organisatie 

verminderen en daarom deze taken op een andere manier organiseren. 

 De gemeente is terughoudend in het verstrekken van subsidies. Subsidies moeten niet 

een doel op zich zijn. De gemeente maakt een nulmeting van alle subsidies en formuleert 

SMART-doelstellingen, waarop deze subsidies voortaan getoetst worden. 

 Grondposities van de gemeente worden kritisch bekeken. De grond van voormalig Hotel 

Riche aan de Boulevard wordt verkocht. 

 Het vervallen van de precarioheffing in 2022 mag niet leiden tot een verhoging van 

andere lokale belastingen.  

                                                           

4
 Zie begroting 2018, stijgt naar 111% in 2021. 
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Nawoord 

Een verkiezingsprogramma is eigenlijk nooit af. Er zullen steeds nieuwe wensen, situaties en 

inzichten komen. Dit programma kan dan ook worden gezien als een levend document, 

waarvan we niet alles in de komende vier jaar kunnen realiseren en afronden. Maar: we 

maken graag een begin! Met behulp van dit programma hopen wij de komende jaren te 

kunnen werken aan een liberaler en duurzamer Katwijk. We beloven u dat we daar in ieder 

geval alles aan zullen doen.  
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Samenstelling programmacommissie: 

 Bastiaan Zuyderduyn  Voorzitter Programmacommissie / Burgerraadslid VVD 

 Toon Stegmann   Secretaris 

 Nico van Hoogdalem  Fractievoorzitter VVD Katwijk 

 Annette Brul - van Egmond Gemeenteraadslid VVD Katwijk 

 Kier Brul    Voorzitter VVD Katwijk 

 Laurens Bijl   Voorzitter Taskforce VVD Duin- en Bollenstreek 

 

Met dank aan: 

 Lennart van der Plas  Campagneleider / Vormgeving 

 Dirk van Egmond   Fotograaf  

 Allen die hebben meegedacht en meegeschreven, waaronder bestuursleden, 

kandidaten, ondernemers en inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. 

 

Onze kandidaten op 21 maart 2018: 

 1.  Nico van Hoogdalem    Katwijk aan den Rijn    

 2.  Annette Brul-van Egmond   Rijnsburg 

 3.  Toon Stegmann    Rijnsburg 

 4.  Bastiaan Zuyderduyn    Katwijk aan Zee 

 5.  Pieter Kuijt     Katwijk Noord / Rijnsoever 

 6.  Lennart van der Plas    Katwijk aan Zee 

 7.  Dicky van der Plas – van der Plas  Katwijk aan den Rijn 

 8.  Jaap van Duijn    Rijnsburg 

 9.  Michael Pijnenburg    Rijnsburg 

 10. Martin van Duijn    Katwijk aan Zee 

 11. Hans van Wijk     Katwijk aan den Rijn 

 12. Kier Brul     Rijnsburg 

 13. Peter Lindeboom    Katwijk aan Zee 

 14. Huibert Kralt     Rijnsburg 

 15. Marianne van Beelen – van ’t Hoff  Valkenburg 

 16. Floor Vletter     Rijnsburg 
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