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Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA Katwijk, onder de titel ‘Investeren… in de 
samenleving!’ De centrale boodschap van het CDA voor de komende jaren is dat het CDA 
wil investeren in een krachtig Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. 
Het CDA is een brede volkspartij, geworteld in alle lagen van de samenleving. Het CDA is er 
voor mensen zoals u en ik: mensen die hard werken, omzien naar elkaar en zich 
verantwoordelijk voelen bij hun omgeving en de toekomst van onze kinderen. Het CDA gaat 
uit van de kracht van de samenleving, gelooft in de kracht van mensen in buurten, wijken en 
verenigingen.  
 
Meer dan voorheen vraagt de toekomst van iedereen een bewuste en betrokken bijdrage. 
Dat nieuwe bewustzijn is gericht op een duurzame toekomst, in de meest brede zin van het 
woord, voor alles wat waardevol is. Het gaat over een veilige en leefbare omgeving, over 
schone energie en een eerlijke economie. Het nieuwe bewustzijn gaat ook over respect en 
moraliteit, van burgers en bestuurders. De nieuwe betrokkenheid gaat over solidariteit met 
anderen, over saamhorigheid met elkaar. Mensen nemen met elkaar initiatieven om 
problemen op te pakken. De overheid is dienstbaar en betrouwbaar en biedt ruimte aan de 
samenleving. In een betrokken samenleving vinden nieuwkomers en achterblijvers hun plek 
en weet iedereen – jong en oud – zich gekend en geborgen. De bijdrage betreft de vraag 
aan iedereen om naar vermogen mee te doen in de samenleving. Niemand staat aan de 
kant. Bepalend is niet waar je vandaan komt, maar wie je bent en wat je doet. Een sterke 
samenleving maken we samen, in verantwoordelijkheid voor onszelf en naar elkaar. 
 
Het CDA heeft de sterke overtuiging dat de vaste christendemocratische waarden hieraan 
richting geven. Voor christendemocraten is de Bijbel een voortdurende bron voor zingeving, 
inspiratie en spiritualiteit. Het CDA is niet van de polarisatie en het uitvergroten van 
verschillen. Juist gematigde opvattingen geven ruimte voor verschil. Het CDA wil een partij 
zijn voor alle mensen die zich hierin herkennen.  
 
Voor het dagelijkse politieke handelen heeft de christendemocratie vier uitgangspunten:  
 gespreide verantwoordelijkheid: erkenning van het maatschappelijk initiatief, 

gestoeld op vertrouwen  
 solidariteit: onderlinge betrokkenheid en zorg voor elkaar 
 publieke gerechtigheid: grondrechten en de rechtsstaat zijn de grondslag voor 

christendemocratische politiek  
 rentmeesterschap: zorg voor natuur en cultuur en verantwoord omgaan met de 

publieke middelen en overheidsfinanciën 
 
Het CDA kiest voor investeren in een krachtig Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg 
Gedreven door ons gedachtegoed en gegeven de maatschappelijke vraagstukken waar we 
nu voor staan, wil het CDA de komende raadsperiode 2014-2018 vooral investeren in 
voorzieningen en maatregelen die bijdragen aan krachtige samenlevingen in Katwijk, 
Rijnsburg en Valkenburg. Wat ons betreft is het centrale thema voor de komende periode: 
investeren in ruimte en vertrouwen. We geloven in een samenleving die de kracht heeft om 
zaken zelf op te pakken en vorm te geven, daar waar de samenleving zelf ziet dat dat 
wenselijk of nodig is. De gemeentelijke overheid heeft daarbij vertrouwen in de samenleving. 
Niet alles wordt direct dichtgetimmerd met regels, er wordt bestuurd op basis van 
vertrouwen. Want wie vertrouwen zaait, zal gemeenschap oogsten. Wij verwachten daar veel 
van. Het zal de kracht en de kwaliteit van de samenleving belangrijk ten goede komen. 
 
We rekenen op uw steun op 19 maart! 
 
Willem van Duijn 
Lijsttrekker CDA Katwijk  

Inleiding 
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Ieder mens is rentmeester van zijn eigen leven. Wie goed voor zichzelf zorgt, blijft uit de 
problemen en kan onverkort zijn of haar bijdrage aan de samenleving leveren. Wie in 
problemen komt, heeft vaak hulp van buitenaf nodig om daar weer uit te komen. Dat kost de 
betrokkenen veel energie, geeft een knauw aan de eigenwaarde en is duur voor de 
samenleving. Om deze redenen wil het CDA investeren in preventie. Het gezegde is immers 
niet voor niets: voorkomen is beter dan genezen.  
 
Als voornaamste probleemgebieden binnen onze gemeente ziet het CDA de toename van 
overgewicht, drugsgebruik en overmatig drankgebruik in onze gemeente, zowel onder 
jongeren als ouderen. Door preventie kan het beroep op dure voorzieningen worden beperkt. 
Daarom geeft de gemeente voorlichting en ondersteunt zij laagdrempelige faciliteiten om te 
kunnen bewegen. 
 
Ook sociale en/of financiële tegenslag kunnen mensen in problemen brengen. Dan ook zijn 
mensen primair verantwoordelijk voor hun eigen levenssituatie. Maar als mensen de regie 
verliezen, werkt de gemeente proactief samen met maatschappelijke organisaties en 
instellingen, om te voorkomen dat problemen verergeren of zich opstapelen. Zeker als er 
kinderen bij betrokken zijn. 
 
1. Het CDA investeert in preventie en voorlichting, en stimuleren burgers om te 

bewegen. We stimuleren bewegen door de inrichting van de openbare ruimte, zoals 
parken, speeltuinen, sportparken, trapveldjes, fiets- en wandelpaden, en door te 
investeren in beweegprogramma’s. De gemeente werkt hierin nauw samen met 
professionals1, het Platform Kocon en vrijwilligers die dicht bij mensen staan. 

2. Het CDA staat voor een nuchter alcoholbeleid. Mensen die overmatig drank 
gebruiken, zijn zelf verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op hun gedrag. Als het 
gaat om minderjarige jongeren zijn zij én hun ouders dat. De afgelopen jaren is 
handhaving van de regels voor drankgebruik door minderjarigen een speerpunt 
geweest. Het CDA ziet dat dit werkt en wil de bestaande preventie- en 
handhavingactiviteiten continueren. Doel is om ongeoorloofde verkoop en gebruik 
van alcoholhoudende dranken en drugs aan jongeren terug te dringen.  

3. Het CDA is tegen de komst van een coffeeshop in onze gemeente.  
 
 

Jeugdzorg 
De gemeente wordt naast het jongerenwerk ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Uit 
onderzoek blijkt dat het met het grootste deel van de jeugd in onze gemeente goed gaat. Het 
CDA ziet lokaal jeugdbeleid als het startpunt voor het voorkomen van sociale problemen in 
de toekomst. Een goed begin in het leven is het halve werk. Een goed begin voor de nieuwe  
jeugdzorgtaak van de gemeenten is dat ook. Daarbij wordt samenwerking gezocht met de 
onderwijsinstellingen in de gemeente.  
 
Vroeg ingrijpen in problematische gezinssituaties past bij de keuze voor voorzorg boven 
nazorg. Het CDA ziet volop kansen om de jeugdzorg eenvoudiger en effectiever te maken. 
Het accent moet liggen op het voorkomen van problemen en vroegtijdige signalering als er 
iets misgaat. Door stevig in te zetten op algemene jeugdvoorzieningen zoals 
peuterspeelzalen, jeugdgezondheidszorg, scholen, sportclubs en jongerenwerk, kunnen we 
voorkomen dat te veel jongeren gebruik moeten maken van jeugdzorg. 
 
 

                                                   
1
 Zoals huisartsen, apothekers en het maatschappelijk werk maar ook thuishulpen of pastoraal werkers. 

1. Investeren in voorzorg: voorkomen 
is beter 
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4. Het CDA vindt dat de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van kinderen bij de 

ouders ligt. Ook als gezinnen hulp nodig hebben, moet de verantwoordelijkheid zo 
lang als dat kan en goed is voor het kind, bij de ouders blijven liggen. Jeugdzorg biedt 
hulp en ondersteunt. 

5. In de visie van het CDA heeft de gemeente de regierol, met als doel het aanbod en 
de inzet van instellingen rond jeugdzorg op elkaar af te stemmen. Eén instelling 
neemt de regie over de zorg of de ondersteuning per jongere op zich en stemt deze 
waar nodig met andere af. 

6. Het Centrum voor Jeugd en Gezin fungeert als ‘front office' voor 
jeugdgezondheidszorg, opvoedondersteuning- en advies. 

7. Als de veiligheid van kinderen of een gezonde ontwikkeling in het geding is en 
uithuisplaatsing noodzakelijk is, dan heeft pleegzorg de voorkeur, zo mogelijk in het 
eigen sociale netwerk.  
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Gemeenten hebben de opdracht om te bevorderen dat mensen zo lang mogelijk thuis 
kunnen blijven wonen. Het CDA staat volledig achter deze wettelijke opdracht. Mensen 
gedijen immers het best in een omgeving die hen vertrouwd is, door contact met buren en 
buurtgenoten, met familie en vrienden dichtbij. 
 
Voor het CDA is de sociale schil rondom een zorgbehoevende het vertrekpunt bij het 
verlenen van zorg. Het CDA is er van overtuigd dat solidariteit een dragend beginsel is voor 
onze samenleving. De sterkste solidariteit ervaren mensen voor én van hun familie en 
naasten dichtbij. Voor het CDA is omzien naar elkaar een basisvoorwaarde voor een 
samenleving die solidair is. 
 
De komende jaren komen er op gemeenten meer taken af, in het kader van decentralisatie 
van taken van de rijksoverheid (ook wel de drie decentralisaties genoemd). Deze operatie 
gaat gepaard met flinke kortingen op de huidige budgetten. De taken die de gemeente krijgt, 
moet zij met minder geld doen. 
  

Zelfredzame samenleving 
De drie decentralisaties zijn een grote verandering, maar ook een kans. Het CDA wil zorg 
dicht bij mensen brengen en daarmee investeren in onze samenleving. Daarnaast biedt de 
operatie een kans om zorgtaken efficiënter en effectiever uit te voeren. Het CDA doet een 
appèl op de eigen kracht van mensen. Mensen kijken eerst wat ze zelf of met elkaar kunnen 
doen. Als blijkt dat mensen en hun sociale netwerk zorgbehoeften niet zelf kunnen invullen, 
stelt de gemeente in eerste instantie algemene, laagdrempelige voorzieningen of diensten 
beschikbaar. Alleen indien strikt noodzakelijk wordt in tweede instantie individueel maatwerk 
geboden. De verantwoordelijkheid komt dus meer bij mensen en hun sociale netwerk te 
liggen. Op deze wijze wordt geïnvesteerd in een zelfredzame samenleving. Zo houden we 
duurdere, specialistische zorg beschikbaar en betaalbaar. 
 
Deze verandering kan de gemeente niet alleen vormgeven; zij moet overleggen en 
samenwerken met het maatschappelijk middenveld. We kunnen ons gelukkig prijzen met 
een sterke sociale samenhang, een grote maatschappelijke betrokkenheid en veel vrijwillige 
inzet in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Het CDA wil de decentralisaties aangrijpen om de 
sociale structuur te versterken. 

 
8. Het CDA wil dat zorgvoorzieningen dicht bij mensen en dus zo veel mogelijk in de 

wijken gevestigd zijn. 
9. Niemand mag tussen wal en schip raken of te maken hebben met juist te veel 

zorgverleners. Het CDA wil dat één coördinator verantwoordelijk is voor een 
huishouden en het zorgplan.  

10. De gemeente werkt vanuit haar regierol nauw samen met lokale zorgaanbieders en 
maatschappelijke organisaties en instellingen zoals de huisartsen, kerken, de WMO-
adviesraad, Platform Kocon, de Voedselbank, Grip op de Knip, Dunavie. Zij 
organiseert periodiek een breed zorgoverleg. 

11. Het CDA waakt ervoor dat er bij aanbestedingen in de zorg niet perse de prijs, maar 
juist de kwaliteit en effectiviteit van zorg leidend zijn, zodat er maatwerk mogelijk is in 
de uitvoering. De menselijke maat is leidend. Dit betekent onder andere dat er ruimte 
is voor identiteitgebonden zorgaanbieders.  

12. Wanneer inzet van het sociale netwerk te beperkt mogelijk is, wil het CDA de groep 
kwetsbare mensen professionele ondersteuning bieden. Dit is met name gericht op 
de zelfredzaamheid en het voeren van regie over het eigen leven, zodat deze 
mensen meedoen kunnen in de samenleving. 
 

2. Investeren in zorg dichtbij 
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13. De gemeente communiceert begrijpelijk, proactief en eerlijk naar burgers en 
betrokkenen over de aanstaande veranderingen in het (zorg)aanbod. Het CDA spant 
zich er maximaal voor in dat de kwetsbare mensen in de lokale samenleving niet 
gedupeerd worden door alle veranderingen in de zorg. Zeker voor deze categorie 
zetten we ons in voor een geleidelijke verandering. Ook heeft het CDA oog voor 
huishoudens die door een stapeling van veranderingen of kortingen in de knel 
dreigen te komen. 

 

Senioren 

Senioren blijven het liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde woning en (sociale) omgeving. 
Eenzaamheid en sociaal isolement van senioren nemen toe. Regelmatig contact met 
mensen uit de omgeving kan dit voorkomen. Het CDA wil zorg en welzijn zo lang mogelijk 
thuis en dicht bij mensen, en dus in de wijken, organiseren. In onze gemeente is een grote 
behoefte aan senioren- en zorgwoningen. Daarom wil het CDA samenwerken met lokale 
zorgaanbieders, Dunavie en het Welzijnskwartier, maar ook met buurt- en wijkverenigingen, 
kerken, scholen en verenigingen. 

 
14. Het CDA wil deze periode 400 woningen voor senioren en zorgbehoevenden 

realiseren2. Het concept van de woonservicezones wordt daarom pragmatisch maar 
wel voortvarend geïmplementeerd in de wijken, bij voorkeur nabij een winkelgebied. 
De gemeente blijft woningaanpassingen ten behoeve van zorg mogelijk maken.  

15. Het CDA wil periodieke huisbezoeken van ouderenorganisaties stimuleren om 
vereenzaming en verwaarlozing van 75-plussers in beeld te brengen en tegen te 
gaan. 

16. Het CDA wil dat bij de herinrichting van stoepen en wegen rekening gehouden wordt 
met senioren en mensen met een beperking, zodanig dat zij met rollator, rolstoel of 
scootmobiel zonder hindernissen over straat kunnen. 

17. Voor mensen met een korte levensverwachting kan een hospice een verzorgd thuis 
zijn. De eigen woning is niet altijd geschikt om deze fase in te gaan. Het CDA wil zich 
samen met huisartsen, zorgaanbieders en betrokken vrijwilligersorganisaties 
inspannen voor voldoende hospice-plekken. 

 
 
--------------------- 
2
 Door middel van nieuwbouw  of het herijken van de bestaande woningvoorraad.   
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Ieder mens heeft talenten. Het CDA streeft naar een samenleving waarin iedereen erbij hoort 
en zijn of haar steentje bijdraagt. Talenten zijn niet evenredig verdeeld. Dat vraagt erom dat 
er steeds werk wordt gemaakt van een lokale samenleving waarin mensen niet worden 
uitgesloten. Ook is het belangrijk dat mensen en groepen van mensen elkaar beter leren 
kennen, ook over de grenzen van de eigen sociale, culturele of kerkelijke grenzen heen. Dat 
voorkomt vooroordelen en uitsluiting van groepen mensen. Werk is een middel bij uitstek om 
deel te nemen aan de samenleving en verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leven 
of het eigen gezin. Naast de nodige solidariteit spreken we mensen aan op hun persoonlijke 
verantwoordelijkheden. Rechten en plichten gaan dus hand in hand. 
 

Participatie 
Werkloosheid is een groeiend probleem voor mensen, onder andere door de aanhoudende 
economische crisis. Het CDA zet daarom in op een creatief, activerend participatie- en re-
integratiebeleid.  
 
18. De bestrijding van de jeugdwerkloosheid heeft voor het CDA prioriteit. Om jongeren 

uit een uitkering te houden zetten we in op training, scholing, Startersbeursen en 
werkervaringsplaatsen.  

19. Het CDA wil voorkomen dat jongeren thuis komen te zitten. Daarom is het belangrijk 
om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Het CDA wil daartoe een breed 
Jongerenloket in Katwijk realiseren. Dit loket brengt al het aanbod voor jongeren 
bijeen en is eerste aanspreekpunt voor jongeren met vragen of problemen. 

20. Wij zien een taak voor iedereen. Wat het CDA betreft is iedereen die kan werken aan 
het werk. Betaald werk is nog steeds de beste manier om volwaardig aan de 
maatschappij deel te kunnen nemen. Zo kan een sociaal isolement voorkomen 
worden. Mensen met een bijstandsuitkering die niet in een re-integratietraject zitten, 
leveren een tegenprestatie. Dat kan in de vorm van vrijwilligerswerk of mantelzorg. 
Uiteraard zijn er omstandigheden waardoor dit niet mogelijk is. 

21. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld. Bij aanbestedingen neemt de gemeente 
minimumeisen op voor het inzetten van mensen die op afstand van de arbeidsmarkt 
staan (“social return”).  

 

Solidariteit 
Het CDA ziet om naar de kwetsbaren in de samenleving. Solidariteit is immers één van de 
kernwaarden van het CDA. Voor wie het zelf niet kan, biedt de gemeente een vangnet. 
Daarom vinden wij het belangrijk dat onze gemeente voorzieningen houdt voor hen die het 
(even) moeilijk hebben. Het CDA wil deze voorzieningen van harte blijven ondersteunen.  
 
22. De gemeente werkt aan het voorkomen en bestrijden van armoede. Dat gebeurt door 

het laag houden van de woonlasten en het, in overleg met Dunavie, betaalbaar 
houden van huren. Voor de bestrijding van armoede heeft de gemeente een 
ruimhartig beleid voor bijzondere bijstand en kwijtschelding van lokale lasten. 

23. Het CDA constateert dat het in de praktijk helaas voor komt dat vragen van burgers 
door de gemeente met te weinig inleving benaderd worden of niet op juiste waarde 
worden geschat. Daarom wil het CDA investeren in de menselijke maat bij de 
uitvoering van het beleid. 

24. In onze gemeente komen geen kinderen op straat te staan. Daar staat het CDA voor. 
Dat betekent echter niet dat de gemeente de problemen van een gezin overneemt. 
Samen met het sociale netwerk en maatschappelijke instanties wordt de uiterste 
inspanning geleverd om deze onwenselijke situatie te voorkomen.  

3. Investeren in meedoen 
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25. Het CDA vindt dat de gemeente mensen in de financiële problemen moet helpen. 
Daartoe moet de gemeente nauwer samenwerken met Grip op de Knip en wordt het 
Budget Informatie Punt versterkt.  

26. Wat het CDA betreft wordt Project Broodnodig, verbonden aan de Voedselbank, 
voortgezet als afzonderlijke activiteit van het Algemeen Maatschappelijk Werk om 
mensen met (grote) financiële problemen hulp te bieden.  

27. De gemeente stelt zich positiefconstructief op bij professionele of maatschappelijke 
initiatieven om te voorzien in dagopvang, (tijdelijke) huisvesting en begeleiding van 
daklozen, ex-verslaafden of ex-gedetineerden. Daarbij kijkt de gemeente, naast de 
kwaliteit van de betreffende zorgaanbieder, ook naar de draagkracht en het draagvlak 
van de directe omgeving. 

28. Het CDA wil de lokale nazorg aan ex-gedetineerden en ex-verslaafden uit Katwijk 
voortzetten door het ondersteunen en financieren van de nazorgactiviteiten en het 
Project Re-integratie.  
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In onze dorpen wordt door veel mensen vrijwilligerswerk gedaan: in buurt, wijk, kerk, club of 
vereniging. Maar ook in de zorg en ondersteuning van naasten. Daarmee leveren zij een 
waardevolle bijdrage aan onze lokale samenleving. Het CDA heeft grote waardering voor 
hun inzet! Dit past volledig in de visie van het CDA voor een solidaire samenleving. 
Tegelijkertijd constateren we dat vrijwilligerswerk door diverse oorzaken onder druk staat. 
Het CDA wil dat de gemeente zoveel mogelijk ruimte en vertrouwen geeft aan vrijwilligers en 
hun organisaties. En dat past bij het beginsel van gespreide verantwoordelijkheid: niet de 
overheid, maar de samenleving.  
 
Investeren in vrijwilligers en mantelzorgers is voor het CDA één van de speerpunten voor de 
komende periode. We willen dat vrijwilligers gestimuleerd worden door een meedenkende 
overheid en regels die niet belemmeren maar ruimte geven. We willen 
vrijwilligersorganisaties zo ondersteunen dat ze de ruimte krijgen zich in te zetten in de 
samenleving. En we hebben oog voor mantelzorgers, op wie de komende periode een groter 
beroep gedaan zal worden. Door aandacht te besteden aan deze groep wordt het hen 
mogelijk gemaakt langdurig zorg te bieden aan hun naasten. 
 
29. Het CDA streeft naar vermindering en vereenvoudiging van de regels, procedures en 

documenten waar vrijwilligers mee te maken hebben, onder andere door 
digitalisering, hergebruik en standaardisatie van documenten en formulieren. Daarbij 
stelt de gemeente zich coöperatief op naar vrijwilligersorganisaties en worden deze 
door de gemeente als partner gezien en behandeld. Voor het aanvragen van 
vergunningen voor evenementen is er één aanspreekpunt bij de gemeente.  

30. Het CDA wil dat er één aanspreekpunt bij de gemeente is voor de evenementen die 
op de evenementenkalender van de gemeente staan. Iemand die ook op de straat 
vrijwilligers kan ondersteunen wanneer zij tegen problemen aanlopen. 

31. De gemeente waardeert zichtbaar het vrijwilligerswerk en ondersteunt dit waar nodig, 
onder andere via het VIP Katwijk. Jaarlijks worden vrijwilligers in het zonnetje gezet.  

32. Het CDA wil dat de gemeente een informatie- en steunpunt voor vrijwilligers in stand 
houdt met als doel de toerusting van en deskundigheidsbevordering bij 
vrijwilligersorganisaties, het beheer van een online vacaturebank, informatie en 
advies, en promotie van vrijwilligerswerk. 

 

Ondersteuning vrijwilligersorganisaties 
33. De subsidiepot voor clubs, verenigingen en instellingen wordt niet verlaagd. Als dat 

nodig blijkt, bijvoorbeeld vanwege de decentralisaties, dan wil het CDA dit budget 
verhogen. Het CDA wil het subsidiebudget wel anders verdelen.  
De gemeente geeft alleen subsidie als:  

a. de organisatie of activiteit bijdraagt aan het realiseren van gemeentelijke 
beleidsdoelen of gewenste maatschappelijke effecten; 

b. het resultaat van de subsidie zichtbaar of meetbaar is; 
c. deze ten goede komt aan activiteiten die zonder subsidie niet uitgevoerd 

kunnen worden (uitgezonderd waarderingssubsidies); 
d. deze aanvullend is ten opzichte van eigen middelen en overige 

inkomstenbronnen. 
Het beginsel van gespreide verantwoordelijkheid betekent vervolgens dat clubs en 
verenigingen daarbij vrij zijn in hoe zij activiteiten uitvoeren. 

 
 

4. Investeren in vrijwilligers en mantelzorgers 
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34. Het CDA wil dat Het Welzijnskwartier3 een belangrijke rol krijgt bij het oppakken van 
de decentralisaties. Zij neemt het werk van vrijwilligers niet over, maar adviseert, 
ondersteunt en bemiddelt als het gaat om maatschappelijke inzet en ondersteuning. 
De gemeente maakt duidelijke prestatieafspraken met deze organisatie en met 
andere (grote) professionele (zorg)organisaties.  

 
Mantelzorg 
Gemeenten hebben in de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) de plicht om mensen 
met een beperking, handicap of chronische ziekte te ondersteunen. Maar het is vooral door 
de inzet van mantelzorgers dat mensen zelfstandig kunnen blijven wonen en actief kunnen 
deelnemen aan de samenleving. Daarom vindt het CDA dat mantelzorgers van onschatbare 
waarde zijn. Het langdurig verlenen van mantelzorg is echter een zware belasting, vooral 
voor oudere mantelzorgers. Zeker nu de gemeente nog meer een beroep doet op 
mantelzorgers wil het CDA voorkomen dat zij overbelast raken. Daarom willen wij investeren 
in de mantelzorgondersteuning.  
 
35. Het CDA wil het Steunpunt Mantelzorgondersteuning verder uitbreiden, zowel qua 

budget als de personele bezetting, en beter bekend maken.  
36. Het CDA vindt kerken een natuurlijke partner voor mantelzorgondersteuning. Wij 

willen de kerken meer betrekken bij het signaleren van overbelaste mantelzorgers en 
het verlenen van of verwijzen naar ondersteuning.  

37. Het CDA wil de scholing van vrijwilligers en mantelzorgers verder uitbreiden, vooral 
omdat nu meer complexe vragen op hun pad komen. De nieuwe welzijnsorganisatie 
en het Steunpunt Mantelzorgondersteuning breiden hun aanbod uit.  

38. Het CDA vindt het van groot belang dat mantelzorgers erop kunnen vertrouwen dat - 
als het nodig is – ze tijdig een beroep kunnen doen op ondersteuning voor henzelf en 
op zorg voor hun naasten (rugdekking). Het Steunpunt Mantelzorgondersteuning 
biedt maatwerkondersteuning, bijvoorbeeld door respijtzorg, door te kijken of er 
anderen zijn in het netwerk die iets kunnen doen of door (tijdelijke) inzet van 
vrijwilligers. 

39. Het CDA vindt dat de plek van de mantelzorger en de familie geborgd moeten zijn in 
de nieuwe jeugdzorg en de WMO. Het is voor goede zorg essentieel dat zij worden 
betrokken bij het opstellen van het zorgplan en aan tafel zitten tijdens de bespreking 
van het zorgplan. 

40. Het blijkt dat mensen goed in staat zijn om zelf in te schatten welke en hoeveel hulp 
zij nodig hebben. Het CDA wil mensen dat vertrouwen geven, ook als het gaat om 
hun indicatie voor (zorg)voorzieningen. Daarom staat het CDA sympathiek tegenover 
de mogelijkheid dat mensen zichzelf indiceren. Uiteraard moet gewaakt worden voor 
misbruik van dit vertrouwen. 

41. Het CDA vindt het van grote waarde mantelzorgers en vrijwilligersorganisatie te 
betrekken bij het beleid. Om deze reden vinden wij de WMO-Adviesraad belangrijk. 
Deze raad heeft een belangrijke adviesrol bij de invoering van de decentralisaties en 
wordt daarom verbreed in samenstelling en takenpakket. De WMO-Adviesraad moet 
daartoe wel beter ondersteund worden. 

42. De gemeente waakt voor ongezonde situaties voor mantelzorgers in de 
verslavingszorg. Het CDA vindt dat hier gezocht moet worden naar andere 
mogelijkheden om (ex)verslaafden te ondersteunen, bijvoorbeeld door vrijwilligers. 

43. Het CDA wil dat aandacht voor eenzaamheid een regulier onderdeel wordt van de 
zorg en bij de ondersteuning van mantelzorgers. De gemeente Katwijk gaat meedoen 
aan de landelijke week tegen eenzaamheid. 

44. De gemeente geeft het goede voorbeeld door een mantelzorgvriendelijk 
personeelsbeleid. 

 
  

                                                   
3 De fusieorganisatie van Factor Welzijn, SWOK en Steunpunt Medelanders 
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Kinderen en jongeren worden gevormd binnen de veiligheid van het gezin waarin zij 
opgroeien. Dat is de plaats waar waarden en normen worden overgedragen. Ouders zijn 
verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De gemeente ondersteunt hen daarin, 
bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat ouders de zorg voor hun kinderen kunnen combineren 
met werk. Voor een sterke samenleving zijn sterke gezinnen nodig. 
 
Met de meeste jongeren en gezinnen gaat het goed. Zij kunnen prima uit de voeten met de 
basisvoorzieningen in de gemeente. Binnen een aantal gezinnen is sprake van (dikwijls een 
stapeling van) problemen. Het is zaak om dit vroeg te signaleren en -in overleg met het 
gezin- effectief aan te pakken. De gemeente werkt nauw samen met huisartsen, het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG), scholen, sportverenigingen en het jongerenwerk. 
In Katwijk is voor kinderen en jongeren veel te doen, het CDA is hier trots op. Het CDA wil de 
basisvoorzieningen voor jongeren en gezinnen op peil houden, zoals speelplaatsen, 
peuterzalen, kinderopvang, scholen, sportclubs en jongerenwerk.  

 
45. In elke kern is een laagdrempelige gelegenheid waar jongeren onderdak vinden om 

elkaar te ontmoeten en hun vrije tijd door te brengen. Het CDA vindt dat er aanbod 
moet zijn voor alle leeftijdscategorieën, in het bijzonder de groep 14 tot 17-jarigen, 
mede omdat een deel van hen door de verhoging van de alcoholleeftijd op zoek moet 
naar ander vertier. In het aanbod en de activiteiten binnen het jongerenwerk moet 
voortdurend worden ingespeeld op de snel veranderende trends en behoeften onder 
jongeren. Het aanbod volgt de vraag, niet andersom. De gemeente ondersteunt en 
subsidieert zowel het christelijk als het algemene jongerenwerk.  

46. De nieuw verbouwde Schuit wordt optimaal gebruikt op momenten dat er geen 
jongerenwerk plaatsvindt. 

47. Een grootschalige uitbreiding van SCUM is voor het CDA niet aan de orde. Een 
optimalisatie van het huidige pand met zo nodig een beperkte uitbreiding behoort wel 
tot de mogelijkheden. 

 

Speelruimte 
Kinderen verdienen een plek in de ‘grotemensenwereld’. Het CDA vindt dat goede en 
voldoende buitenspeelruimte direct bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling van kinderen en 
jongeren en overgewicht tegengaat. Voor kinderen zijn verkeersveiligheid, sociale veiligheid 
en een gezonde leefomgeving erg belangrijk. Daarom wil het CDA investeren in ruimte voor 
kinderen in onze wijken. 

 
48. Het CDA vindt dat in alle wijken voldoende en aantrekkelijke speelruimte aanwezig 

moet zijn. Het CDA ziet er nadrukkelijk op toe dat het geld dat is uitgetrokken voor het 
verbeteren van kleinschalige speelvoorzieningen daadwerkelijk wordt uitgegeven en 
indien nodig verhogen we het budget.  

49. Het CDA wil in Katwijk aan Zee een afsluitbare speeltuin realiseren, vergelijkbaar met 
speeltuin Westerhaghe in Rijnsburg en Valkenburcht in Valkenburg. Deze speeltuin 
moet door een op te richten speeltuinvereniging worden beheerd en onderhouden, 
waar nodig ondersteund door de gemeente.  

50. Speellocatie ’t Zandgat wordt wat het CDA betreft in 2014 opgeknapt in samenspraak 
met de jonge gebruikers en bewoners. 

51. Het Burgemeester De Ridderpark wordt opgeknapt. Het CDA wil hierin veel ruimte 
voor jonge en oudere kinderen om te ravotten. 

52. Voor de nieuwe halfpipe in Rijnsburg, waar eerder geen geschikte ruimte voor werd 
gevonden, wordt uiterlijk in 2015 een geschikte plek aangewezen. 

53. Bij de (her)inrichting van (nieuwbouw)wijken wordt voldoende ruimte voor kinderen 
ingericht.  

5. Investeren in jongeren en gezinnen 
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Onderwijs vormt het fundament van onze samenleving. Het CDA wil (jonge) mensen 
optimaal uitrusten met kennis en vaardigheden. Door onderwijs leren jongeren ook dat 
burgerschap iets anders is dan ‘klant-zijn’ van de samenleving. Het CDA wil investeren in 
talent, ieders talent is waardevol. Niemand mag de school verlaten zonder een diploma. 
Onderwijs is van de samenleving: van de ouders, van de buurt en van de leerkrachten. Het 
CDA vindt dat onderwijs ambitieus hoort te zijn.  
 
Het CDA vindt de vrijheid van onderwijs een groot goed. Dit geeft alle betrokkenen de 
verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Ondanks dat de 
bevoegdheden van de gemeente op het gebied van onderwijs niet groot zijn wil het CDA 
samen met de scholen werken aan het verbeteren van het onderwijs, de huisvesting en het 
signaleren en aanpakken van problemen. Afstemming op de ondersteuningsbehoefte van 
het kind staat voor het CDA voorop. Er is extra aandacht nodig voor het verbeteren van 
leerprestaties en de emotionele ontwikkeling van kinderen, ook binnen hun gezinnen.  

 

Voor de school 
54. Het CDA vindt de peuterspeelzalen een basisvoorziening voor ieder kind, goed voor 

de algehele ontwikkeling en als vindplaats voor kinderen waar zorgen om zijn. 
Basisscholen, peuterspeelzalen en gemeente maken verdere afspraken over het 
verbeteren van de doorgaande lijn van voorschoolse voorziening naar de 
basisschool, een betere monitoring en het verhogen van de ouderbetrokkenheid.  

55. Het CDA is bezorgd over de achterstanden van peuters in onze gemeente, in het 
bijzonder taalachterstand. We zetten stevig in op de Voor- en Vroegschoolse 
Educatie, bijvoorbeeld met Peuterpraat.  
 

Onderwijs verbreden 
56. Het CDA wil ouders meer betrekken bij taal en lezen. Het CDA is voorstander van het 

verder uitrollen van de Bibliotheek op school naar alle basisscholen. 
57. Het CDA wil blijven investeren in de taalklassen. Deze zijn hard nodig voor leerlingen 

met een taalachterstand. 
58. Scholen, culturele instellingen en (sport)verenigingen zijn wat het CDA betreft 

natuurlijke partners. Het CDA wil de Combinatiefuncties en het aantal Buurtcoaches 
verder uitbreiden, nog meer scholen en verenigingen betrekken en de effectiviteit 
vergroten. 

59. Het CDA is enthousiast over de Kanjertraining op de basisscholen, gericht op de 
weerbaarheid en eigen kracht van kinderen. Het CDA wil hier ook in de komende 
raadsperiode geld voor uittrekken.  

60. De maatschappelijke stage brengt jonge mensen in contact met verschillende 
groepen in de lokale samenleving. Hoewel het kabinet het nodig vindt de stage af te 
schaffen, wil het CDA de maatschappelijke stage lokaal graag behouden. De 
gemeente zoekt samen met scholen, VIP Katwijk en instellingen naar een zinvolle 
invulling van deze lokale stage. 

 

Zorg in het onderwijs 
61. Door de invoering van de Wet Passend Onderwijs en de decentralisatie van de 

Jeugdzorg krijgt het onderwijs zorgplicht voor alle leerlingen. De gemeente zet in op 
samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin en de aansluiting tussen 
onderwijs en jeugdzorg. 

62. Voortijdig schoolverlaten is een gemiste kans, zonder startkwalificatie is het bijzonder 
lastig op de arbeidsmarkt. Het CDA wil zich hier extra voor inzetten. We houden 
scherp zicht op de uitvoering van het regionale programma. Indien noodzakelijk 
worden aanvullende maatregelen genomen.  

6. Investeren in onderwijs 
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Schoolgebouwen 
63. Het CDA vindt de zorg voor goede schoolgebouwen een kerntaak van de gemeente. 

Daarom zet het CDA in op voldoende en evenwichtig gespreide 
onderwijsvoorzieningen en veilige en duurzame schoolgebouwen met een goede 
staat van onderhoud. Het CDA ondersteunt het initiatief Energieke Scholen, waarbij 
samen met de leerlingen actief gezocht wordt naar mogelijkheden om scholen te 
verduurzamen. 

64. Scholen zijn van de samenleving, zeker de gebouwen. Daarom vinden wij dat deze 
gebouwen multifunctioneel gebruikt moeten worden. Het CDA streeft naar een brede 
buurtschool als spil in het dorp en de wijk, als een ontmoetingsplek die ook ’s avonds 
en in het weekend optimaal benut wordt, bijvoorbeeld door er ’s avonds cursussen of 
onderwijs aan senioren aan te bieden. Schoolpleinen zijn zo veel mogelijk openbaar 
speelterrein.  

65. Het CDA wil snel starten met de nieuwbouw van de Koningin Emmaschool in 
Rijnsburg. 
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Sporten is gezond voor jong en oud. Het bevordert doorzettingsvermogen en samenwerking. 
Veel mensen doen aan sport. Dit zou niet mogelijk zijn zonder de inzet van heel veel 
vrijwilligers. Deze inzet moeten we koesteren en blijven stimuleren. Het is belangrijk dat 
kinderen uit alle bevolkingsgroepen kunnen sporten. Niet alleen in de buurt, maar ook op 
school is er aandacht voor sport en bewegen.  
Veel verenigingen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg presteren op het hoogste 
amateurniveau. Wij zijn trots op de hechte, succesvolle verenigingen, de vele vrijwilligers en 
goede voorzieningen in de gemeente. De sportaccommodaties en -voorzieningen liggen er in 
onze gemeente goed bij. Katwijk is een echte sportgemeente!  
 

Basisvoorzieningen  
66. Volgens het CDA is de gemeente verantwoordelijk voor de basis van 

sportaccommodaties en –voorzieningen. De gemeente zorgt daarom voor kwalitatief 
goede kleedkamers, velden en sporthallen. Clubs die in staat zijn zelf hun 
accommodatie te realiseren, uit te breiden en te onderhouden krijgen hiervoor alle 
ruimte. Dat past bij het beginsel van gespreide verantwoordelijkheid. 

67. Het CDA vindt dat bij de accommodaties voldoende parkeergelegenheid moet zijn 
voor fietsen en auto’s, en dat er sprake moet zijn van een veilige verkeerssituatie 
voor de (jeugd)sporters. 

68. Het CDA vindt dat sportaccommodaties zoveel mogelijk multifunctioneel gebruikt 
moeten worden. De poorten moeten open, het zijn immers gemeentelijke en dus 
gemeenschappelijke voorzieningen. Voorbeelden zijn gebruik door andere 
verenigingen of instellingen en niet-sportgerelateerde activiteiten of evenementen. 

69. Het CDA wil sportclubs en –verenigingen op gemeentelijke sportparken ruimte geven 
om te groeien, bijvoorbeeld door grasvelden te vervangen door kunstgras. Dit 
vergroot de capaciteit en bespaart de gemeente onderhoudskosten. Waar nodig 
zetten we de beschikbare budgetten flexibel in.  

70. Om te kunnen blijven investeren in de accommodaties vindt het CDA dat van clubs 
en verenigingen een redelijk huurprijs gevraagd mag worden. Daarom wil het CDA de 
huurprijs van sportaccommodaties redelijkerwijs, geleidelijk en naar draagkracht 
verhogen, zodat een groter deel van de exploitatielasten gedekt wordt. Clubs en 
verenigingen mogen hierdoor niet in de financiële problemen komen. 

Katwijk sportgemeente 
71. Het imago van Katwijk als sportgemeente wordt versterkt, onder andere door 

(jaarlijkse) sportevenementen te koppelen aan citymarketing.  
72. Het CDA ziet graag dat er een mountainbikeparcours (ATB) wordt gerealiseerd. 
73. Het CDA wil, met name voor senioren, een jeu de boules-baan aanleggen.  
74. Het CDA wil onderzoeken of er kansen zijn voor een commerciële squashbaan en 

binnentennisbanen in onze gemeente.  
75. Elk kind van minder draagkrachtige ouders moet kunnen sporten. Daarom wil het 

CDA het sportstimuleringsfonds voor kinderen voortzetten. 
76. Het CDA wil samen met scholen, clubs en verenigingen zoeken naar mogelijkheden 

om jongeren en jongvolwassenen blijvend te enthousiasmeren voor sport, zodat zij 
ook op latere leeftijd blijven sporten. 

77. De gemeente houdt de laagdrempelige sport- en beweegfaciliteiten in de wijken op 
peil. Zo wil het CDA dat het voetbalveld achter de Steenbok in 2014 wordt opgeknapt.  

78. Mensen met een beperking moeten kunnen meedoen aan sportactiviteiten. Het CDA 
wil verenigingen ondersteunen bij het opzetten en uitbreiden van G-sportactiviteiten.  

79. In De Burgt in Rijnsburg wordt onderdak geboden aan denksporters en biljarters. In 
andere gemeenschapshuizen wordt, indien in die kern daartoe behoefte bestaat, 
vergelijkbare ruimte geboden. 

7. Investeren in sport 
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Het CDA heeft de vitaliteit van de samenleving hoog in het vaandel. Mensen maken en 
vinden hun eigen verbanden, zoeken elkaar op, spreken elkaar aan en doen een beroep op 
elkaar. Al die talloze bewegingen naar elkaar toe tellen op en maken de samenleving. Het 
gaat als vanzelf – maar is niet vanzelfsprekend. Het CDA wil deze bewegingen mogelijk 
blijven maken. Onze inwoners maken de samenleving, de gemeente faciliteert dit. Voor het 
CDA betekent dit onder andere dat we investeren in plekken waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten, waar mensen samen kunnen zijn. Het zijn onze inwoners die wat met elkaar 
ondernemen, de gemeente maakt dit waar nodig medemogelijk. 
 
Samenleven komt ook tot uitdrukking in wat inwoners cultureel met elkaar ondernemen. 
Katwijk kent een veelzijdige basis van voorzieningen en instellingen. De afgelopen jaren zijn 
goede stappen gezet om het culturele en kunstzinnige aanbod te verbreden en te versterken. 
Het is niet zo dat cultuur pas cultuur is wanneer er subsidie aan wordt gegeven. Het CDA wil 
ook aandacht voor wat zich daarbuiten afspeelt. Het CDA wil bewaren wat waardevol is, ook 
het immaterieel erfgoed, omdat dit van grote waarde is voor de identiteit van onze dorpen.  

 
80. Ontmoeting met cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van mensen, in het 

bijzonder van kinderen. Cultuureducatie via scholen is voor het CDA een belangrijk 
aspect van het culturele beleid. Daarom willen we de samenwerking bevorderen, 
bijvoorbeeld door het werk van de Combinatiefunctionarissen.  

81. Het Katwijks Museum moet zijn landelijke naam en faam behouden en verder 
uitbreiden, de gemeente is hierin een meedenkend partner. Het CDA zal niet korten 
op de gemeentelijke bijdrage.  

82. Het CDA blijft zich hard maken voor de cultuur en geschiedenis van alle dorpen. De 
gemeente is een meedenkende partner voor de historische activiteiten in de 
gemeente zoals de musea, archeologie, Molen de Gerechtigheid, het varend erfgoed 
of de historische kerkgebouwen. 

83. De gemeente blijft Open Monumentendag ondersteunen. Samen met het Open 
Monumentendagcomité en de scholen ontwikkelen we een programma om de 
hoogste klassen van de basisscholen te betrekken bij Open Monumentendag, 
bijvoorbeeld met een Klassendag op de vrijdag ervoor.  

84. Het varend erfgoed krijgt deze raadsperiode een vaste ligplaats in het Prins 
Hendrikkanaal (Zwaaikom). 

85. Het CDA wil op Locatie Valkenburg een monument realiseren voor de Marine 
Luchtvaartdienst (MLD). Wij vinden dat de militaire historie verbonden aan vliegkamp 
Valkenburg in herinnering gehouden moet worden. 

86. Het CDA hecht grote waarde aan RTV Katwijk. Het CDA vindt dat de gemeente met 
deze organisatie moet meedenken bij haar zoektocht naar permanente huisvesting. 

 

Muziek 
Muziek stimuleert de intelligentie, vermindert concentratieproblemen en verbetert de 
motoriek van kinderen, zo is bewezen. Daarom is het CDA voorstander van 
muziekonderwijs, waarbij wij met name kinderen en talenten ruimte willen bieden.  
 
87. Het muziekonderwijs, ook bij de muziekverenigingen, is van vitaal belang voor onze 

samenleving, de jeugd in het bijzonder. Het CDA vindt daarom dat de gemeente het 
muziekonderwijs moet ondersteunen. Maar dat betekent niet dat dit door de 
gemeente zelf georganiseerd zou moeten worden in de vorm van een gemeentelijke 
muziekschool. Daarom is het CDA voorstander van het verzelfstandigen van de 
muziekschool. De beschikbare middelen wil het CDA blijven inzetten om zo veel 
mogelijk kinderen in aanraking te brengen met muziek via scholen, 
muziekverenigingen en de muziekschool en om talent te laten ontwikkelen. 

8. Investeren in ontmoeting en cultuur 
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Wijkraden 
De wijkraad heeft een belangrijke rol bij het behouden en versterken van de eigen identiteit 
van een kern. Ze dient als klankbord en geeft signalen uit de kern door aan het college en de 
ambtelijke organisatie. 
 
88. Het CDA wil de wijkraden behouden. Hun jaarlijkse budget is wat het CDA betreft 

bedoeld voor activiteiten die sociale samenhang tussen wijkbewoners stimuleren en 
die ondersteunend zijn aan het gemeentelijke beleid.  

 

 
Gemeenschapshuizen  
In een tijd van individualisering gelooft het CDA in een hechte samenleving van waaruit 
krachtige verenigingen en groepen ontstaan die ons met onze omgeving verbinden. 
Gemeenschapshuizen dragen, als een soort de huiskamer van een dorp, kern of wijk, bij aan 
een sterke samenleving. 
 
89. CDA is groot voorstander van gemeenschapshuizen. Een gemeenschapshuis moet 

een plek zijn midden in de samenleving. Dat geldt al voor De Burgt in Rijnsburg en 
wat het CDA betreft worden ook in Tripodia, in De Roskam, in De Terp en in Katwijk 
aan Zee gemeenschapshuizen gerealiseerd. Aard en omvang van het 
gemeenschapshuis moet goed worden afgestemd op de betreffende kern en in 
samenspraak met de inwoners en de toekomstige gebruikers. 
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Bibliotheek en cultuurpodium  
In de afgelopen periode is er veel gesproken over een nieuwe centrale bibliotheek. Het CDA 
ziet toekomst voor de moderne bibliotheek, als plaats van ontmoeting, cultuur en educatie. In 
de beeldvorming is de nieuwe centrale bibliotheek uitgegroeid tot een miljoenen kostend 
prestigeproject. Dat is niet de wens van de bibliotheek, noch van het CDA.  
 
90. Uitgangspunt voor het CDA is een centrale bibliotheek en goede 

bibliotheekvoorzieningen in de kernen. Het CDA kiest voor een kwalitatieve, 
toekomstbestendige centrale bibliotheekvoorziening. Een plaats van ontmoeting, 
cultuur en educatie. Het CDA vindt dat het gebouw passend moet zijn bij de schaal 
van de omgeving. Het gebouw biedt ruimte voor het culturele programma van de 
bibliotheek, met lezingen en films. Een zaal met circa 100 stoelen volstaat daarbij. De 
VVV en een grand café krijgen onderdak in het pand. 

91. Het CDA kiest niet voor een nieuwe theatervoorziening binnen onze gemeente. 
Vergelijkbare voorzieningen in gemeenten in de regio hebben moeite om overeind te 
blijven, TriPodia heeft onlangs haar programmering voor het volgende seizoen 
stopgezet. Dat betekent niet dat er geen culturele voorstellingen meer kunnen zijn 
binnen onze gemeente. Cultuurprogrammering kan prima behouden blijven door 
gebruik te maken van bestaande faciliteiten en locaties in de verschillende kernen. 
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De ruimtelijke ordening en de inrichting van dorpen, wijken en straten zijn van invloed op het 
welzijn van en de sociale samenhang tussen mensen. Verreweg de meeste inwoners van 
onze gemeente zijn tevreden met hun woning en hun woonomgeving. Ondanks de crisis die 
ons al sinds 2008 in zijn greep houdt, moet voortdurend worden geïnvesteerd in 
herstructurering en nieuwbouw, in de kwaliteit van de leefomgeving en in een gevarieerd 
woonaanbod. Goed en verantwoord investeren vraagt om een heldere visie op de ruimtelijke 
ordening. 
 
In onze gemeente is de identiteit van de dorpen steeds leidend geweest voor de ruimtelijke 
ordening en de inrichting van de openbare ruimte. Het eigen karakter van Rijnsburg, 
Valkenburg, Katwijk aan den Rijn en Katwijk aan Zee en Hoornes-Rijnsoever blijft het 
uitgangspunt voor keuzes rond de leefomgeving. Ondanks het tot stilstand komen van de 
woningmarkt is er werk aan de winkel om de leefomgeving te verbeteren en de wijken 
groener te maken. 
 
Het CDA is gericht op een duurzame toekomst in de brede zin van het woord, voor alles wat 
waardevol is. Het uitgangspunt van rentmeesterschap vraagt dat we zorgvuldig omgaan met 
onze leefomgeving, met mensen, met middelen. 
 

Wonen 
Er is veel gedaan om de verstopte woningmarkt binnen de gemeente op gang te krijgen. 
Door de huidige economische crisis is de situatie echter nog steeds zorgelijk. Diversiteit in 
aanbod en ruimte voor eigen initiatief zijn dringend geboden. 
 
92. Voor de, door andere overheden, gedachte ontwikkeling van Locatie Valkenburg 

benoemt het CDA vijf uitgangspunten: 
a. Het CDA kiest voor een flexibel bouwplan voor Locatie Valkenburg dat tijdig 

aangepast wordt aan veranderende omstandigheden. 
b. Het CDA wil dat de ontwikkeling van Locatie Valkenburg zonder extra kosten 

voor de gemeente en de huidige inwoners wordt uitgevoerd. 
c. Het CDA vindt dat de zichtlijnen vanuit het bestaande Valkenburg behouden 

moeten blijven. 
d. Het CDA wil dat wijkvoorzieningen tijdig worden ontwikkeld zodat het van begin 

af aan prettig wonen, werken en leven is in de nieuwe kern. Dat betekent onder 
meer tijdig bouwen van scholen, winkels, sporthal, wijkcentrum en andere 
wenselijke voorzieningen, eventueel op tijdelijke basis. 

e. De woningbouw aldaar mag niet concurreren met lopende en geplande 
woningbouwprojecten binnen onze gemeente. 

93. Het CDA wil de bouwplannen van de Duinvallei aanpassen om de N206 goed in te 
passen en aan te sluiten op de Rijnlandroute, waardoor een goede verbinding tussen 
de dorpsdelen van Katwijk aan den Rijn gerealiseerd wordt, ruimte ontstaat voor een 
evenementenplein en de leefbaarheid in Katwijk aan den Rijn verbetert. Wij denken 
hierbij aan een vorm van (land)tunnels. 

94. Het CDA wil doorgaan met gericht en betaalbaar bouwen voor starters, senioren en 
zorgbehoevenden, alsook het stimuleren van initiatieven vanuit de bevolking. 

95. Het CDA wil het mogelijk maken om op locaties die op langere termijn zijn 
aangewezen als bouwlocatie en al beschikbaar zijn, tijdelijke voorzieningen te 
creëren. Daarbij kan gedacht worden aan tijdelijke woonvoorzieningen voor jongeren 
of starters, speelterrein of natuur. 
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96. Mensen met een inkomen tussen € 33.000 en € 50.000 dreigen de dupe te worden 
van de aanpassing van de inkomensgrens voor sociale huurwoningen. Het CDA wil in 
stedenbouwkundige plannen meer ruimte opnemen voor betaalbare huurwoningen, 
variërend van een maandhuur van € 650 tot € 850. Dat geldt voor onder meer 
inbreidingslocaties als de voormalige gemeentewerf Rijnsburg, de Duinvallei, Locatie 
Valkenburg maar ook nog voor ‘t Duyfrak. 

97. Het CDA vindt dat de bewoners van de Princestraat en het Andreasplein in de 
avonduren en nachtelijke uren de mogelijkheid moet worden geboden om tegen een 
acceptabel tarief te parkeren in de Parkeergarage Zeezijde. 

98. Het CDA wil bestemmingsplannen flexibeler maken en procedures minder 
bureaucratisch. Zo kan beter worden gereageerd op veranderende 
marktomstandigheden, nieuwe kansen en initiatieven. Het CDA handhaaft het 
verstrekken van startersleningen voor bestaande woningen. Dat bevordert de 
doorstroming en biedt meer kansen voor starters. 

 
Verloedering 
99. Het CDA vindt dat verloedering van leegstaande gebouwen en herontwikkellocaties 

moet worden voorkomen. Locaties als de kop van de Dubbele Buurt in Rijnsburg, 
locatie Uxem en het MCD-pand in Valkenburg en de voormalige BMW-garage in de 
Varkevisserstraat in Katwijk aan Zee zijn een doorn in het oog van het CDA en veel 
inwoners. De gemeente werkt voortvarend samen met eigenaren om herontwikkeling 
te realiseren, onder meer indien nodig door aanpassing van bestemmingsplan. Ook 
tijdelijke invullingen zijn denkbaar. De voormalige kleuterschool aan de Korte Vaart in 
Rijnsburg wordt gesloopt en het terrein wordt geschikt gemaakt als plaats om te 
spelen en te recreëren. 

100. De Waterfontijn4 langs de Oegstgeesterweg in Rijnsburg is een kunstobject passend 
bij de tijd waarin deze gemaakt is. De huidige staat doet aan het object geen recht. 
Het CDA wil dat dit kunstobject recht wordt gedaan. 

101. Zaken als hondenpoep, paardenpoep, kauwgom en sigarettenpeuken op straat en 
losliggende stoeptegels zijn ergernis nummer 1 van burgers. Preventie, voorlichting, 
goede voorzieningen en adequate reactie op klachten dienen als instrument tegen 
deze ergernissen te worden ingezet. De burger zelf heeft ook een rol door 
medeburgers op hun gedrag aan te spreken. Fatsoen moet je doen. 
 

Zeejachthaven 
In de afgelopen periode is uitvoerig onderzocht of de aanleg van een zeejachthaven bij 
Katwijk mogelijk is. Het aantal te bouwen huizen, de druk op de infrastructuur en de 
financiële risico’s bleken in de ogen van het CDA te groot voor de gemeente. Desondanks 
blijft de wens tot aanleg van een zeejachthaven leven. 
 
102. Het CDA vindt dat de gemeente betrokken moet blijven bij nieuwe initiatieven voor 

aanleg van een zeejachthaven. Het CDA houdt vast aan de uitgangspunten dat een 
zeejachthaven alleen kan worden aangelegd als deze past bij de schaal en identiteit 
van Katwijk, zonder financiële risico’s, grootschalige woningbouw en overbelasting 
van de infrastructuur. 

 

Beeldbepalende gebouwen en pleinen 
103. Het CDA kiest voor het behoud van de monumenten in de gemeente. Het aanwijzen 

van monumenten in de gemeente is grotendeels afgerond. De lasten van het 
onderhoud mogen niet onevenredig bij de eigenaren terecht komen. Er moet geld zijn 
voor een adequate financiële ondersteuning van eigenaren. Het CDA wil het budget 
voor monumentenzorg verhogen indien het huidige budget niet toereikend is. 

104. Het CDA staat volledig achter de beoogde renovatie van het Valkenburgse 
gemeentehuis tot Pleisterplaats aan de Rijn. 

                                                   
4
 Geschenk van Woningbouwvereniging Spinoza, uitgevoerd door A. van de Brink. 
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105. Het Masterplan Katwijk aan Zee heeft de afgelopen periode de tongen losgemaakt. 
Kern van het plan is het aantrekkelijk houden van het centrumgebied. Het CDA staat 
volledig achter die doelstelling. Wat ons betreft vragen we de samenleving om ideeën 
voor de locatie Riche. Voor het CDA is daarbij voorwaarde dat een nieuwe 
ontwikkeling van die locatie de centrumfunctie van het gebied moet versterken. 

106. In het Masterplan wordt ook gesproken over het Baljuwplein. Het CDA wil aan de slag 
met het voormalig postkantoor. Wij zien voor het plein een prima woonlocatie voor 
senioren, maar we staan ook open voor suggesties uit de samenleving. 
Ontwikkelingen in het gebied dienen te passen bij de schaal van de omliggende 
bebouwing. 

107. Katwijk aan Zee heeft behoefte aan een centrale bibliotheek, niet aan een 
Cultuurhuis. Wat het CDA betreft krijgt de nieuwe bibliotheek wel een plek in het 
centrum van Katwijk aan Zee, samen met de VVV en een grand café. Zo draagt het 
bij aan het versterken van de centrumfunctie van het gebied. Doordat het gebouw 
kleiner kan worden dan het Cultuurgebouw, komen veel meer locaties in het centrum 
in beeld. Daar willen we samen met bewoners en betrokkenen naar op zoek. 

 

Groene en duurzame gemeente 
108. Het CDA wil de groenvoorzieningen op peil houden. Wij zijn tevreden wanneer 

bewoners het groen in hun omgeving beoordelen als ‘voldoende tot goed’. Soms 
vragen uitvoering van aanplant en onderhoud net een andere aanpak. De gemeente 
staat daarbij open voor suggesties en de mening van buurtbewoners.  

109. Het CDA vindt dat initiatieven van inwoners om zelf het onderhoud uit te voeren 
moeten worden gestimuleerd. Door op hoofdlijnen afspraken te maken met inwoners 
ontstaat ruimte voor eigen initiatief, wordt betutteling voorkomen en wordt duidelijk 
welke verantwoordelijkheden men met elkaar en de gemeente aangaat. 

110. Het park achter het Mallegat in de wijk Schutterswei wordt nog in 2014 opgeknapt. 
111. Het CDA wil een groenpark ontwikkelen op ’t Eiland als een groene long in het hart 

van de gemeente. 
112. Katwijk aan Zee moet groener. Daarom wil het CDA ten minste 100 bomen planten. 

Ook onder het zeeklimaat zijn geschikte bomen te vinden. 
113. Het CDA wil de komende periode werk maken van investeren in zonnepanelen op 

scholen en openbare gebouwen. 
114. Voor het CDA is rentmeesterschap een belangrijke kernwaarde. Dat maakt dat elke 

vorm van duurzame energiewinning omarmd moet worden. Dat geldt ook voor 
windmolens op zee. Tegelijkertijd hecht het CDA aan het vrije zicht op zee vanaf de 
boulevard.  

115. Het CDA wil aansluiten bij het duurzaamheidsproject Duurzaam 20/20, geïnitieerd 
door vier ondernemingen uit Katwijk, dat zich richt op de volgende drie pijlers: 
a. een bewustwordingsproces bij jongeren, nader geconcretiseerd door het 

onderwijs; 
b. een bewustwordingsproces bij particulieren en bedrijven, onder meer door het 

inzichtelijk maken van het energieverbruik; 
c. het delen van successen, elkaar informeren en samenwerking om duurzame 

initiatieven te realiseren. 
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De economie is meer dan alleen maar geld verdienen. De huidige crisis laat zien dat het 
korte termijn denken een hoge prijs heeft. In een eerlijke economie loont het om te werken 
en bouwen we aan een betere toekomst voor onze kinderen. Vanuit ons uitgangspunt 
rentmeesterschap kijkt het CDA verder dan ons eigen belang en onze eigen tijd, ook op 
financieel gebied. Het CDA vindt dat mensen de ruimte moeten krijgen om hun talenten te 
ontplooien en te werken voor hun brood. De gemeenten moet dit vooral faciliteren door 
bedrijven en instanties de ruimte te geven om te ondernemen en te innoveren. Waar nodig 
kan de gemeente net dat extra zetje geven om nieuwe initiatieven en ontwikkelingen een 
kans te geven. 
 
Daarom wil het CDA minder regels en minder rompslomp voor ondernemers. Ondernemers 
zijn heel belangrijk voor de economie: ze zorgen voor werkgelegenheid en groeiende 
welvaart. De plaatselijke economie moet worden verbreed door nieuwe pijlers te ontwikkelen 
waarop de economie in de gemeente is gefundeerd. Dat betekent onder meer verder 
aansluiten bij de bedrijvigheid in de regio. 
 

Detailhandel 
116. Leegstand in winkelcentra brengt die centra in een negatieve spiraal: klanten blijven 

weg, wat leidt tot meer leegstand. Het CDA is voor versterking van de bestaande 
winkelgebieden door concentratie van winkels, goede parkeervoorzieningen en een 
aantrekkelijke openbare ruimte. Zolang er sprake is van leegstand of dreiging daartoe 
is de gemeente terughoudend in het faciliteren van nieuwe winkelvoorzieningen, 
tenzij die voorzieningen een centrum versterken.  

117. Het CDA vindt dat het autoluw maken van het Andreasplein, de Voorstraat, de 
Princestraat en de Baljuwstraat in het centrum van Katwijk aan Zee de 
aantrekkelijkheid van dit winkelgebied verhoogt. De vrijkomende ruimte in de 
Princestraat kan aantrekkelijk gemaakt worden met bijvoorbeeld kleine kiosken en 
terrassen. Van het Andreasplein wil het CDA de ‘Grote Markt’ van Katwijk maken.  

118. Het CDA kiest voor verplaatsing van de Katwijkse markt naar het centrum. Hierdoor 
kunnen de markt en het winkelgebied elkaar versterken en draagt de markt bij aan 
het verlevendigen van het centrum. 

119. In samenspraak met de winkeliers en de omgeving worden plannen ontwikkeld voor 
het aantrekkelijker maken van winkelcentrum In De Hoftuin in Rijnsburg. Het CDA wil 
in overleg met ondernemers en direct omwonenden de omgeving van winkelcentrum 
Poolster in Rijnsoever aantrekkelijker inrichten. 

120. De kwaliteit van het centrum van Valkenburg moet worden verbeterd. Vestiging van 
winkels wordt mogelijk gemaakt en gestimuleerd, evenals een terras op het 
Castellumplein. De mogelijkheid om het plein weer als parkeerterrein te gebruiken 
moet worden onderzocht.  

 

Kleine zelfstandigen 

121. Het CDA wil dat in het aanbestedingbeleid van de gemeente ruimte wordt geboden 
voor zelfstandigen en kleine bedrijven. Het aanbestedingsbeleid moet ook gericht zijn 
op de lokale economie. 

122. Het CDA vindt dat bedrijvigheid aan huis in bestemmingsplannen mogelijk moet zijn, 
zodat er ruimte is voor startende ondernemers en zelfstandigen om een beroep aan 
huis uit te oefenen. 

123. De zondag is voor het CDA een dag van rust, bezinning, ontspanning en ontmoeting. 
De gemeente Katwijk kenmerkt zich door de zondagsrust. Het CDA kiest voor deze 
invulling van de zondag en wijst koopzondagen en openstelling van winkels op 
zondagen af. Naar de mening van het CDA is ook het belang van werknemers en 
kleine ondernemers daarbij gebaat. 

10 . Investeren in bedrijvigheid 
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Glastuinbouw 
124. Het CDA kiest voor een sterke tuinbouwsector en de daaraan verbonden handel en 

bedrijvigheid. Het CDA vindt dat de herontwikkeling van de glastuinbouw in 
Kloosterschuur/Trappenberg door de Greenport OntwikkelingsMaatschappij 
voortvarend moet worden uitgevoerd. 

125. De ontwikkelingen in het glastuinbouwgebied De Zijlhoek/De Woerd zijn vooral in De 
Woerd tot stilstand gekomen. De gewenste compensatie voor het glas in De Woerd is 
niet gevonden. Het CDA wil het glas in deze gebieden behouden, maar alleen indien 
er sprake kan zijn van een vitaal en levensvatbaar glastuinbouwgebied. Dat moet 
samen met de ondernemers in het gebied worden bepaald. Zonder 
toekomstperspectief voor glas in het gebied moet een nieuwe bestemming voor het 
gebied worden gevonden, bijvoorbeeld voor agrarische nevenactiviteiten. 
 

Bedrijventerreinen 
126. Bio-science gerelateerde bedrijvigheid op het bedrijvenpark van Locatie Valkenburg 

en ’t Heen biedt kansen voor verbreding van de plaatselijke economie. 
127. De opknapbeurt van bedrijventerrein ’t Heen maken we af.  
128. Op bedrijventerrein Klei-Oost en Klein-Oost-Zuid willen we ruimte bieden aan starters 

en ZZP’ers, onder meer door het realiseren van diverse soorten en typen 
kleinschalige bedrijfsvastgoed, zoals kleinschalige kantoren, geschakelde en 
gestapelde bedrijfsruimten, bedrijfsverzamelpanden en simpele garageboxen. 
 

Toerisme en evenementen 
129. Festiviteiten versterken de aantrekkingskracht van de gemeente voor inwoners en 

toeristen. De vergunningverlening moet verder vereenvoudigd en gedigitaliseerd 
worden, bijvoorbeeld door vergunningen voor vijf jaar te verlenen en het mogelijk 
maken dat jaarlijks alleen de wijzigingen ten opzichte van vorig jaar hoeven te worden 
doorgegeven. Bij de handhaving wil het CDA meer werken op basis van vertrouwen. 

130. Bij de citymarketing wil het CDA meer aandacht voor Rijnsburg en Valkenburg; ook 
het Spinozahuis, de oudste paardenmarkt van Nederland in Valkenburg en het 
smalspoormuseum zijn uitstekende visitekaartjes van onze gemeente.  

131. Het CDA vindt dat de Sandtlaanbrug ook op zondagen open moet om het recreatief 
vaarverkeer door te kunnen laten. 

132. Het CDA vindt de komst van een watertaxi van Leiden naar Katwijk een goed plan en 
steunt daarom dit ondernemersinitiatief.  

133. De Duin- en Bollenstreek heeft als geheel (internationale) toeristische potentie. Het 
CDA wil samen met de buurgemeenten de regio op de kaart zetten.  

134. Tot de komst van een nieuwe toeristisch informatiepunt wil het CDA een tijdelijke 
informatiehoek inrichting in en in samenspraak met het Katwijks Museum. Het 
toeristisch informatiepunt moet uiteindelijk, wat het CDA betreft, onderdak krijgen in 
de nieuwe centrale bibliotheek. 

 

Horeca 
135. Het aanbod van horeca in de gemeente vraagt voortdurend afstemming tussen de 

belangen van ondernemers, van inwoners en de vraag van de gebruikers. Er is 
ruimte voor meer daghoreca, ook in het (winkel)centrum. De balans moet voortdurend 
worden bewaakt. 
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Een goede bereikbaarheid bevordert de lokale economie en het toerisme en is noodzakelijk 
voor de verbinding met de wereld om ons heen. Het maakt het wonen en werken in de 
gemeente aangenamer en draagt bij aan een gunstig vestigingsklimaat. Het CDA wil een 
veilige en duurzame bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers. Daarvoor is het nodig te 
blijven investeren in verbetering van de huidige infrastructuur van de gemeente. 
 

Fiets en openbaar vervoer 
136. Het CDA wil de fietsroute van Rijnsburg naar Katwijk via ’t Heen aantrekkelijker, 

recreatiever én veiliger maken. Daarom willen wij het fietspad langs het additioneel 
kanaal doortrekken of tenminste de fietsroute door ’t Heen opknappen. Ook de 
fietsroute van Valkenburg naar Katwijk aan den Rijn en van het centrum van 
Valkenburg naar het sportcomplex moeten veiliger. 

137. Het CDA wil dat de fietsroute vanuit de Zanderij langs de duinen wordt doorgetrokken 
naar de Laan van Nieuw Zuid in Katwijk aan Zee.  

138. Het CDA wil in de zomermaanden een bewaakte fietsenstalling bij het strand. Meer 
fietsenstallingen zijn nodig, onder meer bij bushaltes, in het centrum van Katwijk aan 
Zee, de winkelcentra en op de boulevard. 

139. Het CDA is ontevreden over het openbaar vervoer door Rijnsburg en Valkenburg. De 
provincie is hiervoor verantwoordelijk. Het CDA vindt dat de provincie Arriva moet 
overtuigen te zorgen voor beter openbaar vervoer. Het CDA streeft er naar dat de 
aanbesteding van het openbaar vervoer een verantwoordelijkheid wordt van de 
regio’s in plaats van dat hierover op provinciaal niveau besloten wordt.  

 

Infrastructuur 
140. Het CDA vindt de aanleg van 30 km gebieden in de Brouwerstraat Rijnsburg en de 

Hoofdstraat in Valkenburg goed voor de veiligheid en het verminderen van de 
hoeveelheid verkeer door deze dorpen. Het CDA is nog niet tevreden over het 
resultaat. De wegen zullen nog verder aangepast moeten worden om wel resultaat te 
bereiken, bijvoorbeeld met snelheidmetende borden, voetgangersverkeerslichten, 
felgekleurde zebrapaden en fietssuggestiestroken. 

141. Het CDA wil de Rijnstraat in Katwijk aan de Rijn herinrichten tot 30 km gebied zodra 
de Rijnlandroute is gerealiseerd. 

142. Het CDA wil de hoeveelheid drempels verminderen. Bij herinrichting van wegen 
binnen woonwijken moeten meer alternatieve verkeersremmende middelen ingezet 
worden, zoals obstakels en verlegging van de as van de weg.  

143. Ook de infrastructuur die valt onder de verantwoordelijkheid van provincie en rijk 
vraagt voortdurend aanpassing en verbetering. De gemeente zet zich in om dat op 
een aanvaardbare manier te laten gebeuren en zal zich verzetten tegen 
onacceptabele, opgelegde inpassing en suboptimale aanpassing van wegen. 

144. Het CDA wil het gedeelte van de N206 dat loopt van de Zeeweg tot aan de 
Torenvlietbrug verdiept en zoveel mogelijk overkluisd (door (land)tunnels) aanleggen. 
De leefbaarheid in de wijken langs de weg moet verbeteren en de dorpen moeten 
onderling verbonden blijven. Ook ontstaat zo ruimte voor een evenementenplein. Het 
CDA wil de vastgestelde plannen voor de Duinvallei openbreken en aanpassen. In 
Valkenburg wil het CDA de bestaande zichtlijnen behouden. Het CDA wil met minder 
geen genoegen nemen.  

145. Het CDA wil de verlengde Westerbaan aanleggen om zo een derde ontsluiting van 
Katwijk te creëren. 

146. Het CDA vindt dat de Noordelijke Randweg aangelegd moet worden. Dat kan de 
gemeente niet alleen. Als de aanleg niet op korte termijn plaatsvindt, moet het 
voorkeursrecht op de gereserveerde gronden worden opgeheven. 
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147. Het parkeren in de gemeente moet betaalbaar blijven. Betaalbaar parkeren is 
belangrijk voor de aantrekkelijkheid van de winkelcentra in de gemeente. De hoogte 
van het parkeertarief mag de concurrentiepositie van het centrum niet aantasten. 
Betaald parkeren is een instrument dat wordt ingezet ten gunste van de bewoners en 
de ondernemers, niet ten koste van hen. 
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Ons ideaal is een samenleving waarin zo veel mogelijk mensen zich thuis voelen en daaraan 
hun bijdrage leveren. Dat vraagt om een gemeente die mensen ruimte geeft en aanspreekt 
op hun verantwoordelijkheid, voor zichzelf en voor hun omgeving. Dat vraagt ook om nieuwe 
vormen van betrokkenheid van inwoners, een ondersteunende gemeente en om zekerheid 
voor mensen die zich niet zelf kunnen redden. Wij geloven in de vitaliteit van de lokale 
samenleving. De samenleving krijgt vorm door mensen en hun organisaties, in de wijken en 
dorpen van onze gemeente. 
 
In een betrokken samenleving nemen mensen met elkaar initiatieven om problemen op te 
pakken. De gemeente is daarbij dienstbaar en betrouwbaar en biedt ruimte aan initiatieven. 
In een steeds complexer wordende samenleving kunnen problemen alleen worden opgelost 
door samenwerking. Dat betekent dat onze gemeentebestuurders positief staan ten opzichte 
van nieuwe initiatieven. En dat vraagt ook dat we inwoners actief uitnodigen om mee te 
denken en mee te doen. 
 
Goed bestuur is vervolgens essentieel in de relatie tussen burger en gemeente. Een burger 
moet kunnen rekenen op een snelle en juiste dienstverlening voor een vergunning, paspoort 
of bijstandsuitkering. Daarnaast is het belangrijk dat de gemeente betrouwbaar en 
transparant is waar het gaat om publiek geld en afwegingen voor de korte en lange termijn. 
Het CDA is dan ook van mening dat een gemeente onder alle omstandigheden betrouwbaar 
en integer dient te zijn. Ook in 2014 en daarna zullen de gevolgen van de crisis nog goed 
merkbaar zijn. Het CDA wil dat de gemeente zich goed bewust is en blijft van haar rol en 
taken, ook in sociaal opzicht. In de visie van het CDA is de gemeente een partner van 
burgers en organisaties. 

 
148. Het CDA wil dat de uitvoering van het gemeentelijk beleid doelmatig plaatsvindt en 

dat er altijd sprake is van interactieve beleidsvorming. 
149. Het CDA staat er voor dat de inkomsten en uitgaven in de begroting en 

meerjarenraming van de gemeente in evenwicht zijn. Bij een verstoring van dat 
evenwicht wordt eerst gekeken naar mogelijke efficiencymaatregelen en vervolgens 
naar mogelijke versoberingen in taken en het dienstverleningsniveau.  

150. Het CDA vindt dat de gemeentelijke belasting slechts mag worden verhoogd met de 
jaarlijkse inflatie. Een sterkere stijging kan echter niet worden uitgesloten om de 
gevolgen van de economische crisis en de bezuinigingen van de rijksoverheid op te 
vangen. Het CDA geeft prioriteit aan het versterken van de samenleving, de 
ondersteuning van hen die dat nodig hebben en het in stand houden van het 
voorzieningenpeil dan aan het uitsluiten van belastingverhogingen. 

151. Het CDA ziet dat door digitale ontwikkelingen en de inkrimping van het 
personeelsbestand het mogelijk is om de totale organisatie binnen enkele jaren te 
huisvesten in het gemeentehuis aan de Zeeweg. De huur van het Heerenhuys kan 
dan worden opgezegd.  

152. Het CDA is van mening dat het College van B&W in de komende raadsperiode, naast 
de burgemeester, uit drie fulltime wethouders kan bestaan.  

153. In de gemeente Katwijk is ruimte voor gewetensbezwaarde trouwambtenaren.  
 

Dienstverlening 
154. Het CDA wil dat de mogelijkheden voor digitale dienstverlening optimaal worden 

benut. Burgers, bedrijven en verenigingen moeten via de gemeentelijke website hun 
vragen en verzoeken kunnen afhandelen. Er moet een vangnet zijn voor burgers die 
niet in staat zijn om via de digitale route zaken met de gemeente te doen. 

12. Investeren in betrouwbaar bestuur en      
      betaalbaar beleid 
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155. Het CDA wil de administratieve lastendruk voor burgers, bedrijven, 
Oranjeverenigingen en andere evenementencomités verminderen.  

156. Vergunningverlening voor evenementen moet optimaal klantvriendelijk: zoveel 
mogelijk digitaal en jaarlijks behoeven alleen de wijzigingen ten opzichte van vorig 
jaar worden aangegeven. Handhaving gebeurt op basis van vertrouwen: 
organisatoren worden zoveel mogelijk in de gelegenheid gesteld om zelf de normen 
voor geluid en overlast te bewaken en te handhaven. De gemeente komt bij voorkeur 
pas in actie op basis van klachten. 

 

Regionale samenwerking 
Grootschaligheid en streven naar grote gemeenten zijn voor het CDA geen oplossing voor de 
vragen die nu op gemeenten afkomen. Het CDA staat voor een bestuur dat weet wat er leeft 
in de gemeenschap. We zijn dus voor een bestuur dat korte lijnen heeft met inwoners en 
vrijwilligers. Dat is ook bij samenwerking met andere gemeenten van groot belang. 
 
157. Het CDA kiest voor een zelfstandige gemeente Katwijk. Samenwerking met andere 

gemeenten is zinvol wanneer dit leidt tot een hogere kwaliteit van dienstverlening of 
efficiencyvoordelen. Bij elke vorm van samenwerking vindt het CDA het belangrijk dat 
democratische besluitvorming en controle goed geborgd zijn. 

 

Veiligheid 

De veiligheid van een samenleving hangt nauw samen met de sociale verantwoordelijkheid 
die mensen in hun eigen omgeving willen nemen. Een benadering van veiligheid die verder 
gaat dan de inzet van politie is de enige manier om de lokale samenleving veiliger te maken 
en om onveilige situaties te voorkomen. 

 
158. Inwoners weten wat er leeft in hun wijk en straat. Daarom vraagt de burgemeester elk 

van de wijken, via de wijkraden, om prioriteiten voor de inzet van de politie aan te 
geven.  

159. De gemeente herstelt binnen twee werkdagen kleine vernielingen in de openbare 
ruimte. GOA’s worden niet alleen ingezet in de dorpscentra, maar ook in de 
woonwijken. De inzet moet flexibel zijn, zodat er gereageerd kan worden op overlast. 

160. Tijdens de zomermaanden wordt extra toegezien op de bereikbaarheid van het 
strand voor hulpdiensten. Overlast door fout geparkeerde fietsen wordt tegengegaan. 

161. De gemeente blijft streng toezien op illegale drugshandel en sluit drugspanden met 
grote voortvarendheid.  

162. Goede bereikbaarheid van de politie draagt bij aan de beleving van veiligheid door de 
burgers. Het CDA dringt bij de politie aan op een goede bereikbaarheid, via loket, 
telefoon en internet. 
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