
 
 

“KiesKatwijk” 
 

Programmapunten 

2014 - 2018 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Katwijk, 20-2-2014 

  



 

“KiesKatwijk” 

 

“andere politiek, vraagt nieuwe mensen” 
2 

   Colofon 
 

  

 
 

KiesKatwijk 

lokale politieke partij 

p/a Duinpad 10 

2225HN Katwijk 

 

www.kieskatwijk.nl  

 

Facebookpagina: 

https://www.facebook.com/kieskatwijk   

 

E-mail: kieskw2014@gmail.com 

Twitter: @KKW_regio en @KiesKatwijk 

 

 
 

Teksten: kerngroep KiesKatwijk 

 

Eindredactie: Seashore Media – Katwijk 

                     office@seashore.nl 

 

 

http://www.kieskatwijk.nl/
https://www.facebook.com/kieskatwijk
mailto:kieskw2014@gmail.com


 

“KiesKatwijk” 

 

“andere politiek, vraagt nieuwe mensen” 
3 

Inhoud 
 

1. Inleiding ................................................................................................................................. 5 

 

Andere politiek vraagt nieuwe mensen .................................................................................... 5 

Onze invalshoek: “De Nieuwe Soberheid” .............................................................................. 5 

Tenslotte .............................................................................................................................................. 7 

 

2. Financiën, economie en werkgelegenheid ........................................................ 8 

 

Een andere wereld vraagt ander beleid ................................................................................... 8 

De “Nieuwe Soberheid” .................................................................................................................. 8 

Het roer moet om ............................................................................................................................. 8 

Een andere filosofie en ambitie ................................................................................................... 9 

Een andere mentaliteit ................................................................................................................... 9 

De uitgangspunten van KiesKatwijk .......................................................................................... 9 

Onze uitgangspunten m.b.t. financiën en economie zijn simpel. KiesKatwijk gaat 

uit van de volgende principes: .................................................................................................... 9 

Enkele concrete punten op het gebied van financiën, economie en 

werkgelegenheid ............................................................................................................................. 10 

 

3. Bouwen, wonen en infrastructuur........................................................................ 13 

 

De vette jaren zijn voorbij .......................................................................................................... 13 

Geen willekeurige bonussen uitdelen ..................................................................................... 13 

Huren i.p.v. kopen ......................................................................................................................... 14 

Specifieke doelgroepen ................................................................................................................ 14 

Leefbare wijken ............................................................................................................................... 14 

Ruimtelijke ordening ..................................................................................................................... 15 

Vliegkamp Valkenburg .................................................................................................................. 15 

Duinvallei ........................................................................................................................................... 16 

Bereikbaarheid versus leefbaarheid ........................................................................................ 16 



 

“KiesKatwijk” 

 

“andere politiek, vraagt nieuwe mensen” 
4 

Intelligente oplossingen ............................................................................................................... 17 

Eerst geld, dan bewegen. ............................................................................................................ 17 

Enkele concrete punten op het gebied van bouwen, wonen en infrastructuur ...... 18 

De financiering van een fatsoenlijke inpassing van de N206/Rijnlandroute ........... 19 

 

4. (Bestuurs)cultuur en burgerparticipatie .......................................................... 21 

 

Cultuur komt ook tot uiting in (bestuurlijke) mentaliteit ................................................ 21 

Respect voor eigenheid dorpen ................................................................................................. 21 

Onderwijs en educatie spelen belangrijke rol ...................................................................... 22 

Aspecten van cultuur: “Voorzieningen” ................................................................................. 22 

Aspecten van cultuur: “Mensen” .............................................................................................. 22 

Aspecten van cultuur: “Mentaliteit” ......................................................................................... 23 

Dienstbaar Bestuur ........................................................................................................................ 23 

Wijkraden ........................................................................................................................................... 24 

Enkele concrete punten op het gebied van (bestuurs)cultuur en 

burgerparticipatie ........................................................................................................................... 24 

 

  



 

“KiesKatwijk” 

 

“andere politiek, vraagt nieuwe mensen” 
5 

1. Inleiding 

 

Andere politiek vraagt nieuwe mensen 

 

Er gaat veel goed in Katwijk. Als we de zogeheten 80/20 regel toepassen, zal 

zelfs het meeste wel redelijk goed gaan. Maar in die 20% van het beleid waarvan 

wij vinden dat die juist niet goed wordt aangepakt, zitten een paar heel 

belangrijke onderwerpen. En in die beleidsvelden gaat erg veel geld om. Deze 

zaken worden hier als onze programmapunten voor de periode 2014 - 2018 

gepresenteerd.  

 

Mensen en partijen zullen niet snel veranderen. Politieke programma’s zijn 

meestal niet veel waard, want ze blinken vaak uit in algemeenheden en in het 

intrappen van open deuren. Als je een beeld wilt vormen van de toekomst, is het 

juist verstandiger om te kijken hoe de politiek in het verleden heeft gehandeld. 

Wij geloven niet dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor het huidige beleid 

in staat zijn om dat te veranderen. En het moét anders. Daarom hebben wij 

KiesKatwijk opgericht. Want andere politiek vraagt om nieuwe mensen. 

 

KiesKatwijk is geen tegenpartij. Wij  kunnen zonder enige moeite vaststellen dat 

er in Katwijk veel goede dingen gebeuren. Zoals bijvoorbeeld de bouw van de 

parkeergarage in de zeereep. Maar dat wil niet zeggen dat er geen redenen zijn 

om het beleid op andere belangrijke punten niet aan te pakken. In ons 

programma leest u waar het huidige beleid van het college van Burgemeester en 

wethouders ons zorgen baart. Dat programma is een uitwerking van onze 

profielbeschrijving1 die in meer algemene termen ons gedachtegoed behandelt. 

Onze invalshoek: “De Nieuwe Soberheid” 

 

Het huidige tijdsgewricht vraagt van de overheid om zich fundamenteel aan te 

passen aan de veranderde omstandigheden. Dit andere beleid duiden we aan 

met de term “De Nieuwe Soberheid” en is gebaseerd op de volgende inzichten.  

1. Er wordt teveel geld over de balk gegooid 

Wij vinden dat er teveel geld is verbrast is aan zaken die niet ten goede komen 

aan de inwoners van Katwijk. We moeten bijvoorbeeld ophouden met geld te 

storten in de bodemloze put die bekend staat als de Locatie Valkenburg. Het geld 

van Katwijkers moet besteed worden ten bate van de eigen inwoners. De vele 

miljoenen die ons huidige bestuur beloofd heeft aan projecten van Holland-

                                                           
1
 Downloaden hier: http://bit.ly/1h9ShYm  

http://bit.ly/1h9ShYm
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Rijnland halen we terug als de kiezer ons daartoe in staat stelt. We moeten 

voorkomen dat gemeentebestuurders met geld van de belastingbetaler 

ondernemertje gaan spelen. 

2. Primaire voorzieningen voor de inwoners overeind houden 

De thuis-, jeugd-, en ouderenzorg komen naar de gemeenten, maar met te 

weinig geld. Dat gaat problemen opleveren. Een van de redenen voor ons beleid 

conform “De Nieuwe Soberheid” is om in ieder geval de basale dienstverlening 

van de gemeente in de toekomst te kunnen blijven garanderen. Wij hebben 

liever een minder luxe zwembad en wel goede zorg voor onze ouderen. De 

prestigeprojecten die het huidige gemeentebestuur op de rails heeft gezet gaan 

er toe leiden dat straks de lokale belastingen en tarieven sterk moeten stijgen 

om de kosten van de zorg nog te kunnen betalen. Dat willen wij voorkomen. 

3. De leefbaarheid en de gezondheid worden bedreigd 

Er wordt nu een beleid gevoerd en er staan concrete maatregelen op stapel, die 

een ernstige bedreiging vormen voor de leefbaarheid en gezondheid in Katwijk. 

Nieuw Valkenburg, Duinvallei en de plannen om een vierbaans snelweg 

(Rijnlandroute/N206) bovengronds dwars door de woonwijken aan te leggen zijn 

hier duidelijke voorbeelden van. Dat kan anders. KiesKatwijk heeft nu al succes 

geboekt om deze onderwerpen op de politieke en maatschappelijke agenda te 

krijgen. Als de kiezer ons in de gelegenheid stelt, willen we nu concreet 

doorpakken.  

4. Dienstbaar bestuur in plaats van regentenmentaliteit 

Partijen en bestuurders die blijkbaar te lang op het pluche zitten meten zich een 

houding aan alsof ze Katwijk in eigendom hebben. KiesKatwijk wil dienstbaar 

bestuur in plaats van een regentenbestuur. Wij willen dat burgers meer te 

zeggen krijgen.  

 5. Meer huurwoningen 

Op het gebied van bouwen en wonen moeten we kleinschalig en vooral met 

huurwoningen aan de slag. KiesKatwijk ziet veel in wooncoöperaties en wil meer 

aandacht voor specifieke doelgroepen zoals ouderen en jongeren. Maar als 

corporaties zoals Dunavie dat niet willen of niet kunnen, moet de gemeente in 

onze visie zèlf huurwoningen bouwen. Bij koopwoningen moeten we af van het 

grootschalig en aanbodgericht bouwen door ontwikkelaars. Hier moet de 

woonconsument het voortouw hebben. De gemeente moet meer afstand houden 

tot projectontwikkelaars.  

6. Versterken economie met hoogwaardige werkgelegenheid 

KiesKatwijk wil meer aandacht voor versterking van de economische structuur 

door hoogwaardige werkgelegenheid te realiseren. De Locatie Valkenburg is een 
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prachtig gebied dat we willen gebruiken om aan deze doelstelling bij te dragen. 

Tegelijkertijd kan zo het open landschap behouden blijven. Want wonen kan 

overal elders beter én goedkoper. 

Tenslotte 

 

Deze programmapunten voor de raadsperiode 2014 – 2018 zijn niet bedoeld als 

een uitputtende opsomming of als een compleet verlanglijstje. Het is een 

representatieve doorsnede van de doelstellingen die KiesKatwijk wil 

verwezenlijken. Werk, wonen en zorg zijn wat ons betreft de hoofdpunten van 

het gemeentelijke beleid de komende jaren. Leefbaarheid, gezondheid en 

betaalbaarheid zijn onze toetscriteria. Daarvoor geven we graag belastinggeld uit 

dat we besparen op zaken die weinig of geen nut hebben voor de eigen 

inwoners. De burger beschouwen we niet als onderdanen van bestuurders. 

We hebben er voor gekozen om in dit programma geen verhaal over het 

onderwerp Zorg op te nemen. Dat is niet omdat wij dat niet belangrijk vinden. Er 

zijn echter nog teveel onduidelijkheden en het rijksbeleid verandert maandelijks. 

Het is duidelijk dat we zorg als een kerntaak zien en dat we die taak dus 

overeind willen houden. We gaan er van uit dat andere partijen dat ook zullen 

willen en dat er wat dit betreft tussen de partijen niet veel verschillen zullen zijn, 

op enkele ondergeschikte stokpaardjes na.  

De bureaucratie houdt zich momenteel vooral bezig met wie waarover wat te 

zeggen zal krijgen. Uiteindelijk gaat het echter om praktische organisatie op de 

werkvloer en in de wijken, binnen het raamwerk van de beschikbare financiële 

middelen. Op dit moment is men nog te abstract bezig, op enkele uitzonderingen 

na zoals het initiatief “Binders”, dat overigens niet op het gemeentehuis is 

bedacht. In een later stadium als er meer bekend is zal KiesKatwijk een 

zorgnotitie uitbrengen met onze concrete standpunten. Een belangrijk punt voor 

ons is net als bij enkele andere beleidsvelden het aspect “zelforganisatie”. Waar 

mogelijk moet in onze visie de gemeente samen met betrokkenen faciliteren en 

ondersteunen. Waar mogelijk moet de participatiemaatschappij van twee kanten 

komen. De burger moet meer te zeggen krijgen, ook op het gebied van zorg en 

welzijn. 

 

Dit programma is ons visitekaartje, en geeft de kiezer een indruk “wat voor vlees 

hij in de kuip heeft”. Op dit moment is KiesKatwijk een kleine initiatiefgroep met 

de ambitie een doorbraak te bewerkstelligen in het gesloten blok dat de macht in 

handen heeft. Als dat lukt zullen we de komende vier jaren in het gemeentehuis 

besteden aan het bijsturen van het beleid in de richting zoals wij die in dit 

programma presenteren. Wij zullen ook gaan bouwen aan een eigen organisatie 

die vanuit de dorpskernen actief kan zijn om KiesKatwijk te ondersteunen en bij 

de les te houden. Het woord is aan de kiezer.  
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2. Financiën, economie en werkgelegenheid 

 

Een andere wereld vraagt ander beleid 

 

De crisis is een blijvertje gebleken. Vanuit ervaringen die in het verleden zijn 

opgedaan hebben veel mensen gedacht aan een conjuncturele dip die min of 

meer vanzelf weer zou veranderen in een opgaande lijn. Maar zoals de financiële 

bijsluiter het al zegt, geven ervaringen uit het verleden geen enkele garantie 

voor de toekomst. Dat is ook gebleken. Heel veel huishoudens in de gemeente  

Katwijk hebben de gevolgen daarvan ondervonden. En zoals het spreekwoord 

luidt hebben zij de tering naar de nering moeten zetten.  

Stilstand is achteruitgang. Onze economie groeit niet of nauwelijks en mondiaal 

blijven we sterk achter bij de concurrentie. De overheid roomt via de belastingen 

geld af van de economie om daarmee maatschappelijk nuttige en noodzakelijke 

taken uit te voeren. Maar van een kale kikker kan de overheid niet plukken. De 

gevolgen zijn dat de overheid sterk moet bezuinigen. Dat geldt dus ook voor de 

gemeente. Meer schulden maken is geen optie.  

De “Nieuwe Soberheid” 

 

De effecten van de crisis ijlen na. Bij het schrijven van dit programma is het 

perspectief voor de gemeente dat de grote klappen nog moeten komen. Er 

komen binnenkort meer taken bij die allemaal veel geld kosten, terwijl de 

inkomsten juist zullen afnemen. Ook voor de burger ijlen de effecten na, de 

werkloosheid begint juist in deze periode explosief toe te nemen. En zelfs als de 

economie morgen weer zou aantrekken zal dit niet tot gevolg hebben dat de 

werkgelegenheid meteen weer gaat groeien. Het staat min of meer vast dat de 

komende periode van vier jaren voor de gemeente, en ook voor veel burgers, 

een periode van teruggang en afbouw zal zijn. Ook de gemeente zal de tering 

naar de nering moeten zetten. De “nieuwe soberheid” is de norm voor de 

komende tijd. Er zijn (te) weinig politici en partijen in Katwijk die dit in de gaten 

hebben.  

Het roer moet om 

 

Het huidige gemeentebestuur heeft de omslag naar dit nieuwe perspectief nog 

niet gemaakt en dat is heel jammer. Want hoe langer het duurt voordat het 

gemeenteschip is bijgestuurd, des te meer problemen zullen we in de komende 

periode moeten oplossen. Om een concreet voorbeeld te noemen: KiesKatwijk 

vindt het volslagen onverantwoordelijk om in deze periode te besluiten om een 
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luxe zwembad van 18 miljoen euro te bouwen. Een gerenoveerd 50-meterbad 

moet voor de helft of zelfs minder kunnen worden gerealiseerd. 

Een andere filosofie en ambitie 

 

De reden voor dit bestuurlijke kamikazegedrag is waarschijnlijk een 

psychologische, de bestuurders hebben zelf nog niet te lijden van de crisis en zijn 

daardoor niet of onvoldoende doordrongen van de ernst van de situatie. De 

weelde heeft verslavend gewerkt. Er is de altijd durende druk van bouwers die 

omzet willen genereren en men heeft blijkbaar het gevoel dat net als bij 

Dagobert Duck er onder het gemeentehuis nog een kelder met (Nuon-) geld ligt 

waarvan de bodem nog lang niet in zicht is. Dit gevoegd bij de drang bij 

bestuurders om een monument voor zichzelf op te richten, of in ieder geval een 

visitekaartje af te geven, leidt tot een ambitie en een uitgavenpatroon dat in de 

nabije toekomst tot problemen gaat leiden. Die problemen zijn hogere 

belastingen, hogere tarieven en minder voorzieningen. En dat terwijl er steeds 

grotere groepen Katwijkers worden teruggedrongen op een bestaansminimum.  

Een andere mentaliteit 

 

In alle politieke programma’s staat dat de onroerendezaakbelasting (OZB) met 

hooguit het inflatiecijfer mag worden verhoogd. Dit zijn zinloze beloften als er 

niet bij staat waarop men gaat bezuinigen om dit mogelijk te maken. Zoals de 

rijksoverheid kleiner moet worden, zal ook de gemeentelijke overheid moeten 

afbouwen. Die mentaliteit en overtuiging zien we bij de bestaande partijen niet 

of nauwelijks, en ook uit de huidige programma’s blijkt dat meestal niet. Aan het 

einde van de financiële paragraaf in de programma's lezen we wat 

algemeenheden. Dat is een teken aan de wand. KiesKatwijk zet financiën, 

economie en werkgelegenheid vooraan, en dat is niet zonder reden.  

De uitgangspunten van KiesKatwijk 

Onze uitgangspunten m.b.t. financiën en economie zijn simpel. KiesKatwijk gaat 

uit van de volgende principes: 

 

1. “De Nieuwe Soberheid” bepaalt het ambitieniveau van waaruit het 

beleid moet worden vormgegeven;  

 2. Het voorgaande houdt in dat het niveau van belastingen en tarieven zo 

weinig mogelijk mag stijgen. Het is een goed uitgangspunt om hierbij als 

plafond het inflatiepercentage aan te houden;  

3. Katwijks geld moet aan Katwijkers ten goede komen;  
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4. De basale voorzieningen en broodnodige dienstverlening, zoals m.b.t. 

wonen en zorg, moeten worden veiliggesteld; 

5. Er worden geen nieuwe initiatieven meer genomen voor luxe en misbare 

zaken en voorzieningen. Bestaand beleid dat hier nog wel op is gericht 

wordt afgebouwd en beëindigd. 

6. Werkgelegenheid creëren is een speerpunt van de allerhoogste 

prioriteit. Daarbij moeten we regionaal denken en handelen;  

7. Subsidies en investeringen, zoals bijvoorbeeld in toerisme en in 

bereikbaarheid, maar ook in andere sectoren, worden beoordeeld op hun 

economisch of maatschappelijk rendement voor de lokale samenleving;  

8. Ook zaken als leefbaarheid, interessante architectuur, sfeervolle 

aantrekkelijke woonwijken, voldoende groen, natuur, 

recreatiemogelijkheden en een boeiend landschap hebben een 

economische waarde;  

9. De gemeente is geen onderneming. Bestuurders mogen niet in de 

gelegenheid worden gesteld om ondernemertje te spelen met 

belastinggeld. 

Enkele concrete punten op het gebied van financiën, 

economie en werkgelegenheid 

 

De algemene lijn zoals KiesKatwijk hiervoor schetst leidt tot concrete 

standpunten over specifieke zaken. Het is lastig, zo niet onmogelijk om in de 

toekomst te kijken en daarom kunnen de hier genoemde punten wel enigszins 

door de actualiteit worden beïnvloed. Maar gezien vanuit de huidige situatie zijn 

het passende voorbeelden van tot welke standpunten onze invalshoek in de 

praktijk leidt.  

 Als het praktisch mogelijk is en er zijn nog geen contracten afgesloten, 

willen wij de zwembadplannen terugdraaien en van een 

investeringsplafond voorzien. 50% reductie (9 miljoen euro) is een orde 

van grootte waar we mee kunnen leven. Het behoud van het 50-meterbad 

ligt daarbij voor de hand. Als het goedkoper kan, dan moet het ook 

goedkoper.  

 

 De gemeente Katwijk neemt niet deel aan risicodragende 

vastgoedactiviteiten of gebiedsontwikkelingen via PPS-constructies of 

anderszins. Dit leidt in elk geval tot de volgende beleidslijn: 
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o Katwijk doet niet mee aan een mogelijke ontwikkeling van het 

voormalig Vliegveld Valkenburg als woonlocatie. De gemeente trekt 

zich terug uit alle voorbereidingsactiviteiten.  

o Katwijk werkt niet mee aan de ontwikkeling van Duinvallei als 

woningbouwlocatie. De gemeente maakt gebruik van de 

ontsnappingsclausules die in de oorspronkelijke overeenkomst zijn 

opgenomen. 

  

 Andere slechte besluiten uit het recente verleden die heel veel geld kosten 

en die de Katwijker niets opleveren worden teruggedraaid: 

 

o 6,9 miljoen euro voor Duinpolderweg bij De Zilk blijft in de 

gemeentekas; 

o 1,9 miljoen ten bate van “Offensief van Teijlingen” wordt niet 

uitgegeven;  

o 3,7 miljoen voor milieu en landschap in het Groene Hart wordt niet 

uitgegeven of hooguit besteed aan milieu en landschap binnen de 

eigen gemeentegrenzen;  

o Het moet duidelijk worden in hoeverre de meer dan 4 miljoen euro 

die zijn uitgegeven voor de ontwikkeling van Locatie Valkenburg 

kunnen worden teruggevorderd van partijen die eventueel wel de 

ontwikkeling willen voortzetten. 

 

 Voor alle duidelijkheid, we schrappen niet alleen investeringen, maar we 

doen dat ook om ruimte te maken voor investeringen in primaire 

voorzieningen die belangrijk zijn voor de eigen inwoners. We steunen in 

dat verband de voornemens met betrekking tot het zorgfonds en de 

gemeenschapshuizen in de dorpskernen. Dit zijn in onze ogen basale 

voorzieningen. 

  

 De gemeente neemt deel aan regionale initiatieven om de economische 

structuur te versterken. Samenwerking met overheden, kennisinstituten, 

onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven is daar onderdeel van. Katwijk 

zet vol in om van de Locatie Valkenburg een broedplaats voor innovatieve 

bedrijvigheid en hoogwaardige werkgelegenheid te maken. Een eerste stap 

is om ervoor te zorgen dat de woonbestemming van Locatie Valkenburg 

niet tot stand komt en dat er een Maatschappelijke Kosten-batenanalyse 

(MKBA) wordt uitgevoerd om de meest rendabele ruimtelijke bestemming 

vast te stellen die past in het kader van de provinciale ruimtevisie. 

  

 Bij de Nieuwe Soberheid hoort de afbouw van het gemeentelijk apparaat. 

De indruk bestaat dat er enorme bedragen worden besteed aan externe 

bureaus en dat ambtenaren vooral bezig zijn om externen te managen die 

het inhoudelijke werk doen. Een onderzoek moet uitwijzen of deze indruk 
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juist is. Het is van tweeën één: als we veel uitbesteden hebben we een 

kleinere eigen ambtenarenbezetting, en als we minder gaan uitbesteden 

dan kan de afbouw van de eigen formatie kleiner zijn. Deze operatie moet 

parallel lopen met een onderzoek naar de gewenste kerntaken van de 

gemeente in de komende periode. 
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3. Bouwen, wonen en infrastructuur 

 

De vette jaren zijn voorbij 

 

De woningbouwproductie is de afgelopen jaren sterk verminderd en zal naar 

verwachting niet op korte termijn aantrekken. De reden daarvoor is eenvoudig. 

De burgers hebben steeds minder geld en kunnen ook steeds minder lenen. De 

woningbouwcorporaties zijn verzelfstandigd en opereren min of meer als 

commerciële instellingen, inclusief de beloningen en bonussen die men zich 

daarbij heeft toegeëigend. Er is in deze sector enorm veel verkwist en het is 

logisch dat de rijksoverheid de enorme kapitalen waar corporaties over konden 

beschikken, en die door de burgers bijeen zijn gebracht, daarom is gaan 

afromen. 

  

Het is minder logisch en jammer dat die gelden voor het grootste deel niet 

worden besteed voor de volkshuisvesting. Het resultaat is dat 

woningbouwcorporaties minder dan voorheen in nieuwbouw kunnen investeren. 

De woningmarkt zit op slot en het is moeilijk om die uit het slop te trekken nu 

zowel burgers als corporaties daarvoor niet over voldoende middelen beschikken. 

Net zoals op de arbeidsmarkt, blijft iedereen ook op de woningmarkt zitten waar 

hij zit en nieuwkomers vissen achter het net. Vooral mensen met een kleine 

portemonnee komen hierdoor in de problemen. Dat geldt ook voor Katwijk, want 

ook hier zijn er steeds meer mensen die minder kunnen besteden.  

Geen willekeurige bonussen uitdelen 

 

De vicieuze cirkel moet worden doorbroken. Mensen moeten nu eenmaal kunnen 

wonen. Op termijn hebben we daarom meer woningen nodig. Weliswaar minder 

dan waaruit op basis van prognoses uit het verleden werd uitgegaan, maar het is 

duidelijk dat stilstand op den duur achteruitgang betekent. De gemeente Katwijk 

probeert samen met de aannemers subsidieregelingen van de grond te trekken, 

waarbij aan potentiële kopers 'cadeautjes' uit de overheidspot worden uitgedeeld 

in de hoop hen hiermee over de streep te trekken. Vaak is het daarbij 'wie het 

eerst komt, het eerst maalt'. KiesKatwijk is hier geen voorstander van. Dit soort 

'bonusregelingen' zijn vooral prettig voor aannemers die aanbodgericht bouwen 

en op die manier toch hun woningen kwijtraken. Dit is niet de juiste en meest 

effectieve oplossing voor het woningprobleem. Bovendien is het niet rechtvaardig 

ten opzichte van andere bewoners, die niet kunnen profiteren van zo'n 

willekeurig uitgedeelde gift.  
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Huren i.p.v. kopen 

 

Het roer moet om, ook op het terrein van de volkshuisvesting. We moeten van 

een ‘kopersland’ een ‘huurdersland’ worden. Katwijk moet de komende jaren zijn 

energie voornamelijk richten op het bouwen van goedkope huurwoningen. 

Mensen kochten geen woning omdat ze zo graag een eigen bezit wilden of omdat 

ze hun overtollige geld wilden beleggen. Ze kochten een huis omdat ze moesten 

wonen en er geen betere alternatieven waren. Nu kopen voor steeds meer 

mensen problematisch wordt, zal de vraag naar betaalbare huurwoningen alleen 

maar toenemen. KiesKatwijk vindt dat wanneer corporaties niet in staat zijn om 

nieuwe huurwoningen te bouwen, de gemeente deze taak zèlf ter hand moet 

nemen. Het is elders in ons land  bewezen dat dit een realistische mogelijkheid 

is.  

Specifieke doelgroepen 

 

KiesKatwijk wil meer aandacht voor specifieke doelgroepen, zoals jongeren, 

ouderen en mensen die om een of andere reden een aangepaste woning nodig 

hebben. De noodzaak om levensloopbestendige woningen te bouwen is voor 

iedereen duidelijk. 

  

Zorg voor ouderen moet de komende jaren vooral extramuraal, dat wil zeggen 

thuis en niet in een verzorgingshuis, worden geleverd. Door de vergrijzing en de 

wens en noodzaak om zo lang mogelijk thuis te wonen, zijn er slimme en 

innovatieve oplossingen nodig voor 'wonen met extramurale zorg'. KiesKatwijk 

gaat er van uit dat alle partijen deze wens delen en wil daar de komende jaren 

graag over meedenken en aan meewerken.  

 

Daarnaast is meer aandacht nodig voor betaalbare jongerenhuisvesting. Dit staat 

helaas nog onvoldoende op de politieke agenda van Katwijk.  

Leefbare wijken 

 

Eenvormige woonwijken zijn de probleemwijken van de toekomst. We moeten 

daarom af van de massaproductie van huizen die er allemaal hetzelfde uitzien. 

Maar in plaats van de maatschappelijke behoefte aan betaalbaar wonen in een 

leefbare woonomgeving, staat het verdienmodel van de projectontwikkelaar en 

gemeente hier centraal. Dat kunnen we doorbreken door ons op kleinschalig 

bouwen te richten. Dat kan goed worden gecombineerd met tot nog toe weinig 

gebruikte mogelijkheden als ‘zelfbouw door particulieren’ of door 

wooncoöperaties hierbij te helpen. Dit vergt een andere kijk van de gemeente op 

woningbouw. Dit past goed in het streven van KiesKatwijk om te nauwe banden 

tussen projectontwikkelaars en gemeente tegen te gaan. KiesKatwijk vindt dat 
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grootschalige woningbouwprojecten waarbij de gemeente een overeenkomst sluit 

met een projectontwikkelaar ( z.g. PPS-constructies) moeten worden vermeden, 

zeker als de gemeente hier risicodragend in zou moeten participeren.  

Ruimtelijke ordening 

 

Katwijk verandert stapje voor stapje in een steenwoestijn. De recente poging tot 

het volbouwen van het Andreasplein was weer een treffend voorbeeld van het 

bestaande beleid. De gemeente schurkt erg tegen projectontwikkelaars en 

bouwondernemers aan, die uit eigenbelang natuurlijk een zo groot mogelijk 

bouwvolume nastreven. En dus wordt er geproduceerd, en winstmaximalisatie is 

daarbij het leidende principe. Een prachtig gelegen wijk als de Zanderij, direct 

tegen de duinen, werd door zulk beleid uiteindelijk een middelmatige 

verzamelplaats van onderbemeten standaardhuisjes met kraak noch smaak. De 

bewoners hebben daarbij nog eens extra de pech dat de wijk geen op zichzelf 

staande deugdelijke ontsluiting werd gegund, maar dat de Westerbaan werd 

ingezet als instrument om bij hogere overheden de verlengde Laan van Nieuw 

Zuid af te dwingen. 

KiesKatwijk wil geen nieuwe uitleggebieden2 of slaapwijken, geen verdere 

verdichting in de wijken en streeft naar gevarieerde woonomgevingen. Er moet 

meer groen komen. Een tweede Panbos is een must. Bereikbaarheid is 

belangrijk, maar mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in woonwijken. Wij 

zijn daarom tegen woningbouw op voormalig Vliegkamp Valkenburg en de 

Duinvallei en eisen ondertunneling van de N206 ter hoogte van Katwijk aan den 

Rijn. Een vierbaans bovengrondse snelweg is een ‘no go’ voor KiesKatwijk. Dat 

geldt ook voor de huidige plannen met betrekking tot de N206 ter hoogte van 

Valkenburg.  

Vliegkamp Valkenburg 

 

De achterhaalde pogingen om het voormalig Vliegkamp Valkenburg vol te 

bouwen maken duidelijk dat niet de behoeftes van de inwoners van Katwijk 

centraal staan, maar dat andere belangen een rol spelen. Onder aanroeping van 

allerlei drogredenen en angstvisioenen probeert men het laatste stukje groene 

polder te koloniseren voor het geldelijk gewin, terwijl er elders voldoende 

bouwrijpe grond is om huizen op te bouwen. In de nota “Kansen benutten, een 

fiasco voorkomen” zet KiesKatwijk alle argumenten op een rij die pleiten tégen 

woningbouw op Valkenburg.  

KiesKatwijk wil het bestaande open landschap behouden, want er zijn geen 

deugdelijke argumenten om dit gebied vol te bouwen, behalve dan voor de 

                                                           
2
 Uitleggebieden: gebiedsontwikkeling in buitengebieden of polders waar nog geen infrastructuur aanwezig is. 
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eigenaar die grond te gelde wil maken. En zelfs dat is geen goed argument, want 

de markt zit op een dieptepunt, zodat de grond nog maar weinig waard is. Geen 

enkele projectontwikkelaar zal hier voor eigen rekening en risico bouwen, en dat 

is op zichzelf al voldoende reden is om die gedachte aan woningbouw hier 

helemaal los te laten. Maar er is ook een puur formele reden om hier niet te 

bouwen: woningbouw hier druist namelijk in tegen het Provinciaal 

Afwegingskader Woningbouw. De nota “Kansen benutten, een fiasco 

voorkomen”3 bevat een multi-criteria analyse die duidelijk laat zien dat het veel 

verstandiger is om de Locatie Valkenburg te benutten om de economische 

structuur van de regio te versterken. Dat is prima mogelijk met behoud van het 

open groene landschap. 

Duinvallei 

 

Ook in de kwestie Duinvallei zien we eenzelfde streven om het ruimtelijk beleid 

ondergeschikt te maken aan de belangen van de grondeigenaar. Hier is 

gedurende vele jaren met een projectontwikkelaar gesproken over een vervolg 

op de woonwijk Zanderij, in een gebied direct langs de N206, die zal worden 

verlegd. Tot nog toe is hier nog geen minuut in het openbaar over gesproken en 

politiek en college zijn niet van plan om dat voor de verkiezingen te doen. Het is 

maar wat je onder democratie verstaat! 

Ook hier zal het aloude verdienmodel weer worden toegepast. De 

projectontwikkelaar heeft met speculatieve doeleinden alle grond opgekocht en 

de gemeente heeft dat blijkbaar laten gebeuren. Vervolgens wil de 

projectontwikkelaar er zoveel mogelijk stenen op kwijt omdat hij denkt deze 

goed te kunnen verkopen. De gemeente wil er ook instappen om zo een graantje 

mee te pikken. Daarmee stelt de gemeente zich op als een risicodragende 

ondernemer in een joint venture. KiesKatwijk vindt dat een gemeente er niet 

primair is om geld te verdienen, maar om er voor te zorgen dat Katwijk voor alle 

inwoners een aangename woonomgeving is en blijft. Met een ondertunnelde 

N206 is dit gebied bij uitstek geschikt om hier een parklandschap aan te leggen 

met voldoende groen voor recreatie, sport en evenementen. Dat is ons beleid! 

Bereikbaarheid versus leefbaarheid 

 

Bereikbaarheid van Katwijk en goede verbindingen met het hoofdwegennet van 

Nederland zijn belangrijk. Niet alleen voor het bedrijfsleven, maar ook voor elke 

inwoner die bijvoorbeeld voor zijn werk buiten de gemeentegrenzen moet reizen.  

                                                           
3
 Download hier: http://bit.ly/1cbh0ah  

http://bit.ly/1cbh0ah
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Voor de aanleg van nieuwe wegen moet uiteraard de noodzaak onomstotelijk 

worden vastgesteld met het oog op de kosten/baten, het beslag op de ruimte en 

de leefbaarheid in woonwijken die direct bij de wegen liggen.  

KiesKatwijk is voorstander van de Rijnlandroute, op voorwaarde dat deze op 

fatsoenlijke wijze wordt aangelegd. 'Fatsoenlijk', dat is in onze ogen een 

ondertunneling van de N206 bij Katwijk aan den Rijn en op z'n minst een geheel 

verdiepte ligging ter hoogte van Valkenburg.  

Intelligente oplossingen 

 

De capaciteit van de bestaande ontsluitingsroutes naar en van het zeedorp kan 

worden vergroot. Onder de Hoorneslaan en de Zeeweg moeten 

fiets/voetgangerstunnels komen, zodat het autoverkeer ongehinderd kan 

doorstromen. Daardoor zal het in de komende termijn van vier jaar niet nodig 

zijn om tijd en energie te besteden aan de verlengde Laan van Nieuw Zuid, of de 

subvarianten daarvan. De Zanderij moet een fatsoenlijke en op zichzelf staande 

ontsluiting krijgen. Er mag geen doorgaand verkeer in de richting van de kust 

langs de wijk Zanderij worden geleid.  

De noordelijke randweg Rijnsburg is waarschijnlijk urgenter dan de verlengde 

Laan van Nieuw Zuid.  

Eerst geld, dan bewegen. 

 

Een belangrijk principe in onze benadering is dat, indien de Gemeente of de 

Provincie een fatsoenlijke inpassing van wegen niet kunnen betalen, of zegt niet 

te kunnen betalen omdat men andere prioriteiten niet wil opgeven, er niets mag 

veranderen aan de bestaande situatie. Keuzes die niet optimaal zijn leiden alleen 

maar tot nieuwe problemen en extra kosten achteraf. Een voorbeeld hiervan is 

de herstructurering van de Hoorneslaan Oost. Hier vergat de gemeente om de 

broodnodige fiets/voetgangerstunnels aan te leggen. Het gevolg is dat de straat 

straks opnieuw open moet en dat de kosten hoger uitvallen dan wanneer deze 

noodzakelijke voorzieningen in één keer zouden zijn aangelegd. De 

Brouwerstraat is een ander voorbeeld. Wij voorspellen dat deze herstructurering 

geen definitieve oplossing zal zijn omdat de veiligheid van fietsers in het geding 

is. 

Tegenstanders van ondertunneling van de N206 zeggen dat dit niet betaalbaar 

is. Als dat zo is, dan moet alles in elk geval voorlopig bij het oude blijven. Het is 

in dat geval verstandig om te wachten totdat de benodigde financiële middelen 

wel beschikbaar zijn. Dat is een normaal principe dat iedereen thuis ook toepast. 

Voor Katwijkers is het geen probleem als het Katwijkse deel van de Rijnlandroute 

niet direct wordt gerealiseerd. Een gefaseerde aanleg is daarom een optie. Ook 

Katwijkers ondervinden de grootste problemen met de doorstroming vooral op 
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het Leidse grondgebied. Als dat wordt opgelost zijn de problemen op de 

Tjalmaweg veel kleiner. Ook het niet bebouwen van Vliegkamp Valkenburg helpt 

hier, en bespaart bovendien op de kosten omdat peperdure kunstwerken in de 

Rijnlandroute achterwege kunnen blijven.  

Het is voor KiesKatwijk onaanvaardbaar als de Provincie Zuid-Holland geen geld 

over heeft voor een fatsoenlijke oplossing in Katwijk, terwijl bijvoorbeeld 

Voorschoten – met een onvergelijkbaar  kleinere leefbaarheidsproblematiek – 

een peperdure geboorde tunnel van 2,2 km lengte krijgt. KiesKatwijk twijfelt of 

een gemeentebestuur, dat het zover heeft laten komen, wel krachtdadig genoeg 

is om in deze fase de juiste houding te kiezen en passende maatregelen te 

treffen. Voor KiesKatwijk is een compromis hier ondenkbaar. Ander beleid vraagt 

nieuwe mensen.  

Enkele concrete punten op het gebied van bouwen, wonen en 

infrastructuur 

 

KiesKatwijk vertaalt de voorgaande uitgangspunten naar de volgende concrete, 

zij het niet uitputtende, standpunten die een goede illustratie zijn van onze lijn 

op het terrein van bouwen, wonen en infrastructuur:  

 KiesKatwijk wil vooral betaalbare huurwoningen bouwen. Als andere 

betrokkenen hier geen initiatieven nemen, dan moet de gemeente Katwijk 

dat zelf doen. In andere gemeenten is bewezen dat dit mogelijk is.  

 

 De gemeente moet geen subsidies uit eigen budget toekennen aan 

individuele kopers van woningen.  

 

 KiesKatwijk is voorstander van kleinschalige woningbouwprojecten, die 

uitsluitend binnen het bestaande stedelijk gebied worden uitgevoerd. 

Koopwoningen moeten vraaggericht worden gebouwd. Hier moet de 

woonconsument het voortouw hebben en niet de bouwer. 

Organisatievormen als de wooncoöperatie verdienen de voorkeur. 

 

 Katwijk bouwt niet voor de regio. Daar hebben wij geen ruimte voor en 

bouwen op het voormalig Vliegkamp Valkenburg sluiten wij uit. Nieuw 

Rhijngeest is een prima alternatief.  

 

 Katwijk verlaat het samenwerkingsverband Holland-Rijnland en herroept 

de afspraken die in verband met het Regionaal Investeringsfonds zijn 

gemaakt. Er moet onderzoek komen naar de mogelijkheden om onze 

exorbitante bijdrage aan de Rijnlandroute terug te vorderen in het geval 

de belangen van Katwijk door een slechte inpassing van de N206 worden 

geschaad. 
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 KiesKatwijk wil voor de tot vierbaans snelweg op te waarderen N206 een 

tunnel ter hoogte van Katwijk aan den Rijn. Ter hoogte van Valkenburg 

willen wij ten minste een geheel verdiepte ligging. De financiering wordt 

hierna in dit programma aangegeven.  

 

 In het gebied Duinvallei wil KiesKatwijk een parklandschap. Hier kan 

gebruiksgroen, recreatiegroen en sportgroen worden gecombineerd met 

een evenemententerrein. Nog meer verstedelijking in dit gebied buiten 

proportie en daarom ongewenst.  

 

 Onder de Hoorneslaan en de Zeeweg moeten fiets/voetgangerstunnels 

komen. In combinatie met een intelligente oplossing van de aansluiting 

Zeeweg-N206 kan dit een enorme boost betekenen voor de doorstroming 

van het verkeer. De verlengde Laan van Nieuw Zuid c.q. de verlengde 

Westerbaan is daardoor vooralsnog overbodig.  

 

 De Noordelijke Randweg Rijnsburg heeft vooralsnog een hogere urgentie 

dan de verlengde Laan van Nieuw Zuid c.q. de verlengde Westerbaan. 

  

 De wijk Zanderij moet een eigen ontsluiting krijgen. Hierbij moet worden 

voorkomen dat deze wordt gebruikt door verkeer dat niet de wijk als 

eindbestemming heeft.  

De financiering van een fatsoenlijke inpassing van de 

N206/Rijnlandroute 

 

 De N206 is provinciale weg. Daarom is de provincie Zuid-Holland 

verantwoordelijk voor een fatsoenlijke inpassing en de daarbij horende 

financiering. 

  

 De gemeente Katwijk kan daarin meebetalen voor zover er sprake is van 

een luxe of een boven het normale kwaliteitsniveau uitstijgende 

voorziening.  

 

 De bijbetaling zou op grond van het gelijkheidsbeginsel ongeveer in 

dezelfde orde van grootte moeten zijn als de bijbetaling van de gemeente 

Voorschoten op de geboorde tunnel van 2,2 km lang. Voorschoten betaalt 

9 miljoen euro bij. Dit bedrag kan veilig worden aangehouden als een 

plafond voor de Katwijkse bijdrage.  

 

 Als Katwijk net als Noordwijk een zwembad voor 9 miljoen euro bouwt, 

hebben we de bijdrage aan de tunnel al verdiend. KiesKatwijk is bereid om 

straks, uiteraard onder voorwaarde van voldoende steun van andere 
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partijen, de zwembadplannen terug te draaien en op de uitgave daarvoor 

een plafond van 9 miljoen euro, of lager indien mogelijk, te hanteren.  

 

 KiesKatwijk heeft met een interventie bij de Provincie bewerkstelligd dat 

het coalitielid SP (bij monde van fractievoorzitter Harre van der Nat) heeft 

toegezegd dat deze partij welwillend staat ten opzichte van verschuiving 

van miljoenen euro van de Duinpolderweg naar een betere inpassing van 

de Rijnlandroute. Dit is bespreekbaar, op voorwaarde dat de gemeente 

Katwijk initiatieven neemt om de onderhandelingen te heropenen. 

  

 KiesKatwijk stelt voor om de door de gemeente Katwijk beloofde vele 

miljoenen euro ten behoeve van investeringen in de Bollenstreek en het 

Groene Hart via het Regionaal Investerings Fonds (RIF) van Holland-

Rijnland terug te halen, zodat dit geld ten goede kan komen aan de eigen 

inwoners. Dit kan worden benut voor de inpassing van de N206, voor 

zover het rechtvaardig is dat de gemeente meebetaalt aan een provinciale 

weg die op wens van de provincie wordt opgeschaald naar een vierbaans 

snelweg (zie eerder in dit programma). 

  

 Er is geen enkele noodzaak om het opwaarderen van de provinciale weg 

N206 te koppelen aan het ontwikkelen van een woningbouwlocatie 

Duinvallei. Sterker nog, dit is ongelooflijk onaantrekkelijk vanuit het 

gezichtspunt van de huidige inwoners en de toekomstige bewoners aldaar. 

De nadelen zijn zowel financieel van aard als op het gebied van 

leefbaarheid en gezondheid. Het gemeentebestuur moet hier de belangen 

van de inwoners het zwaarst laten wegen. Duinvallei als bouwlocatie 

aanwijzen betekent concurrentie voor andere gemeentelijke bouwlocaties 

en levert macro-economisch gezien verliezen op.  

 

 Het is volslagen onbegrijpelijk dat de gemeente Katwijk geen initiatieven 

heeft genomen om de Rijnlandroute op te rekken tot en met het gehele 

wegvak van de N206 op Katwijks grondgebied (van Torenvlietbrug tot 

Nieuwe Roversbrug). Dit betekent onder meer dat Katwijk wel onevenredig 

meebetaalt aan infraprojecten in de regio, terwijl de regio op zijn beurt 

geen cent meebetaalt aan de provinciale weg N206 bij Katwijk aan den 

Rijn.  

 

 De keuze van de gemeente om niet vooraf af te dwingen dat binnen de 

provincie Zuid-Holland alle inwoners gelijk worden behandeld bij de 

inpassing van de Rijnlandroute/N206, is een blamage en een klap in het 

gezicht van de Katwijkse bevolking. Dit geeft weinig vertrouwen voor de 

toekomst. En het is de hoofdreden waarom wij de politieke partij 

KiesKatwijk in het leven hebben geroepen. 
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4. (Bestuurs)cultuur en burgerparticipatie 

 

Cultuur komt ook tot uiting in (bestuurlijke) mentaliteit 

 

KiesKatwijk ziet cultuur veel breder dan het verstrekken van subsidie aan een 

zangkoor. Daar is overigens niks mis mee, maar als het daarbij zou blijven is dat 

een beetje armoedig. KiesKatwijk is de partij van mensen met liefde voor hun 

woonplaats. Mensen die voorzichtig om willen gaan met de eigenheid van de 

dorpskernen zonder dat we de klok willen terugdraaien. In het zeedorp is er 

terecht veel pijn over wat er in het verleden aan markante gebouwen en aan 

leuke buurtjes blindelings is vernietigd – en dat niet alleen door de Duitse 

bezetter. In de andere dorpen is het niet anders. Dat slopen is gebeurd vanuit 

een houding en mentaliteit zonder enige cultureel besef. Veel nieuwbouw is 

vanuit dezelfde gevoelloze houding gerealiseerd. Het Andreasplein volbouwen is 

een voorbeeld van dergelijk cultuurloos gedrag, en past helemaal in de traditie 

waarin men in het verleden zoveel heeft gesloopt.  

Het vervelende is dat er ook nu nog beleid wordt gemaakt vanuit eenzelfde 

houding, waarbij geld geen bijrol, maar de hoofdrol speelt. Dat leidt bijvoorbeeld 

tot veel lelijke nieuwbouw, weinig groen en weinig respect voor het nog 

aanwezige landschap, zoals de polders die er nog zijn. De fouten uit het verleden 

kunnen we niet meer herstellen, maar de plannen voor de toekomst die uit 

dezelfde koker komen kunnen we nog wel veranderen! 

Respect voor eigenheid dorpen 

 

Daarmee komen we op het brede cultuurbegrip van waaruit KiesKatwijk naar de 

omgeving kijkt. Cultuur is in onze visie vooral beschaving, je gaat 'kies' om met 

de wereld om je heen en de gemeenschap waar je deel van uitmaakt. Dat heeft 

heel veel te maken met mentaliteit en gedrag en dat vertaalt zich onder andere 

in allerlei zichtbare zaken. Dat kan kunst of architectuur zijn, maar het kan ook 

tot uiting komen in de manier waarop je een woonwijk vorm geeft of een weg 

neerlegt. Respectloos de natuur en de omgeving verpesten met een commerciële 

jachthaven, het polderlandschap van het voormalig Vliegkamp Valkenburg 

vernietigen om er geld uit te slaan, een bovengrondse snelweg door de dorpen, 

het zijn allemaal voorbeelden van het cultuurloze bestuursgedrag van vandaag. 

Die vierbaans snelweg dwars door het dorp is daarom niet alleen vanuit 

leefbaarheid en gezondheidsaspecten een doodzonde. Het geeft ook een signaal 

af van onze huidige bestuurscultuur, die verantwoordelijk is voor het bedenken 

van dit soort projecten. Net zoals wij oordelen over de generaties voor ons, die 

zoveel gebouwen met cultuurhistorische waarden hebben gesloopt, zullen 

komende generaties oordelen over hoe wij Katwijk voor hen zullen achterlaten. 

Andere politiek vraagt dus nieuwe mensen.  
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Onderwijs en educatie spelen belangrijke rol 

 

KiesKatwijk wil leren van het verleden en daarom een andere koers varen. En 

daarbij horen ook onderwijs en educatie, want we moeten de volwassenen van 

de toekomst de weg wijzen en de mogelijkheden bieden om zich verder te 

ontwikkelen. We kunnen de jeugd ondersteunen om een volwaardige burger te 

worden met het respect voor de waarden die belangrijk zijn om een 

democratische samenleving levend te houden. Een mens leeft niet bij brood 

alleen. Dat is een van de redenen waarom KiesKatwijk onderwijs essentieel 

vindt. Ook de bibliotheek en de musea spelen daarbij een belangrijke rol. 

KiesKatwijk ziet deze daarom als basisvoorzieningen.  

Aspecten van cultuur: “Voorzieningen” 

 

Wanneer je cultuur of beschaving zo breed bekijkt, heeft dat raakvlakken met 

veel gemeentelijke beleidsgebieden. Het gaat bijvoorbeeld over de 

voorzieningen, de zichtbare en tastbare zaken. Dan praat je over bouwen en 

wonen, de inrichting van onze openbare ruimte, en het behoud en onderhoud 

van landschap, natuur en monumenten. Je kunt daarbij ook denken aan de 

culturele  en educatieve voorzieningen zoals de reeds genoemde bibliotheek en 

musea. Maar ook aan andere culturele infrastructuur, die kansen biedt voor 

initiatieven van burgers. Daarvan zijn de (geplande) gemeenschapshuizen een 

goed voorbeeld.  

Aspecten van cultuur: “Mensen” 

 

Cultuur gaat over mensen. Daarbij moeten we kijken naar de sociale 

infrastructuur, de onderlinge omgang en relaties van mensen en de 

organisatievormen of structuren die daarvoor door inwoners zelf in het leven zijn 

geroepen. Cultuur is namelijk ook ontmoeting en uitwisseling. Het 

verenigingsleven, het particulier initiatief en allerlei vormen van zelforganisatie 

op tal van gebieden moeten wij steunen en bevorderen. Vooral als de doelstelling 

verder gaat dan het eigenbelang of alleen recreatie, maar juist een 

maatschappelijke functie vervult doordat het mensen dichter bij elkaar brengt, 

de sociale cohesie versterkt en van de Katwijkse dorpen nog betere 

woonplaatsen maakt. Dat is de levende cultuur die de overheid moet 

ondersteunen en zeker niet mag hinderen. Maar ook leuke of interessante 

manifestaties, festivals of voorstellingen van culturele aard waarvoor voldoende 

animo is behoren tot de zaken die het leven in Katwijk kunnen veraangenamen.  

We kennen daarvan in Katwijk diverse voorbeelden, zoals het Noordzee 

Zomerfestival of de Kippenloop, de Mart en Castellumpop in Valkenburg en de 

paardenmarkt in Rijnsburg. Maar ook het jaarlijkse feest van Scum rond de 

jaarwisseling is een traditie die we in ere moeten houden. En natuurlijk mogen 



 

“KiesKatwijk” 

 

“andere politiek, vraagt nieuwe mensen” 
23 

we de Oranjeverenigingen niet vergeten, die in de verschillende dorpskernen een 

onmisbare functie vervullen. De gemeente moet dit soort initiatieven stimuleren 

en faciliteren. Deze voorbeelden laten zien dat de samenleving niet alleen vanuit 

het gemeentehuis in stand kan worden gehouden, maar dat de meest 

waardevolle bijdragen vanuit de bevolking zelf komen. Dat moeten we 

koesteren. We horen nog teveel geluiden dat er op het gemeentehuis voor elke 

oplossing een probleem wordt bedacht. KiesKatwijk vindt dat bestuurders en het 

ambtelijk apparaat niet vanuit een arrogante ivoren toren moet opereren. Het 

gemeentebestuur heeft Katwijk niet in eigendom. Katwijk is van alle Katwijkers. 

Die moeten daarom de ruimte krijgen.  

Aspecten van cultuur: “Mentaliteit” 

 

Tenslotte gaat cultuur ook over mentaliteit. Daaronder valt onder andere ook de 

bestuurlijke houding die eerder in dit programma al is belicht. Het gedachtegoed 

van onze bestuurders laat zich bijvoorbeeld raden door de manier hoe men 

reageert op allerlei vormen van zelforganisatie en burgerinitiatieven, en de 

manier waarop deze soms worden behandeld. Een tunnelinitiatief voor de N206 

is enkele jaren geleden weggeschoffeerd. Men is er bijna in geslaagd om de 

Oranjevereniging Rijnsburg op te blazen, het dranghekkenbeleid is er een goed 

voorbeeld van en er is geen vereniging of initiatiefgroep die niet klaagt over 

tegenwerking en betutteling. De kerntakendiscussie was een aanfluiting. Die 

regentenmentaliteit heeft zijn tijd gehad. Wij willen een dienstbaar bestuur.  

Maar we vragen ook iets van de burger. Als Katwijk van alle Katwijkers is, dan 

zou het mooi zijn als ook iedereen net zo zuinig is op onze woonplaats als op zijn 

eigen spullen. Sociaal gedrag is normaal en asociale gedragingen moeten we 

corrigeren. De samenleving kunnen we alleen leuk houden als iedereen zijn 

steentje bijdraagt, ook bij het in stand houden van normen en waarden. Daarom 

zeggen wij: de participatiemaatschappij moet van twee kanten komen.  

Dienstbaar Bestuur 

 

KiesKatwijk ziet de burger, zijn groepen en organisaties als volwaardige 

medespelers en niet als ondergeschikten die we in het gareel moeten houden. 

Katwijk is van iedereen en de burger heeft het bestuur slechts een tijdelijk 

mandaat gegeven. Dat betekent dat het bestuur de verantwoordelijkheid heeft 

om transparant te zijn naar alle burgers en zeker naar de gemeenteraad. 

Natuurlijk kunnen ook wij het niet iedereen naar de zin maken en als bestuurder 

moet je soms kiezen tussen twee kwaden. Wij beloven duidelijkheid over de 

afwegingen en zullen geen stiekeme spelletjes spelen. KiesKatwijk wil meer 

ruimte maken voor dialoog en voor initiatieven van inwoners van Katwijk. Het is 

tijd voor een andere bestuurlijke cultuur die de bestaande kloof tussen politiek 

en burgers verkleint.  
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Wijkraden 

 

KiesKatwijk is groot voorstander van actieve en betrokken wijkraden die de 

wensen en behoeften van de bewoners vertalen naar de politiek. Wij zien geen 

rol voor wijkraden om cadeautjes, zoals subsidies, uit te delen aan initiatieven of 

organisaties die het bestuur van de wijkraad welgevallig zijn. Het budgetrecht 

moet bij de gekozen volksvertegenwoordiging blijven. De wijkraden moeten een 

volledig onafhankelijke positie kunnen innemen en mogen niet aan de 

gemeentelijke organisatie zijn gekoppeld. Wij verlangen van de wijkraden een 

actieve en communicatieve houding, en dat ze zich inspannen om contact te 

leggen met de inwoners van de wijk. Er mag geen twijfel bestaan aan de 

legitimiteit en onafhankelijkheid van de wijkraad. Hier is nog een wereld te 

winnen en daarvoor is er een programma nodig die de wijkraden beter op de 

kaart zet. 

Enkele concrete punten op het gebied van (bestuurs)cultuur 

en burgerparticipatie 

 

 KiesKatwijk steunt het kernenbeleid, waarvan onder andere een 

‘gemeenschapshuis’ voor elk dorpsdeel een belangrijk aspect is. 

  

 De bibliotheek ‘nieuwe stijl’ is voor KiesKatwijk een basisvoorziening. We 

steunen het bestaande beleid met een hoofdbibliotheek in het zeedorp en 

filialen/steunpunten in de overige kernen. KiesKatwijk vindt het niet 

consequent om daarbij Katwijk aan den Rijn over te slaan. 

  

 Musea en verenigingen die zich bezig houden met cultuur en geschiedenis 

van de dorpen hebben onze volledige steun. 

  

 KiesKatwijk wil het Andreasplein open houden en heeft het plan 

gelanceerd om een ‘bibliotheek met een zaaltje’ te vestigen in een 

gemeenschapshuis ter hoogte van Voorstraat West. Wij staan echter open 

voor alternatieven die vanuit de bevolking worden aangedragen.  

 

 Variatie, speelsheid, creativiteit, uniciteit en eerbied voor ons cultureel 

verleden moeten tot uiting komen in de gebouwde omgeving. Geen 

massaproductie van eenvormige woningen die uitsluitend met 

winstoogmerk worden neergezet. 

  

 Net als het zeefront is ook het weinige polderlandschap dat nog is 

overgebleven van de grootst mogelijke waarde. Dit dient de status van 

‘beschermd landschap’ te krijgen. In een steenwoestijn kunnen we niet 
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leven of overleven. 

  

 Het particulier initiatief op het gebied van sport, cultuur, educatie, vorming 

en/of een functie die leidt tot versterking van de sociale cohesie, moet 

waar mogelijk worden ondersteund door onze lokale overheid. 

  

 De bestuurscultuur en de stijl van bestuurders zetten een stempel op de 

cultuur van het ambtelijk apparaat. Wij willen dat die cultuur wordt 

vervangen door een 'Dienstbaar Bestuur'. We definiëren dit begrip als het 

tegendeel van regentesk bestuur. 

  

 De cultuur van het besloten vergaderen gaat op de schop, transparantie 

wordt het leidend beginsel. De gemeenteraad is geen Commissie Stiekem. 

  

 Zolang we geen gekozen burgemeester hebben ligt het niet voor de hand 

dat een burgemeester een inhoudelijke portefeuille beheert en zich op die 

manier wel als een politicus gedraagt, maar niet naar huis kan worden 

gestuurd. 

  

 Participatie is iets anders dan aan burgers opgelegd corvee in het 

groenonderhoud dat op die manier besparingen oplevert. Participatie is 

vooral burgers de gelegenheid geven om bijdragen te leveren aan beleid, 

ook als dat de bestuurders soms wat minder goed uitkomt. Een 

voorwaarde is openheid en eerlijkheid over doelen, gekozen middelen en 

over de argumentatie die aan keuzes ten grondslag ligt. Participatie is 

beslist ook iets anders dan een rituele inspraakdans aan het einde van een 

gesloten beleidsproces. 

 

 De primaire bestaansreden en functie van wijkraden moet worden 

aangescherpt en verduidelijkt. Er moet een programma komen om de 

wijkraden effectiever te maken. 


