
Visiedocument CDJA Duin- en Bollenstreek 

 
Het CDJA Duin- en Bollenstreek is de politieke jongerenorganisatie van het CDA in de Duin- en 

Bollenstreek en is actief in het gebied van vijf gemeenten: Katwijk, Teylingen, Noordwijk, Lisse en 

Hillegom. Met dit visiedocument wil het CDJA Duin- en Bollenstreek de gemeentelijke CDA-

afdelingen adviseren over wat voor jongeren belangrijk is om op te nemen in de 

verkiezingsprogramma’s.  

Wonen 
Het woningtekort in Nederland is zeer groot. Ook in de Duin- en Bollenstreek is er een groot tekort 

aan woningen, waardoor jongeren noodgedwongen langer thuis moeten wonen. Het CDJA Duin- en 

Bollenstreek wil de gemeenten hier bewust van maken. Om het probleem aan te pakken hebben we 

een aantal voorstellen. 
Allereerst willen we voldoende betaalbare woningen in de Duin- en Bollenstreek. Wij willen meer 

woningen voor starters op de woningmarkt, maar ook meer woningen in het middensegment, zodat er 

doorstroming komt op de woningmarkt. Voor het realiseren van voldoende betaalbare woningen 

hebben we een aantal ideeën, te weten: 

• Meer flexibele woonvormen in verschillende huur- en koop categorieën; 

• Transformeren van leegstaande gebouwen, zoals kantoorpanden, winkels, fabriekshallen of 

bollenschuren, naar betaalbare woningen; 

• Bouwen van meer woningen in het sociale segment en het middensegment op gemeentelijke 

grond, zoals de grond van een oude basisschool. Bijvoorbeeld rijtjeshuizen, appartementen of 

studio’s. Hierdoor kunnen jonge gezinnen, de docent en de verpleegkundige ook in de regio 

blijven wonen; 

• Het realiseren van betaalbare woningen boven winkels. Hierdoor zijn er niet alleen meer 

woningen, maar is er ook meer aanloop naar de winkels in de centra; 

• Meer differentiëren van woningbouw in de regio. Niet alleen bouwen van luxe villawijken, 

maar ook wijken met hoogbouw (passend in de omgeving. Dus geen flats van 20 

verdiepingen), tiny houses of rijtjeshuizen. 

 
Het CDJA Duin- en Bollenstreek wil ook dat de leefbaarheid van de dorpen in onze streek goed blijft. 

Daarom zetten we niet alleen in op wonen, maar willen we dat gemeenten ook aandacht hebben groen, 

ruimte en voorzieningen in de regio. Daarom willen we wonen in het buitengebied zoveel mogelijk 

voorkomen. Hierdoor blijft er voldoende ruimte tussen de dorpen, waar onze inwoners kunnen 

recreëren. We zijn daarom ook geen voorstander van grote uitleglocatie, zoals de woningbouwlocatie 

bij vliegveld Valkenburg. Wij zien liever dat kleinere locaties in de dorpen of aan de randen van de 

dorpen, zoals nieuw Boekhorst in Voorhout worden bebouwd. Hierbij moet voorkomen worden dat 

dorpen aan elkaar worden gebouwd. 

 
Ook wil het CDJA Duin- en Bollenstreek dat het gemeentelijk beleid rondom woningbouw veranderd. 

Daarom willen we dat 40% van alle woningen tot €400.000,00 een zelfbewoningsplicht krijgen. 

Daarnaast moet het gemeentelijk beleid erop gericht zijn om doorstroming te stimuleren. Hierbij 

worden ouderen gestimuleerd om kleinere woningen te betrekken, zodat grotere woningen vrijkomen 

voor jongeren. De gemeenten moet ook duidelijker gaan communiceren over allerlei regelingen met 

betrekking tot wonen. Denk bijvoorbeeld aan de startersleningen. Als laatste moet de gemeenten 

vooral een actief beleid voeren rondom woningbouw. De gemeenten moeten nu beginnen met het 

ontwikkelen van woningbouwbeleid, omdat het bouwen van nieuwe huizen een heel aantal jaren kost. 
 
Mobiliteit 
Voor jongeren is een goede mobiliteit van en naar de Duin- en Bollenstreek belangrijk, zodat jongeren 

naar school, studie of werk buiten de streek kunnen reizen. Voor jongeren is het belangrijk dat er naast 

bereikbaarheid voor de auto ook aandacht is voor het openbaar vervoer en de fiets.  

 



Daarom moet ingezet worden op goede OV-verbindingen. Een herinrichting of intensivering van het 

busnetwerk is daarvan een onderdeel. Dat houdt concreet in: snellere bussen met een groter bereik. 

Ook het heropenen van station Lisse draagt daar bij aan verbetering van de OV-verbindingen in de 

regio. Daarnaast is het belangrijk om altijd verder te blijven kijken naar nieuwe vormen van vervoer, 

denk hierbij aan deelauto’s en slimme overstappunten. Maar ook geeft het aanleggen van een 

“lightrail”, bijvoorbeeld ter hoogte van de huidige spoorlijn tussen Leiden en Haarlem met 

vertakkingen richting Noordwijk, Katwijk en Sassenheim/ Warmond, draagt op de lange termijn 

enorm bij aan de bereikbaarheid van de regio. 
Daarnaast is speciale aandacht voor de fietser nodig, omdat jongeren zich veel verplaatsen met de 

fiets. Fietsers moeten zich snel en veilig naar de bestemming kunnen verplaatsen. Naar school, werk, 

stations, uitgaansgelegenheden en weer terug naar huis. De aanleg van snelfietspaden draagt hier aan 

bij. Vervolgens moeten fietsen bij OV-opstappunten zorgeloos en veilig gestald kunnen worden. 

Daarnaast moeten fietspaden tussen de kernen verlicht worden wat ’s avonds zorgt voor een veilig 

gevoel.  
 
Welzijn en zorg 
De coronacrisis trekt een grote wissel op het welzijn van jongeren, omdat veel activiteiten van 

jongeren niet door kunnen gaan. Bijvoorbeeld sportwedstrijden die niet doorgaan of cafés waar je niet 

naar toe kunt. Ook de lockdown zorgt voor problemen bij jongeren. Voor het CDJA Duin- en 

Bollenstreek is het belangrijk dat het welzijn van jongeren een belangrijk. 
 
Als er problemen zijn met het welzijn van jongeren, dan is zorg belangrijk. Daarom wil het CDJA 

Duin- en Bollenstreek dat er voldoende plekken in geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg 

beschikbaar zijn in de regio. Daarbij willen we dat kinderen en jongeren vooral in hun thuisomgeving 

worden geholpen. 
Een groot deel van het welzijn van jongeren wordt bepaald door het onderwijs. Het is belangrijk dat 

het onderwijs voor iedereen bereikbaar is. Daarom wil het CDJA Duin- en Bollenstreek dat iedere 

leerling (ook leerlingen in het speciaal onderwijs) binnen 30 minuten op de middelbare school van 

zijn/ haar wensen kan komen. Daarbij moet iedere leerling veilig naar school kunnen komen. 
Daarnaast vindt het CDJA Duin- en Bollenstreek het belangrijk dat iedere leerling in aanraking komt 

met de lokale politiek en cultuur tijdens de schoolperiode. Daarom willen we scholen stimuleren om 

gastlessen te geven en/of excursies organiseren in het kader van lokale politiek en cultuur. 
Een ander belangrijk onderdeel van het welzijn van jongeren wordt bepaald door sport, cultuur, 

uitgaan en andere activiteiten. Daarom is het belangrijk dat er voldoende (sport- en cultuur-) 

voorzieningen zijn voor jongeren. Daarbij wil het CDJA dat ieder dorp een ruimte voor jongeren heeft, 

waar jongeren kunnen chillen en andere jongeren kunnen ontmoeten. 
Naast voldoende verenigingen vindt het CDJA Duin- en Bollenstreek het ook belangrijk dat 

verenigingen meer ruimte krijgen. Daarbij is ondersteuning van verenigingen belangrijk. Het CDJA 

Duin- en Bollenstreek wil dat verenigingen niet alleen financiële ondersteuning krijgen, maar ook dat 

gemeenten meedenken met de verenigingen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van vergunningen of het 

regelen van bepaalde zaken. Daarom moet iedere vereniging afhankelijk van de grootte van de club 

een adviseur krijgen om dit alles goed te regelen voor verenigingen. Daarbij moeten een 

voetbalvereniging en toneelvereniging bij de (financiële) ondersteuning gelijk worden behandeld. 

Daarnaast moeten alle verenigingen ook voldoende ondersteuning krijgen om problemen bij jongeren 

op tijd te signaleren. De verenigingen hebben immers snel genoeg in de gaten of het niet goed gaat 

met iemand, waardoor er op tijd kan worden ingegrepen om ergere problemen te voorkomen. 
 

Het CDJA Duin- en Bollenstreek hoopt met dit visiedocument een bijdrage te leveren aan de 

verkiezingsprogramma’s van de lokale CDA afdelingen en dat de commissies jongeren niet uit het oog 

verliezen en punten uit dit document overnemen. Daarnaast doet het CDJA Duin- en Bollenstreek de 

oproep om ook tijdens het opstellen van de kandidatenlijsten jongeren niet te vergeten en op 

verkiesbare plaatsen te zetten. 


