
Onlangs werd bekend dat Jobi 

Pluimgraaff-Hoek, raadslid voor 

het CDA Katwijk in de gemeente-

raad, genomineerd is voor de titel 

Vrouwe van Katwijk. Haar nomina-

tie heeft Jobi te danken aan haar 

tomeloze inzet voor de Katwijkse 

samenleving, vanuit de gemeente-

raad, in de zorg, als bestuurslid 

van Passage, op de scholen van 

haar kinderen. Of de keuze op Jobi 

gaat vallen, is nog even onzeker. 

Op 8 maart, tijdens de viering 

van Internationale Vrouwendag in  

Tripodia, zal de jury haar keuze  

bekend maken.

Van senioren wordt verwacht dat 

ze veel langer zelfstandig blij-

ven wonen. In combinatie met de  

toenemende vergrijzing doet dit 

de vraag naar woningen voor  

senioren en zorgbehoevenden 

sterk toenemen. Onderzoek heeft 

uitgewezen dat er in de komende 

tien jaar behoefte is aan zo’n 1900 

zorgwoningen. Daarom wil het 

CDA in de komende vier jaar 400 

woningen voor senioren en zorg-

behoevenden realiseren binnen 

de gemeente. Wat het CDA betreft 

worden deze woningen gebouwd 

in de buurt van winkels en zorg-

voorzieningen, zodat deze voor 

senioren gemakkelijk bereikbaar 

zijn.
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Jeroen somt de voorbeelden op: ‘De 

kop van de Dubbele Buurt in Rijns-

burg, het oude Dijksman-terrein 

en de panden daar omheen, het 

MCD-pand en UXEM in Valkenburg, 

de voormalige BMW-garage in de  

Varkevisserstraat in Katwijk aan Zee. 

Voorbeelden genoeg, helaas.’ Mirjam 

Rijsdam-van Delft vult aan: ‘En niet 

te vergeten De Vijverhof in Rijns-

burg. Dat pand staat alleen maar te  

verpieteren. Da’s niet fijn, als je daar 

tegenover woont’.

De economische crisis heeft tot  

gevolg dat allerlei plannen worden 

uitgesteld, omdat er onvoldoende  

belangstelling is. Projectontwikkelaars  

en eigenaren van afgeschreven pan-

den wachten op betere tijden. ‘Maar 

ondertussen komt de leefbaarheid 

wel in het geding’, zegt Mirjam. ‘Wij 

vinden dat de gemeente daarin wel 

een stapje harder mag lopen. Ga in 

De Vijverhof? Snel slopen en een
mooi plein van maken!

overleg met de eigenaren en maak 

een plan. Het kan toch niet zo zijn dat 

zo’n pand er jarenlang als een kraak-

pand bijstaat. Daar wil je toch niet 

naast wonen?’

Creativiteit
‘En soms is er wat creativiteit nodig’, 

vult Jeroen aan. ‘Misschien moet het 

bestemmingsplan worden aange-

past. Of er kan een tijdelijke invul-

ling komen. Neem nou De Horn. De 

gemeente heeft daar jaren geleden 

al grond gekocht, waar nu niets mee 

gebeurt. Misschien kunnen er wel  

tijdelijke units geplaatst worden, voor 

jongeren of starters. Maar er kan 

ook wat geld uitgetrokken worden 

om er een speelplek van te maken, 

of een groenvoorziening. De ontwik-

keling van De Horn zal nog wel een 

tijdje op zich laten wachten, maar dat  

betekent toch niet dat er niets meer in 

het gebied gebeurt?’

Vijverhof
Ook voor De Vijverhof aan de Korte 

Vaart hebben de twee raadsleden, 

beiden opnieuw kandidaat voor 

het CDA Katwijk bij de gemeente-

raadsverkiezingen van 19 maart, wel  

ideeën. ‘Er ligt een prachtig plein ach-

ter de school, met hele mooie bomen’, 

vertelt Mirjam. ‘Als we de school nou 

slopen en we knappen het plein een 

beetje op, dan heeft de buurt de  

komende jaren toch een mooie plek 

om te spelen en lekker met een 

boekje op een bankje te zitten?’ ‘De 

Vijverhof, dat was onze achtertuin’, 

herinnert Jeroen zich. ‘Wij woonden 

vroeger aan de Langevaart en keken 

vanuit de tuin zo het schoolplein op. 

Vaak genoeg klommen we er over-

heen om op het plein te voetballen 

en in de bomen te klimmen. Volgens 

mij is er de afgelopen jaren niet veel 

veranderd.’

Wat Jeroen en Mirjam betreft wordt 

er de komende jaren vaart gemaakt 

met het wegwerken van de rotte  

appels in het dorp. ‘Dat komt de leef-

baarheid ten goede’, aldus Mirjam. 

‘Natuurlijk hangt dat niet alleen af van 

een enkel pand dat er slecht bij staat. 

Het groen in de buurt, geen rommel 

op straat, dat draagt allemaal bij aan  

een plezierige leefomgeving. En  

gelukkig kunnen burgers daar zelf 

ook wat aan doen’.

Verloedering. Het CDA Katwijk wijdt er in haar verkiezings- 
programma een flinke paragraaf aan. ‘En terecht’, merkt 
Jeroen Ravensbergen op. ‘Mensen doen hun best om 
hun huis en hun woonomgeving netjes te houden en dan 
staat er zo’n rotte appel om de hoek. Daar word je niet 
vrolijk van.’

Jeroen Ravensbergen en Mirjam Rijsdam-van Delft


