
U kent de kritiek van veel men-

sen wel: politici beloven van alles, 

maar waarmaken, ho maar! Wij 

zijn een partij van woorden én da-

den. Op de achterpagina van deze 

krant hebben we een flink aantal  

resultaten van de afgelopen jaren 

op een rijtje gezet. Resultaten 

waar we stuk voor stuk trots op 

zijn: sportverenigingen werden 

geholpen met kunstgrasvelden, 

MVKV kreeg een nieuw onderko-

men, de belastingen blijven laag, 

het gemeentehuis van Valkenburg 

krijgt een mooie nieuwe bestem-

ming en De Burgt is de huiskamer 

van Rijnsburg. Is dat allemaal ei-

gen werk? Nee, dat deden we met 

onze collega’s in het college en de 

raad. Want we zijn óók een partij 

van samenwerken.

Wanneer de economie goed 

draait, is er ruimte voor banen 

en kunnen mensen meedoen in 

de samenleving. Niet voor niets 

zijn Economie en Bereikbaarheid 

speerpunten van het CDA Katwijk 

in deze verkiezingscampagne. Om 

dat te onderstrepen organiseert 

het CDA op dinsdag 11 maart het 

Grote Economie Debat. Tien on-

dernemers uit Katwijk, Rijnsburg 

en Valkenburg spreken met elkaar 

over de economische richting van 

onze gemeente in de komende 

vier jaar. Oud-voorzitter van Flora-

Holland Gerrit Ravensbergen en 

city-marketeer Piet de Vries geven 

een kritische kijk op de toekomst. 

Het debat staat onder leiding van 

de Pauw & Witteman van Katwijk: 

Henk Kreft en Jan Rezelman. 

Het debat wordt gehouden in De 

Burgt in Rijnsburg en start om 

19.30 uur. Belangstellenden zijn 

van harte welkom en krijgen volop 

gelegenheid om mee te praten.

Resultaten uit 
het verleden bieden 
garanties voor de 
toekomst
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‘Aan het begin van de crisis viel het 

nog wel mee, maar de laatste jaren 

zie je de werkloosheid hard oplopen, 

ook in Katwijk’, legt Krijn van der 

Spijk uit. ‘Het huidige kabinet voert 

een beleid, onder meer gesteund 

door de kleine christelijke partijen in 

de Tweede Kamer, van bezuinigen 

en lasten verhogen. Daar wordt een 

economie echt niet gezond van, dat 

kan elke econoom je uitleggen. De 

gevolgen zijn overal zichtbaar. Luister 

maar eens op straat. Mensen voelen 

zicht gepakt en hebben geen geld 

in hun portemonnee. Ik begrijp het  

chagrijn op straat wel.’

‘Het landelijk CDA heeft onlangs 

een flink aantal voorstellen gedaan 

om het MKB te stimuleren’, vult Bas 

Drinkwaard aan. ‘Het MKB is de  

banenmotor van Nederland, het hart 

van de economie in onze dorpen. In 

Een	gezonde	economie?	
Daar	profiteert	iedereen	van!

het MKB vinden ook de meeste inno-

vaties plaats. En dus moet je MKB-

ondernemers steunen en stimuleren. 

Het landelijk CDA stelt bijvoorbeeld 

voor om de winstbelasting te ver-

lagen van 20% naar 10%. Ook de 

verplichting om loon door te betalen 

aan zieke werknemers moet voor  

MKB-ers korter duren. Wat het CDA 

betreft nog maar één jaar in plaats 

van twee, daarna moet het sociale 

stelsel de loondoorbetaling overne-

men. Kijk, daar kom je ondernemers 

mee tegemoet.’

Precarioheffing
De instrumenten die een gemeente 

in handen heeft om de economie te 

stimuleren zijn veel beperkter dan die 

van de landelijke overheid. ‘Maar wat 

je kunt, dat móet je ook doen, vinden 

wij’, stelt Van der Spijk. ‘Zo willen wij 

af van de precarioheffing, de belas-

ting die een ondernemer betaalt voor 

een reclamebord aan z’n winkelpui of 

een zonnescherm boven de stoep. 

Veel ondernemers ergeren zich daar 

aan. En terecht. Ook moet er flink 

worden ingezet op verbreding van 

onze economie. Bouw, vis, bloemen, 

wat ons betreft kan de plaatselijke 

economie wel wat breder. Laten we 

kijken of we kunnen aanhaken bij de 

space-industrie van Noordwijk en de 

bio-industrie van Leiden. Dat levert 

mooie banen op.’

Leegstand
‘En we willen inzetten op maatrege-

len om de detailhandel te versterken.’ 

Bas Drinkwaard, bestuurslid van Win-

keliersvereniging Zeezijde, kent de 

problemen van winkeliers van dicht-

bij. ‘Mijn vrouw heeft twee winkels in 

de Princestraat. Het valt de laatste 

drie jaar echt niet mee om de boel 

draaiende te houden.’ ‘Niemand vindt 

het leuk om te winkelen in een gebied 

waar heel veel winkels leeg staan’, 

stelt Krijn vast. ‘Daarom moeten we 

het winkelaanbod concentreren en 

winkelgebieden aantrekkelijker ma-

ken. De plannen in het Masterplan 

Katwijk aan Zee moeten snel worden 

opgepakt. Maar niet alleen de situatie 

in Katwijk aan Zee vraagt om maat- 

regelen, ook in de Hoornes, in  

Valkenburg en in Rijnsburg is er werk 

aan de winkel. In De Hoftuin in Rijns-

burg wordt nu al een start gemaakt. 

En dat is hard nodig’. 

Ondernemers moeten de ruimte krijgen. Krijn van der 
Spijk en Bas Drinkwaard, allebei kandidaat voor het CDA  
Katwijk bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart, 
zijn er helder over. ‘Ondernemers zijn heel belangrijk voor 
de economie. Ze zorgen voor werkgelegenheid en dat is 
het belangrijkste instrument om mensen mee te laten doen 
in de samenleving. We moeten er dus voor zorgen dat de 
economie weer gaat draaien, ook in onze dorpen.’

Bas Drinkwaard en Krijn van der Spijk

Dat	moet!

Jongeren snel
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