
‘Ik begrijp de gevoelens van de be-

woners van Katwijk aan den Rijn heel 

goed. De weg heeft grote invloed 

op de leefbaarheid in het dorp.’ Aan 

het woord is Jeroen Ravensbergen, 

raadslid en kandidaat voor het CDA 

Katwijk bij de komende gemeente-

raadsverkiezingen. Tijdens de infor-

matieavond neemt hij namens het 

CDA zitting achter de tafel en discus-

sieert hij met de belangstellenden en 

zijn collega’s van andere politieke 

partijen over ‘de weg’. ‘Wat mij betreft 

gaat de discussie niet alleen over de 

weg langs de Duinvallei. Ook in Val-

kenburg gaan we voor een goede in-

passing langs het oude dorp en het 

voormalig vliegveld.’

Zanderij-bewoner en CDA-kandidaat 

Wim Imthorn vult hem aan. ‘De pro-

blematiek ligt breder dan alleen het 

oude dorp van Katwijk Binnen. Ik 

woon in de Zanderij. Ook daar horen 

en merken we de weg. Tegelijkertijd 

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.

Jobi Pluimgraaff 
genomineerd als 
Vrouwe van Katwijk

400 woningen voor 
senioren en
zorgbehoevenden

Tunnel verdient een eerlijke kans, 
waar het om gaat is de leefbaarheid

leven we nog altijd in onzekerheid 

over de toekomst van de Wester-

baan. Wanneer wordt die weg nou 

doorgetrokken? Ook die vraagt leeft 

sterk bij wijkbewoners. Want zonder 

Westerbaan komt al het verkeer weer 

door de wijk heen. Moeders, houd je 

kinderen binnen, wordt het dan weer.’

Uitdagingen
Uitdagingen zijn er genoeg, dus. ‘Het 

gaat ons om de leefbaarheid’, zegt 

Ravensbergen strijdlustig. ‘Een tun-

nel is geen doel op zich’. Neemt hij 

daarmee afstand van het idee dat de 

weg in een tunnel weggewerkt moet 

worden? ‘Nee’, zegt Ravensbergen 

stellig. ‘Ik geef alleen aan wat de kern 

is van de problematiek, namelijk leef-

baarheid. En als er een tunnel nodig 

is om dat te realiseren, dan moeten 

we kijken of dat realiseerbaar is. En 

in welke variant. Je kunt een tunnel 

van het begin tot het eind aanleggen, 

maar misschien is een DoDo, Dicht 

Open Dicht Open, zoals de Willem de 

Zwijgerlaan in Leiden, ook een prima 

oplossing. Of een landtunnel. Ik ben 

blij dat de verschillende varianten 

goed onderzocht worden. De tunnel 

verdient een eerlijke kans.’

‘En uiteindelijk blijft het een kwestie 

van geld’, nuanceert Wim Imthorn. 

‘Politiek is keuzes maken. Als er 

straks meer zorgtaken op het bordje 

van de gemeente liggen, dan wordt 

de afweging waar je je geld in inves-

teert. Een tunnel, goede zorg voor 

ouderen, sportvoorzieningen. Maar 

een investering in leefbaarheid, daar 

heb je wel heel lang profijt van’. Als de 

weg meer ondergronds ligt, ontstaan 

er ook andere mogelijkheden, vult 

Jeroen aan. ‘Een tunnel kan mede 

gefinancierd worden door woningen 

te bouwen, die dankzij een tunnel 

dichter bij de weg neergezet kunnen 

worden. En er ontstaat ruimte voor 

een evenementenplein, een lang ge-

koesterde wens van bijvoorbeeld de 

Oranjevereniging in het dorp.’

Oplossing
‘Er bestaat geen makkelijke oplossing 

voor dit vraagstuk’, vat Wim samen. 

‘De oplossing moet komen door goed 

samen te werken met de provincie, 

de belangen goed te wegen, luisteren 

naar de wensen van burgers. Ik ben 

er blij mee dat we bij onze collega’s in 

de Provinciale Staten gehoor vinden 

voor de problematiek in Katwijk. We 

moeten het toch samen oplossen.’

Het onderwerp houdt de gemoederen in Katwijk aan 
den Rijn flink bezig. En terecht. Niemand wil veel ver-
keer in zijn achtertuin. Dat biedt alleen maar overlast: 
geluid, fijnstof, een dorp dat in tweeën verdeeld wordt. 
De wijkraad van het dorp belegt daarom morgenavond 
opnieuw een informatieavond over de N206/Rijnland-
route. De inzet: de weg ondergronds met een tunnel.
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