
Aan het woord is Lisette van der 

Maden-van Beelen uit Valkenburg. 

Haar jeugd bracht ze door in Katwijk 

aan Zee, maar alweer bijna drie jaar 

woont ze met man en twee jonge 

kinderen met veel plezier in ’t Duyf-

rak in Valkenburg. ‘Tijdens de laatste 

Mart viel het mijn man op dat ik hier 

al zoveel mensen ken. Ik breng elke 

dag m’n oudste naar school, doe 

boodschappen in het dorp, ben actief 

in de kerk. Dan kom je vanzelf veel 

mensen tegen. Ik voel me helemaal 

thuis in Valkenburg. Ik vind het een 

uitdaging om de komende jaren het 

Valkenburgse geluid in de gemeente-

raad te laten horen.’ 

Inventief
Ook voor Irene van der Plas uit Kat-

wijk, op plaats drie de hoogste nieuwe 

binnenkomer op de kandidatenlijst 

van het CDA, is het contact met de 

Het verkiezingsprogram van het 

CDA Katwijk is eind januari door 

de leden van het CDA Katwijk 

vastgesteld. Het program kreeg 

de titel mee ‘Investeren… in de 

samenleving’. Het verkiezings-

program staat online op 

cdakatwijk.nl. Het program liever 

op papier? Bel of mail met het 

secretariaat: 071 - 887 83 05 of 

secretaris@cdakatwijk.nl.

Aanstaande zaterdag onderte-

kenen het bestuur van Stichting 

Castellumpop uit Valkenburg 

en lijsttrekker Willem van Duijn 

namens het CDA Katwijk een 

convenant waarin zij uitspreken 

dat zij toe willen werken naar een 

handhavingsbeleid van ruimte en 

vertrouwen. Concreet betekent 

dit dat er niet preventief wordt 

gecontroleerd (bijvoorbeeld op 

geluidsoverlast) als een vereniging 

eerder heeft bewezen zich aan de 

voorwaarden van de vergunning te 

houden. Het convenant zal zater-

dag om 15 uur in de Valkenburgse 

Toren aan het Castellumplein 

worden ondertekend. Belangstel-

lenden zijn van harte welkom.

Fietsen is gezond én duurzaam. 

Goede en veilige fietsroutes zijn 

daarom belangrijk. Het CDA wil de 

fietsroute van Rijnsburg naar Kat-

wijk via ’t Heen aantrekkelijker en 

recreatiever maken. Wat het CDA 

betreft wordt het fietspad langs het 

additioneel kanaal doorgetrokken, 

of in ieder geval aantrekkelijker ge-

maakt. Ook de fietsroute van Kat-

wijk aan den Rijn naar Valkenburg 

moet veiliger.

Verkiezingsprogram 
CDA Katwijk online

CDA Katwijk tekent 
convenant met Stichting 
Castellumpop

Veiliger fietsroutes 
naar Valkenburg en 
door ’t Heen

Ik wil stem geven aan de jonge 
christelijke ouders in onze gemeente

inwoners van Katwijk erg belangrijk. 

‘Veel mensen kennen mij van de bi-

bliotheek, ook al omdat ik jarenlang 

elke week in de krant boekrecensies 

schreef. De afgelopen maanden heb 

ik namens het CDA allerlei verenigin-

gen en bedrijven bezocht en nieuwe 

mensen ontmoet. Gesproken met 

mensen op straat. Dat is heel inspire-

rend. De inwoners van Katwijk, Rijns-

burg en Valkenburg zijn erg inventief 

en ook tot veel bereid. Ik ben niet van 

plan om me de komende jaren in het 

gemeentehuis te verschansen. Ik wil 

juist de inwoners van onze gemeente 

blijven opzoeken’.

De afgelopen maanden keken Irene 

en Lisette al in de keuken van de 

plaatselijke politiek. En dat was best 

verrassend, vertelt Lisette. ‘Ik volgde 

de berichtgeving in de krant van de 

lokale politiek nauwelijks. Vanaf de 

zijlijn lijkt het soms of men oogklep-

pen op heeft en stug allerlei veran-

deringen doorduwt. Inmiddels heb ik 

ontdekt dat er goed geluisterd wordt 

naar ons als inwoners en dat er ook 

alles aan wordt gedaan om tot goede 

besluiten te komen.’ ‘Ik zie wel dat 

in verkiezingstijd de tegenstellin-

gen tussen partijen geaccentueerd 

en vergroot worden’, vult Irene aan. 

‘Ik houd niet van modder gooien en 

het uitvergroten van verschillen. Dat 

is een van de redenen dat ik me op 

mijn plaats voel bij het CDA. Dat is 

een partij voor gewone mensen zoals 

jij en ik. En die houden helemaal niet 

van die scherpe tegenstellingen’. 

Ambities
Op de vraag wat ze de komende 

jaren wil bereiken, legt Irene de lat 

hoog voor zichzelf: ‘Ik geloof in de 

kracht van de samenleving. Initia-

tieven van burgers en verenigingen 

moeten veel meer ruimte krijgen. 

Het is mijn persoonlijke uitdaging om 

het vertrouwen in de samenleving 

terug te brengen.’ Ook Lisette heeft 

hoge verwachtingen. ‘Als gemeente-

raadslid zal ik in een vroeg stadium 

betrokken worden bij allerlei plannen 

en veranderingen. Ik heb een eigen 

mening en die wil ik laten horen. Ik wil 

stem geven aan de jonge christelijke 

ouders in onze gemeente.’

Haar omgeving reageerde verrast, toen ze vertelde dat 

ze ambities had om een rol te spelen in de plaatselijke 

politiek. ‘Maar daarna was iedereen enthousiast en vond 

het echt iets voor mij. Dit is een enorme uitdaging en 

daarom is het plezierig om te weten dat mijn familie en 

vrienden achter mij staan’.
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