
‘We gingen er heen om te horen wat 

er speelde, maar ook om input op te 

halen voor ons verkiezingsprogram’, 

vertelt Jonathan. ‘Ik zit nu acht jaar 

in de gemeenteraad en we hebben 

in die jaren heel wat verenigingen 

en organisaties bezocht. Elke keer 

opnieuw kom ik enthousiast en met 

veel energie thuis van die bezoeken. 

Het is ongelofelijk, al die mensen die 

zich belangeloos inzetten voor hun 

vereniging!’

Voor Irene van der Plas was het al-

lemaal nieuw. Natuurlijk wist ze dat 

Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg een 

rijk verenigingsleven hebben. ‘Maar 

de diversiteit ervan heeft me wel 

enorm verrast. En je beseft niet hoe-

veel werk er moet gebeuren binnen 

de clubs, bijvoorbeeld bij de atletiek-

vereniging of om een groep gehan-

Zwem- en Poloclub Katwijk heeft 

het plan opgevat om in de komen-

de nazomer een waterpolotoer-

nooi te organiseren in de uitwate-

ring in Katwijk aan Zee. Voor het 

toernooi worden ploegen uitgeno-

digd uit plaatsen langs de Limes, 

de noordelijke grens van het oude 

Romeinse rijk. Een delegatie van 

het CDA Katwijk die de club on-

langs bezocht had de primeur 

voor dit bericht. Sportwethouder 

en CDA lijsttrekker Willem van 

Duijn reageerde enthousiast: ‘Het 

imago van Katwijk als sportge-

meente wordt met dit idee alleen 

maar versterkt.’ De zwemvereni-

ging moet haar plannen nog be-

spreken met het Hoogheemraad-

schap en andere instanties. 

Wie spoedeisende zorg nodig 

heeft, kan vaak snel en goed  

terecht in het Diaconessenhuis 

in Leiden. Dat ziekenhuis is voor 

veel inwoners van Katwijk, Rijns-

burg en Valkenburg prima be-

reikbaar. Er zijn geluiden dat de 

afdeling voor spoedeisende zorg 

gesloten wordt. Dat is een keuze 

van de zorgverzekeraars, niet 

van het ziekenhuis zelf. Het CDA 

Katwijk is bezorgd over deze ont-

wikkeling. Voor het CDA is erg 

belangrijk dat zorg dicht bij men-

sen wordt georganiseerd. Goede 

spoedeisende zorg is daar on-

derdeel van. De besluitvorming is 

nog niet definitief. Het CDA Kat-

wijk steunt het Diaconessenhuis 

in haar discussies met de zorgver-

zekeraars om de spoedeisende 

hulp beschikbaar te houden voor 

de inwoners uit onze gemeente.

Waterpolotoernooi in 
de uitwatering
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mogelijke sluiting 
spoedeisende zorg 
Diaconessenhuis

Ongelofelijk, al die mensen die zo hard 
werken voor hun vereniging!

dicapten elke week te kunnen laten 

tafeltennissen.’ 

Samenleving
‘Het CDA is echt de partij van de  

samenleving en de vrijwilligers’,  

aldus Jonathan. ‘Het CDA gelooft er 

niet in dat de overheid alles maar 

moet oplossen. Juist de samenleving 

moet alle ruimte krijgen. Vrijwilligers 

in de sport, in de buurt, in de kerk 

of op school spelen daarin een heel 

belangrijke rol. En dat geldt ook voor 

de zorg. Daar wordt heel veel vrijwilli-

gerswerk gedaan en dat haalt zelden 

de krant.’

Strijdbaar vervolgt Irene: ‘En dus 

moeten we af van al die regels. Het 

vrijwilligerswerk komt steeds meer 

onder druk te staan. Mensen hebben 

het druk, maar er zijn ook veel regels 

en administratief gedoe. Het CDA 

wil dat vrijwilligers en hun organisa-

ties zoveel mogelijk ruimte krijgen. 

Om die reden hebben we afgelopen 

zaterdag met de organisatoren van 

Castellumpop in Valkenburg een 

convenant ondertekend waarin we 

uitspreken dat we ons als CDA ervoor 

gaan inzetten om organisaties veel 

meer de ruimte én het vertrouwen te 

gunnen om hun werk te doen.’

Gedoe
Jonathan maakt duidelijk dat dit niet 

nieuw is voor het CDA. ‘Het CDA 

heeft de afgelopen raadsperiode veel 

werk gemaakt van het verminderen 

van regels voor vrijwilligers. In 2011 

ben ik in gesprek gegaan met organi-

satoren van evenementen, zoals de 

oranjeverenigingen. Dat heeft geleid 

tot aanbevelingen om het aanvragen 

van evenementen makkelijker te 

maken. Het College en de gemeen-

teraad hebben dat vervolgens over-

genomen. Toen afgelopen jaar bleek 

dat de regels en het administratieve 

gedoe nog altijd veel tijd en irritatie 

kostten, hebben we aan de bel ge-

trokken. En ook nu was er binnen het 

College een luisterend oor. Het eve-

nementenseizoen staat weer voor de 

deur, ik hoop dat de organisatoren 

van de volksfeesten hier de vruchten 

van gaan plukken.’

Onder de indruk zijn ze, allebei. Jonathan Weegink 
en Irene van der Plas, beiden kandidaat voor het CDA  
Katwijk bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart, 
raken niet uitgepraat over het enthousiasme en de inzet 
die ze in de afgelopen maanden gezien hebben bij tal 
van verenigingen. Het CDA Katwijk startte in het najaar 
de actie ‘Zorgt u voor de koffie, dan zorgen wij voor de 
koek’ en ging op bezoek bij tientallen verenigingen.
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Jonathan Weegink en Irene van der Plas: ‘Juist de samenleving moet alle 

ruimte krijgen’.


