
Jonathan Weegink vervult die rol nu 

al acht jaar. In 2006 nam hij namens 

het CDA Katwijk zitting in de ge-

meenteraad van de net gefuseerde 

gemeente. Met veel plezier, vertelt 

hij. ‘Het is mooi om iets te kunnen be-

tekenen voor de samenleving waar je 

zelf deel van uitmaakt’. Zijn aandacht 

ging de afgelopen jaren uit naar veel 

onderwerpen op het gebied van wel-

zijn en zorg. Daarbij kregen thema’s 

die jonge gezinnen raken zijn speciale 

aandacht, vooral sinds in 2011 zijn 

dochter werd geboren. ‘Als je ineens 

vader bent, kijk je met heel andere 

ogen naar bepaalde onderwerpen. 

Beleid voor speelplaatsen bijvoor-

beeld, of zoiets basaals als honden-

poep. Ongelofelijk smerig als je kind 

daar doorheen loopt en rolt!’

talenten
‘Ik vind het belangrijk dat mijn kinde-

Afgelopen vrijdag werden enkele 

honderden mensen verblijd met de 

hartelijke groeten én een prachti-

ge roos, van familie, de buurvrouw 

of een collega. Het CDA Katwijk  

organiseerde de actie ‘Wij doen 

u de hartelijke groeten’ om zicht-

baar te maken dat in de Katwijkse  

samenleving heel veel mensen 

oog hebben voor anderen. 

De bloemengroet betekende 

voor velen een hartelijk en fleurig 

steuntje in de rug.

Lijsttrekker Willem van Duijn: 

‘Waar ik erg blij mee ben is dat we 

de afgelopen periode het plafond 

van het sportstimuleringsfonds af 

hebben kunnen halen. Ouders 

kunnen een beroep doen op dat 

fonds wanneer ze zelf niet de 

middelen hebben om hun kind 

te laten sporten. Het is nu een 

open eind-regeling: als je er voor 

in aanmerking komt, dan wordt je 

verzoek gehonoreerd. Altijd. Want 

ieder kind moet kunnen sporten.’ 

Katwijk aan Zee moet groener! In 

grote delen van Katwijk zijn nau-

welijks bomen te vinden. En dat 

is jammer, want bomen zijn be-

langrijk voor een leefbaar dorp. 

Daarom wil het CDA de komende 

periode ten minste 100 bomen 

planten in Katwijk aan Zee. Ook 

onder het klimaat aan zee zijn er 

bomen te vinden die goed gedijen. 

En daar gedijen de inwoners van 

Katwijk dan ook weer goed bij!

Valentijnsactie groot 
succes

Ieder kind moet kunnen 
sporten

100 bomen in 
Katwijk aan Zee

Mooi dat veel jonge ouders in Katwijk 
terug kunnen vallen op familie

ren kunnen opgroeien in een groene 

en veilige omgeving’, zegt Adger 

van Helden. In december werd hij 

opnieuw vader, nu van een dochter. 

Zijn twee kinderen zijn hem alles, 

vertelt hij. ‘Ik merk dat ik in alles het 

beste voor hen wil: een goede school, 

leuke activiteiten in de bibliotheek of 

de muziekschool, veel buitenruimte 

om te spelen. De leefomgeving van  

kinderen moet hen zo goed mogelijk 

stimuleren en de ruimte geven om 

hun talenten te ontwikkelen’.

Rode draad in de verhalen van de 

drie jonge ouders is ruimte om te spe-

len. Of vooral: het gebrek daaraan. 

‘Met die speelruimte gaat het mis 

in Katwijk. Er zijn, zeker voor jonge 

kinderen, veel te weinig speelplek-

ken’, aldus Adger. ‘In Katwijk aan Zee 

moet een omheinde speeltuin komen 

zoals in Westerhaghe in Rijnsburg en 

Valkenburcht in Valkenburg, met toe-

stellen geschikt voor jonge kinderen.’ 

‘Wij maken daar erg veel gebruik 

van’, vult Jonathan aan, ‘geweldig 

vindt mijn dochter het daar!’

cultuur
Ik ben heel enthousiast over het aan-

bod van allerlei programma’s voor 

kinderen, ook als ze wat ouder zijn’, 

zegt Lisette. ‘Met mijn beide kinderen 

heb ik onlangs de poppenvoorstelling 

in de bibliotheek bezocht, vanwege 

de nationale voorleesdagen. Héél erg 

leuk! En binnenkort gaat mijn zoontje 

een workshop streetdance volgen. 

Die workshop wordt aangeboden 

door de schoolkunstcommissie van 

de gemeente. Dat soort activiteiten 

zijn bedoeld om schoolgaande kinde-

ren kennis te laten maken met allerlei 

vormen van kunst en cultuur. Ik ga 

me er sterk voor maken dat dit soort 

voorzieningen gewoon blijven in  

Katwijk.’

‘Wat ik erg waardevol vind is dat 

jonge ouders in Katwijk vaak terug 

kunnen vallen op ouders en andere 

familie’, zegt Adger. ‘Het is natuur-

lijk mooi dat de gemeente allerlei 

voorzieningen aanbiedt. Maar de 

opvoeding van kinderen is natuurlijk 

de verantwoordelijkheid van ouders 

zelf. Als ze daar af en toe wat hulp bij 

krijgen, dan helpt dat om de boel een 

beetje soepel te laten lopen.’

‘Speelvoorzieningen voor jonge kinderen!’ De een roept 
het haast nog harder dan de ander, op de vraag waar 
wat hen betreft in Katwijk het meest behoefte aan is. Het 
zijn dan ook alle drie jonge ouders, Jonathan Weegink, 
Lisette van der Maden-van Beelen en Adger van Helden, 
met kinderen van nul tot vier jaar. Alle drie ook kandidaat 
voor het CDA Katwijk, bij de komende gemeenteraads-
verkiezingen. De partij ruimt veel plaats op haar kandi-
datenlijst in voor jonge ouders, om hen daarmee stem te 
geven in de Katwijkse politiek.
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