Katwijk
Rijnsburg
Valkenburg
Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Voor dorpen die we door willen geven

CDA Verkiezingsprogramma 2018-2022

Inhoudsopgave
Inleiding

3

1

Zorg voor elkaar

4

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Meer maatwerk in de zorg
Ondersteuning van mantelzorgers
Ruime aandacht voor onze jeugd
Eenzaamheid aanpakken
Nadruk op preventie
Participatie: ondersteunen en activeren

4
5
6
7
8
9

2

Een aantrekkelijke gemeente voor familie en gezin

10

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Nóg beter onderwijs
Wonen: betaalbaar en innovatief bouwen
Aangename en kindvriendelijke buurt
Veiligheid
Schone leefomgeving

10
11
12
13
14

3

Een betrokken en krachtige samenleving

15

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Waardering voor vrijwilligers
Evenementen: ruimte en vertrouwen voor organisatoren
Katwijk als sportgemeente
Kunst en cultuur: verbreden en verdiepen
Behoud en herbestemming van erfgoed
Integratie: inzetten op meedoen

15
16
16
18
18
20

4

Een duurzame en eerlijke economie

22

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Ruimte voor ondernemerschap
Naar een ‘groene’ gemeente
Economische samenwerking
Lokale infrastructuur, verkeersveiligheid en openbaar vervoer
Kansen en kwaliteit op projectlocatie Valkenburg

22
22
23
24
26

5

Betrouwbaar bestuur

27

5.1
5.2
5.3

Vertrouwen in burgerinitiatief
Participatie in de wijk en in de gemeente
Lage lokale lasten en transparantie

27
28
29

Colofon

30

2

CDA Verkiezingsprogramma 2018-2022

Inleiding
Iemand vroeg mij laatst: ‘Wat drijft jou om je als raadslid in te zetten in de gemeenteraad van
Katwijk?’ Dat vind ik een geweldige vraag om antwoord op te geven. Politiek gaat vaak over
allerlei onderwerpen van de dag, maar te weinig over het grote verhaal. En het grote verhaal,
dát spreekt mensen nou juist aan. Het verhaal waarom je van iets overtuigd bent of ergens in
gelooft. Dat gaat niet over gelijk hebben of je standpunt weten te verzilveren. Dat gaat over
iets veel fundamentelers, en daarmee veel belangrijkers. Het gaat over de vraag wie je bent,
als mens, als politieke partij, en wat je beweegt.
Vol overtuiging ben ik volksvertegenwoordiger voor het Christen Democratisch Appèl, het
CDA. Voor het CDA is de samenleving belangrijk. De afgelopen jaren zijn mijn collega’s en ik
op bezoek geweest bij tal van vrijwilligersorganisaties, bij maatschappelijke instanties en bij
bedrijven om te zien en te luisteren wat daar gebeurt en waar men tegenaan loopt. Bij elk
bezoek besef ik wat een rijk verhaal er in zo’n organisatie verteld wordt. Er is betrokkenheid,
er is bevlogenheid. Bevlogenheid om de samenleving waarvan zij deel uit maken een stukje
te helpen vormgeven. Dat is waar het CDA in gelooft: burgers en organisaties de ruimte
bieden om zelf handen en voeten te geven aan de wereld om hen heen. De overheid, in ons
geval de gemeente, moet dat niet belemmeren maar juist de ruimte geven en de
randvoorwaarden scheppen, zodat anderen zich kunnen ontplooien.
Dat geloof in de samenleving komt voor het CDA voort uit haar gedachtegoed, dat
gebaseerd is op vier vier uitgangspunten. Gespreide verantwoordelijkheid stelt dat als
mensen samen hun verantwoordelijkheid nemen, de beste resultaten worden bereikt. De
overheid zorgt met Publieke gerechtigheid voor de beste omstandigheden om dit te doen.
En als we die verantwoordelijkheid samen nemen denken we aan elkaar – Solidariteit en
aan de toekomst – Rentmeesterschap.
In de naam van onze partij, Christen Democratisch Appèl, staat ook het woord ‘christen’. In
toenemende mate levert geloof controverse op in onze samenleving, ook in Katwijk,
Rijnsburg en Valkenburg. In onze dorpen zijn veel mensen actief in de kerk- en
geloofsgemeenschappen waarvan zij deel uit maken. Anderen hebben niets of niets meer
met geloven. Dat levert nog wel eens de tegenstelling christelijk tegen niet-christelijk op.
Maar die tegenstelling brengt ons allemaal niets. We vormen immers samen onze dorpen,
onze samenleving. CDA-ers doen hun werk vanuit een gedeelde overtuiging, het
christendemocratisch gedachtegoed dat geinspireerd is door de Bijbel en de christelijke
traditie. Een traditie die zich in Nederland en Europa ook heeft geëvolueerd tot andere
stromingen, zoals het socialisme en het humanisme. Geen mens is wat het CDA betreft
dominant aan een andere. CDA-ers zijn mensen die intrinsiek overtuigd zijn van de traditie
en de waarden waar wij uit voortkomen, waar wij voor staan en van waaruit wij handelen. Dat
verbindt, omdat er ruimte is voor andere overtuigingen. We geven de samenleving immers
met elkaar vorm.
Dit is onze overtuiging waarmee ik en waarmee CDA-ers zich verkiesbaar stellen bij de
komende gemeenteraadsverkiezingen. Vanuit geloof in de kracht van de samenleving, vanuit
de overtuiging dat we die met elkaar vormgeven.
Adger van Helden, lijsttrekker CDA Katwijk
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1. Zorg voor elkaar
Het CDA streeft naar een samenleving waarin mensen zoveel als mogelijk mee kunnen
doen, ongeacht geslacht, leeftijd, inkomen en eventuele beperkingen. Wij zetten nadrukkelijk
in op een samenleving die een goede sociale verbondenheid kent met gebundelde inzet van
vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in een hecht netwerk. Eén van de urgente
vraagstukken binnen de gemeente Katwijk is de zorg. Zowel met betrekking tot de thuiszorg
als de ouderenzorg is er ruimte voor verbetering. Te denken valt bijvoorbeeld aan maatwerk
in de ouderenzorg en meer ondersteuning voor mantelzorgers.
Wij staan onomwonden voor een maatschappijbrede aanpak van jeugdzorg en zetten in op
preventie en participatie. De komende raadsperiode wil het CDA dat de gemeente,
professionele instellingen en maatschappelijke organisaties gezamenlijk een Brede
Maatschappelijke Agenda opstellen, om samen de grootste maatschappelijke uitdagingen op
te pakken. Verder benadrukken wij de noodzaak van een nieuw op te richten
Participatieraad. Deze kan een belangrijke signalerende rol binnen de gemeente vervullen
en knelpunten onder de aandacht van de gemeenteraad brengen.

1.1 Meer maatwerk in de zorg
De vergrijzing van de bevolking heeft gevolgen voor het gemeentelijke zorgbeleid. Om goed
voorbereid te zijn op de toekomst is er overleg nodig tussen gemeente en
ouderenorganisaties om vast te stellen wat belangrijk is voor de zorg van later. Ouderen
blijven langer thuis wonen. Dat vraagt om ondersteuning waar fysieke beperkingen daarom
vragen. Ook moet er oog zijn voor wat dat met mensen doet. Over het algemeen worden de
mogelijkheden voor zorg in onze gemeente als voldoende ervaren. De uitvoering echter niet
altijd.
Het CDA gaat uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. Natuurlijk houden
we rekening met wat mensen niet kunnen, maar ons vertrekpunt is wat mensen wél kunnen.
Dit vraagt geen algemene regels maar maatwerk, ook bij thuiszorg. Het CDA wil zorg en
welzijn zo lang mogelijk thuis en dicht bij mensen – en dus in de wijken – organiseren.
1.1.1 Uitgangspunt bij thuiszorg is maatwerk, gericht op de individuele vraag van een
oudere of een medemens met een beperking. Samen met het eigen netwerk en
mantelzorgers wordt gekeken naar de behoeften en mogelijkheden van elke oudere.
1.1.2 Wij ondersteunen lokale initiatieven, waarbij bijvoorbeeld buurten, verenigingen,
bedrijven en kerken met elkaar alledaagse zorg voor ouderen en zieken organiseren.
1.1.3 De gemeente maakt het mogelijk om zorg zoveel mogelijk te clusteren, zoals in de
bestaande gezondheidscentra ‘De Coepel’, ‘Floris V’ en ‘Zeehos’.
1.1.4 Het persoonsgebonden budget (PGB) is een geschikt middel om mensen zelf hun
zorg in te laten richten. Hierdoor kan professionele zorg dicht bij huis worden
geregeld. De kwaliteit blijft gegarandeerd, misbruik van het budget wordt voorkomen
en wordt ingezet bij deskundige zorgverleners.
1.1.5 Er komt een spoedprocedure voor aanvragen van maatschappelijke ondersteuning in
acute situaties, zoals een plotselinge ziekenhuisopname.
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1.1.6 Het CDA hecht groot belang aan een nieuwe Participatieraad, die gevraagd en
ongevraagd adviseert over zorg, sociaal beleid en maatschappelijke vraagstukken.
Deze raad adviseert het College, de ambtelijke organisatie én de gemeenteraad.
1.1.7 De gemeente maakt, samen met betrokken professionals en organisaties, werk van
valpreventie voor ouderen.

1.2 Ondersteuning van mantelzorgers
Voor het CDA is ondersteuning van mantelzorgers prioriteit in de komende periode. Zij
vervullen een belangrijke taak in het leven van hun naasten en in onze gemeente.
Mantelzorgers worden vaak onverwacht geconfronteerd met ziekte van hun naaste. Dit zorgt
niet alleen voor verdriet, maar ook voor nieuwe verantwoordelijkheden. In veel gevallen is
deze zorg heel intensief.
Het komt vaak voor dat mantelzorgers overbelast dreigen te raken. Er komt veel op hen af.
Daarom wil het CDA zorgen dat Katwijk een mantelzorgvriendelijke gemeente is. Mantelzorg
is maatschappelijk waardevol en in gezin en familie vaak van cruciaal belang. Dat willen we
waarderen. Waar knelpunten zijn, lossen we die samen op.
1.2.1 Veel mantelzorgers raken verstrikt in stapels papierwerk en lopen tegen
bureaucratische procedures op. Dit kost veel tijd terwijl zij vaak al zwaar belast zijn.
De eerste ingang voor mantelzorgers is het Zorgloket van de gemeente. Het
mantelzorgsteunpunt zorgt voor ondersteuning hierbij. Tijdens keukentafelgesprekken
komt ook de mantelzorger aan bod. Consulenten worden getraind in het herkennen
van (overbelaste) mantelzorgers, zodat niet alleen de cliënt maar ook de
mantelzorger ondersteund kan worden.

’Wij zetten in op een samenleving die een
goede sociale verbondenheid kent met
gebundelde inzet van vrijwilligers,
mantelzorgers en professionals in een hecht
netwerk.’
1.2.2. Mantelzorgers die niet in huis wonen bij de zorgvrager, kampen in sommige gevallen
met parkeerkosten. Iemand die belangeloos voor een ander zorgt, zou hier geen
kosten voor hoeven te maken. Een bezoekerskaart biedt onvoldoende uitkomst,
omdat deze tijdgebonden is. Het CDA wil daarom zorgen voor een
mantelzorgparkeervergunning, die niet tijdgebonden is. De zorgvrager kan deze bij de
gemeente voor een bepaalde tijd aanvragen voor zijn of haar mantelzorger.
1.2.3 Het doet mantelzorgers goed wanneer zij erkenning voor hun inzet krijgen. Het CDA
zet daarom de ‘blijk van waardering’, de jaarlijkse financiële tegemoetkoming aan
mantelzorgers, voort. Dat geldt ook voor de andere voorzieningen die er voor
mantelzorgers zijn.
1.2.4 Het CDA wil organisaties die zorgen voor doelgerichte vormen van respijtzorg
ondersteunen. Mantelzorgers staan langdurig klaar voor hun naasten en zijn daarom
gebaat bij het regelmatig kunnen loslaten van hun zorg. Via het ondersteunen van
5
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respijtzorg wil het CDA het mogelijk maken dat mantelzorgers af en toe adempauze
nemen om op deze manier de belasting minder zwaar te maken. Indien nodig kunnen
mantelzorgers rekenen op snelle en goede respijtzorg, waarbij zowel vrijwilligers als
professionele instanties een rol kunnen spelen.
1.2.5 Het bestaande digitale platform waarop zorgvragers en zorgaanbieders elkaar
kunnen vinden functioneert niet optimaal. Het CDA wil daarom in gesprek met
mantelzorgers, zorgvragers en professionals om tot het meest geschikte digitale
platform te komen en dit platform introduceren. WMO-consulenten worden
geïnformeerd over het gebruik van het systeem, zodat zij in een vroeg stadium, al bij
het keukentafelgesprek, hier kennis van kunnen nemen.
1.2.6 Het CDA wil extra aandacht voor het signaleren en ondersteunen van de jonge
mantelzorger. Zeker 10% van de jongeren tot 18 jaar verricht nu mantelzorg. Dit kan
ten koste gaan van de schoolprestatie en zo de latere kansen op de arbeidsmarkt
negatief beïnvloeden. Daarbij kan het welzijn van de jongeren die mantelzorg
verlenen in het geding komen. Deze jongeren worden daarom meer gesteund en
ontlast.

1.3 Ruime aandacht voor onze jeugd
Als gevolg van de decentralisaties in het sociale domein is de verantwoordelijkheid voor de
jeugdzorg grotendeels bij gemeenten komen te liggen. Met het grootste deel van de jeugd in
onze gemeente gaat het goed. Maar er is ook een deel waarbij dat helaas niet het geval is.
Daarom wil het CDA meer aandacht voor deze groep. Het doel is om elk kind en elke
jongere een goede start in hun leven en in de samenleving te geven. Geen kind of jongere
mag tussen wal en schip raken. Nazorg is belangrijk. Tegelijkertijd zetten wij nadrukkelijk in
op voorzorg, zodat kinderen, jongeren en hun ouders de stap naar jeugdzorg helemaal niet
hoeven te maken.
1.3.1 Samenwerking tussen instellingen en ouders/verzorgers kan leiden tot vroegtijdige
signalering, waardoor de stap naar jeugdzorg voorkomen kan worden. Het CDA
stimuleert daarom samenwerking tussen het gezin, de gemeente, huisartsen, Jeugden Gezinsteams, de GGZ en sociale wijkteams. De Jeugd- en Gezinsteams vormen
hierin de spil. Knelt het in de capaciteit van deze teams, dan geeft het CDA prioriteit
aan het versterken van de teams.
1.3.2 Met het oog op zelfontplooiing is het belangrijk dat de jeugd in onze gemeente kan
beschikken over voldoende voorzieningen. Daarom wil het CDA stevig inzetten op
algemene jeugdvoorzieningen, zoals peuterspeelzalen, jeugdgezondheidszorg,
scholen, sportclubs, speelvoorzieningen en jongerenwerk.
1.3.3 Om voldoende lokale toegang tot zorg te garanderen onderhandelt de gemeente
gericht met zorgverzekeraars. Daarnaast komt er voldoende geld beschikbaar om
specialistische ondersteuning van huisartsen te bekostigen.
1.3.4 Veel jongeren dreigen ‘tussen wal en schip te raken als ze 18 jaar worden. Vaak
gaan ze dan ‘over’ van de Jeugdwet naar bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet. Het
CDA vindt het belangrijk dat de gemeente oog houdt op deze jongeren en hier een
gerichte aanpak voor ontwikkelt.
1.3.5 Het CDA hecht groot belang aan de preventieve en signalerende rol van huisartsen in
de jeugdzorg. De continuïteit van de huidige samenwerking tussen de gemeente en
de huisartsen wordt voor meerdere jaren achtereen geborgd, ook financieel
(subsidieverlening).
6
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1.4 Eenzaamheid aanpakken
Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving, ook in Katwijk. Het komt in alle
leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. De zorg en
aandacht voor ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren,
kennissen en verenigingen.
Voor ons is eenzaamheidsbestrijding een speerpunt in het zorg- en welzijnsbeleid. Om
eenzaamheid tegen te gaan wil het CDA via het Actieprogramma Eenzaamheid inzetten op
het versterken van bestaande maatschappelijke en sociale verbanden, en ouderen
stimuleren om zelf op zoek te gaan naar sociale contacten.
1.4.1 Het CDA wil de gemeentelijke aanpak van eenzaamheid intensiveren, waarbij
bijvoorbeeld ouderen die in een isolement dreigen te raken regelmatig worden
bezocht. Ook scholieren van het middelbaar onderwijs kunnen hiervoor ingezet
worden.
1.4.2 Tijdens het ‘keukentafelgesprek’ komt eenzaamheid als een vast onderwerp aan de
orde.
1.4.3 Het is belangrijk dat vrijwilligers en professionals tijdig (leren) signaleren wanneer
iemand eenzaam is. Op deze manier kan er vroeg informele ondersteuning of zo
nodig professionele interventie in gang worden gezet. Sociale wijkteams, kerken,
verenigingen en huisartsen spelen hierbij een belangrijke rol. Er komt een platform
waarin deze organisaties samen komen en informatie uitwisselen, om mensen zo
structureel in beeld te brengen en aandacht te kunnen bieden.
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1.5 Nadruk op preventie
Welvaartsziekten zijn grote uitdagingen waar veel westerse samenlevingen voor staan. Ook
in Katwijk zijn obesitas, alcoholmisbruik en drugsgebruik niet te onderschatten problemen.
Een ongezonde leefstijl verhoogt het risico op allerlei ziektes, zoals kanker, diabetes en harten vaatziekten. Het stimuleren van een gezonde leefstijl zal ervoor zorgen dat mensen
langer in gezondheid leven. Daarnaast zorgt preventie voor minder zorgkosten op de lange
termijn.
Het CDA wil daarom een brede aanpak met oog voor oorzaken van de ongezonde leefstijl.
Een ongezonde levensstijl heeft zowel effect op het leven van een persoon zelf, als op de
samenleving als geheel. Preventie zal dus een belangrijk onderdeel zijn van de aanpak.
1.5.1 De gemeente werkt meer met zorgverzekeraars samen zodat er gezamenlijk
gezondheidsplannen kunnen worden gemaakt op wijk- en buurtniveau.
1.5.2 Initiatieven van inwoners op wijkniveau die bijdragen aan een gezonde(re) levensstijl
worden gestimuleerd.
1.5.3 Campagnes op scholen, sportverenigingen en andere jeugdvoorzieningen over
roken, alcohol en gezonde voeding wil het CDA intensiveren. Het CDA wil inzetten op
een rookvrije generatie en denkt daarbij aan rookvrije schoolpleinen,
sportverenigingen, speeltuinen en andere openbare gebieden waar veel kinderen
komen.
1.5.4 Problemen met overgewicht, alcoholmisbruik en drugsgebruik vragen onverminderd
aandacht. De gemeente werkt hierin samen met andere partijen, zoals scholen,
bedrijfsleven, sportorganisaties en zorginstanties. De problematiek vraagt om een
gerichte aanpak voor de jeugd én een gerichte aanpak voor volwassenen. De
gemeentelijke subsidie voor de voorlichtings- en preventieactiviteiten van Platform
Kocon blijft intact.
1.5.5 De gemeente bereidt zich voor op de decentralisatie van de opvang en begeleiding
van daklozen, waaronder jongvolwassenen. Opvang vindt in het hart van onze
samenleving plaats, waarbij een goede communicatie naar de omgeving belangrijk is.
1.5.6 Laaggeletterdheid is voor veel mensen een probleem, omdat meedoen in de
samenleving begint met taal. Het CDA pakt dit op, samen met onder andere
werkgevers, scholen, huisartsen en de bibliotheek.
1.5.7 Het CDA staat voor goede toegang tot de schuldhulpverlening. De gemeente werkt
daarbij nauw samen met hulporganisaties als 'Grip op de knip' om nieuwe initiatieven
en maatwerk op het gebied van preventie te bieden. Verder is onderzoek nodig om te
bepalen of het aanbod van beschikbare en goedkope huurwoningen voor huurders
die in een te duur huis wonen, vergroot kan worden.

1.6 Participatie: ondersteunen en activeren
Door de invoering van de Participatiewet dragen gemeenten meer verantwoordelijkheid voor
het begeleiden naar werk. De wetgeving kent echter nog een aantal belemmeringen die een
integrale en flexibele aanpak minder goed mogelijk maken, zoals onder andere het geven
van bonussen bij werk met inzet van uitkeringen. Het CDA wil zich inzetten voor betaald
werk voor diegenen die dat kunnen.
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Ook voor mensen voor wie betaald werk een brug te ver is, is participatie in de samenleving
van belang. Voor het CDA is de tegenprestatie het middel om mensen te activeren die nu
wel een uitkering ontvangen, maar verder niet participeren. Dat zij actiever worden is beter
voor henzelf, voor hun omgeving en voor de samenleving. Uiteindelijk kan de tegenprestatie
een eerste stap zijn in de richting van een betaalde baan. Ook willen wij voorkomen dat
jongeren tussen wal en schip belanden. Daarom is extra aandacht nodig voor beschut werk
en voor de aansluiting naar de arbeidsmarkt van jongeren die van het praktijkonderwijs en
voortgezet speciaal onderwijs komen.
1.6.1 De gemeente zet verschillende instrumenten in die toeleiden naar werk. Het gaat
hierbij om werkstages of werkervaringsplekken, loonkostensubsidie,
participatieplaatsen en jobcoaching. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie, onder
meer met ‘social return’ en als aanbieder voor en begeleider van stagiairs.
1.6.2 Het CDA wil dat de gemeente veel meer werk maakt van het vervullen van een
tegenprestatie door bijstandsgerechtigden.
1.6.3 Onze gemeente kent tal van ondernemers die binnen hun bedrijf een plek willen
bieden aan mensen die moeilijk aan de slag komen, inclusief mensen die werkloos
zijn geworden en na beëindiging van hun WW-uitkering geen aanspraak kunnen
maken op een uitkering of op pensioen. De gemeente maakt hier de komende
periode echt werk van om hierin met ondernemers samen te werken.
1.6.4 Van oudsher neemt de Mare Groep een belangrijke plaats in binnen de Katwijkse
samenleving voor het bieden van een werkplek aan mensen met een grote afstand
tot de arbeidsmarkt. Het CDA acht deze voorziening van grote waarde voor deze
doelgroep en wil dat de gemeente de komende raadsperiode een actieve houding
aan blijft nemen ten opzichte van de Mare Groep en haar werknemers.

9
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2. Een aantrekkelijke gemeente voor familie en gezin
Voor het CDA is elk gezin – in welke samenstelling dan ook – van waarde. Families vormen
het startpunt van ons leven waar we, idealiter, in geborgenheid mogen opgroeien. Hiervoor is
van belang dat onze buurten aantrekkelijk en veilig zijn, maar ook schoon en duurzaam.
Daarbij is het onze taak om kinderen thuis en op school goed voor te bereiden op hun plek in
de samenleving. Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de kans om hun talenten te
ontwikkelen en om uit te groeien tot betrokken inwoners. Wij zien hiertoe op enkele gebieden
ruimte voor verbetering.
Verder is er in de gemeente al jaren een groot tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen
voor met name starters. In mindere mate is er ook een tekort aan ruime gezinswoningen en
luxe seniorenwoningen. Door de komende raadsperiode gericht, betaalbaar en creatief te
bouwen willen wij in deze behoeften voorzien. Ook innovatieve woonvormen en
experimenten op het gebied van huisvesting op basis van de nieuwe Woningwet behoren
wat het CDA betreft tot de mogelijkheden.

2.1 Nóg beter onderwijs
Voor veel ouders is het belangrijk dat de identiteit van de school aansluit bij de opvoeding die
zij hun kind geven: dat betekent vrijheid van schoolkeuze. Toch vragen enkele
ontwikkelingen om een gezamenlijk optrekken van de gemeente met de scholen en de
ouders.
De komende jaren zal met de schoolbesturen werk gemaakt moeten worden van een
kwalitatieve verbeterslag ten aanzien van de huisvesting van de Katwijkse basisscholen.
Daarbij zijn voor het CDA uitgangspunten dat de scholen modern (digitaal) onderwijs
ondersteunen, een goed binnenklimaat hebben en aandacht besteden aan
energiebezuiniging. Ook zien we dat voor specialistisch onderwijs vaak moet worden
uitgeweken naar omringende gemeenten. Het passend onderwijs kan beter, zowel voor
leerlingen die extra hulp nodig hebben als voor leerlingen die juist meer uitdaging kunnen
gebruiken.
2.1.1 Plusklassen zijn er vaak maar een dagdeel per week, soms niet op de eigen school
en zitten vaak vol. Ook voor hoogbegaafde kinderen is maatwerk belangrijk. Het CDA
wil dat dit binnen de eigen gemeente geboden wordt.
2.1.2 De gemeente onderzoekt in overleg met schoolbesturen strategisch de
(her)ontwikkeling van schoolgebouwen. Er komt een gefaseerde verbeterslag wat
betreft de huisvesting.
2.1.3 De gemeente gaat met schoolbesturen in gesprek over onderwijsinhoudelijke
uitdagingen. Het CDA vindt taalonderwijs erg belangrijk. Er is een verband tussen de
financiële situatie thuis en de schoolprestaties van een kind, waardoor er
‘overerfbare’ armoede ontstaat. Dat moet worden voorkomen. Ook wil het CDA meer
aandacht voor techniekonderwijs.
2.1.4 Het CDA wil bewerkstelligen dat beroepskwalificerende opleidingen op MBO-2 en
MBO-3 niveau, passend bij het type werkgelegenheid in onze regio (schilders, bouw,
groensector en biochemie), zich vestigen in Katwijk. Dergelijke opleidingen vergroten
de kansen van Katwijkse jongeren op de arbeidsmarkt en sluiten aan bij de behoeften
van werkgevers in onze regio.
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2.1.5 Bijles voor kinderen uit minima-gezinnen wordt financieel mogelijk gemaakt.
2.1.6 Wij willen dat alle kinderen tussen twee en vier jaar recht krijgen op ten minste twee
dagdelen voorschool (peuterspeelzaal). Eénverdieners die niet in aanmerking komen
voor kinderopvangtoeslag kunnen rekenen op een bijdrage van de gemeente.
2.1.7 Het CDA ondersteunt de ontwikkeling van zogenaamde Integrale Kindcentra (IKC),
met voorzieningen voor kinderen van nul tot twaalf jaar. Organisaties binnen een IKC
werken samen vanuit een gezamenlijke pedagogische en educatieve visie. Naast
onderwijs en opvang bieden de IKC’s kindnabije zorg. Het CDA wil de komende
raadsperiode in Katwijk, Rijnsburg of Valkenburg ten minste één IKC realiseren.

2.2 Wonen: betaalbaar en innovatief bouwen
Veel mensen hebben moeite om een geschikte woning te vinden binnen onze gemeente. Er
bestaat vooral grote behoefte aan betaalbare starterswoningen, maar ook aan ruime
gezinswoningen en luxe seniorenwoningen. Bovendien zijn er te weinig huurwoningen in het
middensegment, waardoor mensen die niet in aanmerking komen voor een sociale
huurwoning gedwongen worden particulier veel duurder te huren. Ook zijn de wachtlijsten
voor starters op de woningmarkt te lang.
Er moeten de komende jaren nieuwe woningen gebouwd worden om in de vraag te voorzien.
Dit willen wij doen op grotere locaties zoals De Horn, maar ook door de transformatie van
bestaande gebieden zoals het oude veilingterrein aan de Sandtlaan. Nieuwbouwprojecten
bieden de mogelijkheid om energieneutraal te bouwen. Daarbij onderschrijft het CDA de
noodzaak om afspraken te maken met de woningcorporatie en ontwikkelaars over
aardgasvrij bouwen.
2.2.1 In de gemeente wordt gericht en betaalbaar gebouwd voor starters, senioren en
zorgbehoevenden. Een duurzame wijk is een levendige wijk met diversiteit aan
woningen. Er is ruimte om te spelen en elkaar te ontmoeten. Dit draagt bij aan de
sociale samenhang in een wijk.
2.2.2 Het moet voor jongeren mogelijk zijn om binnen de gemeente te kunnen starten op
de woningmarkt, alleen of samen. Bijvoorbeeld door het opdelen van grote woningen
in kleinere appartementen, waardoor in de vraag kan worden voorzien. Het CDA wil
experimenteren met tiny housing en (tijdelijke) units voor jongeren, waaronder op
toekomstige bouwlocaties. Het CDA staat er voor open om te kiezen voor hoger
bouwen. Dit biedt immers kansen om tegemoet te komen aan de vraag. Verder kan
hoogbouw ruimte bieden voor meer ruimtelijke kwaliteit in de directe omgeving.
2.2.3 In onze gemeente is een grote behoefte aan senioren- en zorgwoningen. Daarom wil
het CDA samenwerken met lokale zorgaanbieders, Dunavie en het Welzijnskwartier,
maar ook met buurt- en wijkverenigingen, kerken, scholen en verenigingen om in
deze behoefte te voorzien.
2.2.4 Ouderen moeten de kans krijgen om door te stromen naar kleinere koop- of
huurwoningen, met voor hen passende voorzieningen (zoals een lift). Hierdoor
kunnen jongeren of gezinnen doorstromen naar een ruimere woning.
2.2.5 Het CDA wil dat 18-jarigen worden gewezen op het belang om zich tijdig in te
schrijven bij WoningNet Holland Rijnland. Ook wil het CDA dat de Starterslening
beschikbaar blijft voor bestaande woningen.
2.2.6 Het CDA vindt dat de gemeente de mogelijkheden moet onderzoeken om voor en
door specifieke doelen of doelgroepen een wooncoöperatie op te richten. Te denken
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valt hierbij aan duurzame woningen, wonen met gelijkgestemden of voor groepen
bewoners die woningen over willen nemen om ze te behouden voor de sociale
huursector.
2.2.7 Het CDA wil met woningbouwcorporatie Dunavie prestatieafspraken maken om onder
andere flexibiliteit, betaalbaarheid en doorstroming te garanderen. Ook
verduurzaming van de woningen van Dunavie krijgt een plaats in de afspraken.

’Het moet voor jongeren mogelijk zijn om
binnen de gemeente te kunnen starten op
de woningmarkt, alleen of samen.’
2.2.8 Het CDA verwacht van de gemeente dat zij ruimte biedt en open staat voor
initiatieven op het gebied van collectief en particulier opdrachtgeverschap. Door
inwoners ruimte te geven om zelf een rol te spelen in het bouwen van hun eigen
woning of buurt, wordt de cohesie versterkt en wordt de gemeente levendiger. Dat
vraagt om minder regels waar dat kan. De ruimte die de nieuwe Omgevingswet
hiervoor biedt wil het CDA aangrijpen, ook voor bestaande huiseigenaren.
2.2.9 Het Woonlastenfonds nieuwe stijl wordt voortgezet. Mensen die te maken krijgen met
een plotselinge inkomensdaling kunnen hier een beroep op doen.

2.3 Aangename en kindvriendelijke buurt
Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving waarin het kan spelen en veilig
opgroeien. Het CDA vindt het van groot belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: zij
leren daardoor spelenderwijs samen te leven. Bovendien is buitenlucht gezond en draagt
beweging bij aan de gezondheid en het voorkomen van overgewicht.
Een goede inrichting van de openbare ruimte om buiten spelen mogelijk en aantrekkelijk te
maken is in dat kader essentieel. Het stedenbouwkundig ontwerp moet goed in elkaar steken
en eraan bijdragen dat mensen in een veilige, goed bereikbare en aantrekkelijke buurt
kunnen wonen.
2.3.1 Het CDA zet in op levensloopbestendige wijken, waarin kinderen vrolijk kunnen
opgroeien en mensen gezond oud worden. Dat vergt goede voorzieningen (van
speeltuin tot buurtcentrum) waarin recht wordt gedaan aan de diversiteit die onze
samenleving kenmerkt.
2.3.2 Wij bepleiten strengere handhaving van verkeersovertredingen in kinderrijke buurten
en in de omgeving van (sport)parken. Tegelijkertijd draagt de gemeente zorg voor
veilige routes en oversteekplaatsen, waardoor kinderen in staat zijn zelf veilig hun
weg te vinden.
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2.3.3 De gemeente zorgt voor goede speelmogelijkheden in elke buurt, voor verschillende
soorten spel en ontmoeting, voor alle leeftijden en voor kinderen met en zonder
beperking. De buurt wordt betrokken bij het ontwikkelen van deze voorzieningen.
Hierbij valt te denken aan schoolpleinen, sportveldjes zoals de Cruyff Courts en
speelplaatsen. Come4sports voorziet in de wijken in laagdrempelige sportactiviteiten
voor kinderen. In samenwerking met scholen en verenigingen ondersteunt het CDA
het doel om kinderen meer te laten bewegen.
2.3.4 Het CDA vindt het belangrijk dat in een wijk ook voldoende buitensportvoorzieningen
voor volwassenen worden aangeboden.

2.4 Veiligheid
Veiligheid is een thema dat vaak hoog scoort in lijstjes met zorgen van burgers. Veiligheid is
belangrijk. Het is een basisvoorwaarde om te kunnen functioneren, in een gezin, op school,
op het werk, in verenigingen, in de samenleving. Een hoge beleving van veiligheid draagt bij
aan sociale samenhang en het welzijn van de inwoners van onze gemeente.
Voor het CDA is het daarom van belang dat de gemeente alert en adequaat reageert op
signalen van onveiligheid, en haar ordehandhaving op orde heeft. Een veilige gemeente
vraagt om stevige maatregelen.
13
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2.4.1 Inwoners weten wat er leeft in hun wijk en straat. Daarom vraagt de burgemeester
elke wijk, via de wijkraad, om prioriteiten aan te geven voor de inzet van de politie.
2.4.2 De gemeente herstelt binnen twee werkdagen kleine vernielingen in de openbare
ruimte. Gemeentelijke opsporingsambtenaren worden niet alleen ingezet in de
dorpscentra, maar ook in de woonwijken. De inzet moet flexibel zijn, zodat er
gereageerd kan worden op overlast.
2.4.3 Tijdens de zomermaanden wordt – ook op zondag – extra toegezien op de
bereikbaarheid van het strand voor hulpdiensten. Overlast door foutgeparkeerde
fietsen wordt tegengegaan.
2.4.4 De gemeente blijft streng toezien op illegale drugshandel en sluit drugspanden en kroegen met grote voortvarendheid. Er komen geen coffeeshops in onze gemeente.
2.4.5 Het CDA is zeer bezorgd over de mogelijke sluiting van politiebureaus in onze regio.
De gemeente, in het bijzonder de burgemeester, doet alles wat in het vermogen ligt
om de sluiting van het Katwijkse politiebureau te voorkomen.

2.5 Schone leefomgeving
De schadelijke kanten van het menselijk handelen worden vandaag de dag steeds
duidelijker. Zoals het een goed rentmeester betaamt willen wij deze wereld in een betere
staat aan onze kinderen en kleinkinderen doorgeven. Dit begint op gemeentelijk niveau en
vraagt om gedragsverandering en andere keuzes van burgers en gemeente.
Het CDA vindt het daarom van belang dat de gemeente inwoners betrekt bij planvorming,
inrichting, beheer en onderhoud van hun directe woonomgeving. De gemeente draagt haar
steentje bij door het goede voorbeeld te geven en door particuliere initiatieven te stimuleren.
2.5.1 Het CDA wil dat de gemeente onderzoekt of aansluiting bij het online platform
'Verbeterdebuurt', waarbij inwoners zelf hun meldingen kunnen doen maar ook
ideeën kwijt kunnen over de openbare ruimte, het huidige meldingssysteem kan
verbeteren of vervangen.
2.5.2 Iedereen kan zijn eigen wijk schoonhouden. Het CDA wil dat de gemeente,
bijvoorbeeld in samenwerking met Dunavie, wijkgebonden schoonmaakacties
faciliteert. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het uitlenen van een mobiele
opruimkar/aanhanger voor allerlei klusjes in de wijk zoals zwerfafval opruimen of een
plantsoen onderhouden.
2.5.3 Het afvalscheidingspercentage moet omhoog. De gemeente zet veel meer dan nu in
op goede voorlichting. De verschillende inzamelsystemen die we in onze gemeente
kennen kunnen naast elkaar blijven bestaan. Er worden in de wijken pilots gestart om
te kijken welk systeem daar het beste werkt en het meest klantvriendelijk is. We staan
open voor systemen waarbij het inwerpen van restafval wordt belast. Ook staat het
CDA voor technieken waarbij afvalscheiding achteraf plaatsvindt.
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3. Een betrokken en krachtige samenleving
Voor een betrokken en krachtige samenleving zijn waarden en tradities cruciaal. Door de
eeuwen heen opgebouwde gebruiken en instituties zorgen voor de nodige houvast, zowel
voor burgers die al decennialang in onze gemeente wonen als voor hen die wij de laatste
jaren hebben mogen verwelkomen.
Onze waarden en tradities worden vaak al generaties lang doorgegeven en vormen hiermee
de achtergrondcultuur waarbinnen ons leven zich afspeelt en waarin we ons kunnen
ontplooien. Het CDA koestert de normen en waarden die deze tradities hebben
voortgebracht. Tegelijkertijd is er sprake van een toenemende diversiteit en complexiteit die
ook onze gemeente de afgelopen jaren kenmerkt.
Het CDA ziet het als een uitdaging om hierin een balans te vinden. Hiertoe staat het CDA
bijvoorbeeld een humaan maar ambitieus integratiebeleid voor. Ook kunst- en cultuurbeleid
en in het bijzonder het toekennen van waarde aan het gemeentelijk erfgoed zijn hiervoor van
grote betekenis. Verder zijn wij trots op het sportieve karakter van onze gemeente en zien wij
kansen om dit te versterken, in het bijzonder in de richting van de breedtesport. Ook willen
wij onze waardering tonen voor de vele vrijwilligers die zich jaarlijks voor de gemeente
inzetten en stellen wij ons ten doel om het organiseren van evenementen te
vergemakkelijken.

3.1 Waardering voor vrijwilligers
In onze dorpen wordt door veel mensen vrijwilligerswerk gedaan: in buurt, wijk, kerk of
vereniging. Maar ook in de zorg voor en ondersteuning van naasten. Daarmee leveren zij
een waardevolle bijdrage aan onze lokale samenleving. Het CDA heeft grote waardering
voor hun inzet. Dit past in onze visie van een solidaire samenleving.
Tegelijkertijd zien we dat vrijwilligerswerk door diverse oorzaken onder druk staat. Het CDA
wil dat de gemeente zoveel mogelijk ruimte en vertrouwen geeft aan vrijwilligers, en
regelmatig haar waardering uitspreekt voor vrijwillige inzet. Waar nodig biedt de gemeente
ondersteuning. Dit alles past bij ons kernbegrip gespreide verantwoordelijkheid: niet de
overheid, maar de samenleving.
3.1.1 De gemeente blijft er voortdurend scherp op om de administratieve en financiële
lasten voor vrijwilligers te verminderen of tot een minimum te beperken. Dat geldt ook
voor het in rekening brengen van leges bij vrijwilligersorganisaties.
3.1.2 Het CDA wil zoeken naar nieuwe mogelijkheden om jongeren enthousiast te maken
én te houden voor vrijwilligerswerk. Dat doen we samen met middelbare scholen, VIP
Katwijk, jeugddiaconieën en anderen. Bijvoorbeeld als klas of groep gedurende een
aantal dagdelen een klus uitvoeren. Een andere doelgroep die wij ook voor
vrijwilligerswerk willen enthousiasmeren zijn dertigers en veertigers.
3.1.3 De totale subsidiepot voor clubs en verenigingen wordt niet verlaagd. Wel kan er met
subsidie geschoven worden, als de maatschappelijke opgaven binnen onze
gemeente daar om vragen.
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3.1.4 De gemeentelijke waardering voor vrijwilligers wordt op een andere manier
vormgegeven: meerdere malen per jaar worden vrijwilligers in het zonnetje gezet. Het
onderling contact tussen vrijwilligers is hierbij minstens zo belangrijk.
3.1.5 De bekendheid van het vrijwilligersplatform wordt vergroot, evenals de
informatievoorziening, vraag- en aanbodfunctie en deskundigheidsbevordering.
3.1.6 De bestaande ‘pool’ van vrijwillige verkeersregelaars wordt zo nodig aangevuld met
mensen die vanuit de bijstand een tegenprestatie leveren.

3.2 Evenementen: ruimte en vertrouwen voor organisatoren
Jaarlijks vindt een groot aantal evenementen plaats, waarvan veel inwoners en bezoekers
genieten. Dit is goed voor de sociale samenhang en voor de toeristische aantrekkingskracht
van onze dorpen.
Het organiseren van evenementen is aan regels gebonden, bijvoorbeeld rond openbare orde
en veiligheid, geluid en drankverkoop. Organisatoren moeten jaarlijks een melding doen of
een vergunning aanvragen. Regels zijn er niet voor niets, maar het CDA vindt het belangrijk
dat de gemeente zich coöperatief opstelt richting organisatoren en hen zoveel mogelijk
ruimte en vertrouwen geeft.
3.2.1 Het CDA wil het budget voor toeristische evenementen structureel verhogen, te
dekken uit een verlaging van het budget voor Katwijk Marketing. Over het KW-Label
bestaat onvrede en de meerwaarde ervan is onduidelijk. Wat het CDA betreft wordt
dit label afgeschaft.
3.2.2 De gemeente beperkt qua papierwerk en handhaving de lasten voor organisatoren tot
een minimum. De gemeente gaat door met het zoveel mogelijk digitaliseren en
hergebruiken van documenten, het aanwijzen van een vast aanspreekpunt voor
organisatoren en het handhaven op basis van vertrouwen. Ook wordt onderzocht of
nog meer evenementen een meldingsplicht kunnen krijgen, in plaats van een
vergunningsplicht.
3.2.3 Het Strandplein is voor organisatoren van grote evenementen op het gebied van
elektriciteit, watervoorziening en verharde ondergrond nog niet volwaardig. Het CDA
wil dat dit wordt gefaciliteerd en dat ook andere vaste evenementenlocaties over
basisvoorzieningen beschikken.

3.3 Katwijk als sportgemeente
Sporten is leuk om te doen! Het draagt bij aan een goede gezondheid en zorgt voor de
nodige ontspanning. Sport heeft bovendien positieve maatschappelijke effecten, zoals het
samenbrengen van mensen en het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het
gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect voor de ander. Onze gemeente
is een echte sportgemeente. Het CDA koestert dit en wil dit versterken.
3.3.1 Het CDA wil dat de gemeente inzet op zowel topsport als breedtesport. Wij vinden het
belangrijk dat jongeren, ouderen en mensen met een beperking kunnen sporten.
3.3.2 De gemeente organiseert samen met clubs en verenigingen jaarlijks een
gemeentelijke sportdag, waarop inwoners kunnen kennismaken met diverse sporten.
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3.3.3 De gemeente ondersteunt jaarlijks sportverkiezingen. Dit brengt de verbindende
kracht van sportverenigingen op een positieve manier onder de aandacht door
bijzondere sportprestaties en initiatieven te belonen.
3.3.4 Ook kinderen van minder draagkrachtige ouders moeten kunnen sporten. Daarom wil
het CDA het Sportstimuleringsfonds voor kinderen voortzetten.
3.3.5 Het CDA wil samen met scholen, clubs en verenigingen zoeken naar mogelijkheden
om jongeren en jongvolwassenen blijvend te enthousiasmeren voor sport, zodat zij
ook op latere leeftijd blijven sporten.
3.3.6 Het CDA vindt dat sportaccommodaties zoveel mogelijk multifunctioneel gebruikt
moeten worden. Daarom breiden we de Vitale Sportvereniging uit naar meer
accommodaties.
3.3.7 De gemeente blijft zoeken naar mogelijkheden om een mountainbikeparcours te
realiseren.
3.3.8 De gemeente levert een financiële bijdrage aan de uitbreiding naar 333 meter van
een regionale schaatsbaan in Leiden waar onze schaatsverenigingen kunnen trainen,
mits andere regiogemeenten ook bijdragen.
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3.4 Kunst en cultuur: verbreden en verdiepen
Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor mens en samenleving. Het draagt bij aan
verbondenheid binnen onze gemeente en aan persoonlijke ontplooiing voor jong en oud.
Het CDA ziet initiatieven hiertoe bij voorkeur vanuit de samenleving zelf genomen worden;
de gemeente bewaakt slechts de randvoorwaarden en biedt ondersteuning aan
maatschappelijke partners als scholen en cultuurinstellingen waar nodig. Juist wat inwoners
gezamenlijk cultureel met elkaar tot stand brengen geldt als een ultieme uitdrukking van
samenleven. Het CDA wil dan ook voortbouwen op de stappen die de afgelopen jaren zijn
gezet en het aanbod van kunst en cultuur verbreden en verdiepen.
3.4.1 Het CDA steunt de vernieuwing en groei van het culturele aanbod en festiviteiten.
Onze ambitie is een gevarieerd aanbod voor alle leeftijden. Een divers aanbod
versterkt bovendien de aantrekkingskracht van de gemeente voor inwoners en
toeristen. Het cultuurbudget (van voorheen Tripodia) blijft, in samenspraak met het
Platform Kunst en Cultuur, structureel beschikbaar voor cultuur.
3.4.2 In het huidige pand aan de Schelpendam kan de bibliotheek niet een modern,
gevarieerd programma aanbieden, dat van een eigentijdse bibliotheek wordt
verwacht. Daarbij komt dat het winkelcentrum van Katwijk aan Zee versterking nodig
heeft van een extra ‘trekker’.
Het CDA wil daarom een nieuw cultuur- en kenniscentrum realiseren in het centrum
van Katwijk aan Zee, waarin bibliotheek, muziekschool, VVV, horeca en
boekhandel(s) een plek krijgen. Dit wordt een bijzondere nieuwe voorziening, die veel
inwoners en bezoekers graag zullen gebruiken. Bovendien vergroot het de
aantrekkingskracht van het winkelcentrum. De Noordzee Passage vinden wij een
goede locatie, binnen de gestelde financiële en bouwkundige randvoorwaarden.
3.4.3 Kunst in de openbare ruimte en creatieve broedplaatsen als het DunaAtelier worden
gestimuleerd, bij voorkeur op basis van lokale initiatieven of in samenwerking met het
bedrijfsleven.
3.4.4 De cultuursector heeft een eigen kijk op thema’s als ruimtelijke ordening,
duurzaamheid, zorg en welzijn. Kunstenaars en culturele instellingen kunnen vanaf
het begin meedenken over oplossingen rond deze thema’s en over de
omgevingsvisie.
3.4.5 Kunst- en cultuureducatie vindt het CDA belangrijk. Kinderen maken kennis met de
lokale cultuur en geschiedenis en het draagt bij aan hun algemene ontwikkeling. Het
CDA blijft deze samenwerking bevorderen en ondersteunt de doorgroei van het
recent gestarte Jeugdcultuurfonds.
3.4.6 Een culturele ontmoetingsplek op of bij het Duinplein ziet het CDA als een mooie
impuls om kunst en cultuur in onze gemeente te stimuleren. Hier kunnen de
verscheidene kunst- en culturele instellingen die Katwijk rijk is activiteiten
organiseren. Ook het Natuurcentrum kan hier gebruik van maken.

3.5 Behoud en herbestemming van erfgoed
Om de lokale cultuur, tradities en identiteit van de dorpskernen te behouden is het bewaken
van ons erfgoed – en in het bijzonder het religieus erfgoed – van belang. Het onderstreept
ons gezamenlijk verleden, maar wijst ook de weg richting een gezamenlijke toekomst.
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De dorpskernen Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg en Valkenburg kennen
allemaal een rijke traditie. Met het oog op de toenemende diversiteit is het van belang om
deze traditie toegankelijk te houden. Het CDA wil in de komende raadsperiode de
gemeenschap versterken door erfgoed in te zetten als inspiratie voor nieuw aanbod ten
aanzien van kunst, cultuur, welzijn en educatie. Daarbij kan een goede inpassing bijdragen
aan de ruimtelijke kwaliteit en hiermee aan een prettige leefomgeving.
3.5.1 Het CDA hecht aan het behoud van de bestaande monumenten in de gemeente.
Rijks- en gemeentelijke monumenten worden zichtbaar aangeduid met gevelbordjes
en informatiepanelen. Daarnaast ziet het CDA graag dat erfgoed gekoppeld wordt
aan andere maatschappelijke thema’s, zodat tegelijkertijd een bijdrage kan worden
geleverd aan de omgevingskwaliteit, de economie, het toerisme en de sociale
samenhang. Erfgoed kan bijvoorbeeld ingezet worden als inspiratie voor nieuw
aanbod op het gebied van kunst, cultuur, welzijn en educatie.
3.5.2 Vanwege de grote archeologische betekenis ondersteunt de gemeente de plaatsing
van de Limes op de lijst van UNESCO Werelderfgoed.
3.5.3 Het CDA wil aan de Wassenaarseweg een nieuwe entree van Nationaal Park
Hollandse Duinen creëren en daarbij een deel van de barakken van vliegkamp
Valkenburg behouden. In de barakken zien we kansen voor maatschappelijke
initiatieven. De oorspronkelijke lintbebouwing kan op creatieve wijze zichtbaar blijven.

19

CDA Verkiezingsprogramma 2018-2022
3.5.4 Onderhoudslasten van monumenten mogen niet onevenredig bij de eigenaren terecht
komen. Er moet voldoende budget zijn voor een adequate financiële ondersteuning
van eigenaren. De gemeente heft geen leges voor verbouwingen van monumenten.
Verduurzaming is mogelijk om het Katwijks erfgoed op de lange termijn te kunnen
behouden en gebruiken.
3.5.5 Herbestemming van erfgoedobjecten bevorderen we om leegstand tegen te gaan.
Het CDA maakt zich hard voor een kerkenvisie. Herbestemming met zoveel mogelijk
behoud van de historische symboliek en architectuur is hierbij het uitgangspunt.
3.5.6 Het CDA houdt de gemeentelijke bijdrage aan de musea in onze dorpskernen op peil.
Zij dienen hun rol als collectief geheugen van de gemeente te kunnen blijven
vervullen.
3.5.7 Open Monumentendag is een belangrijk evenement dat ons culturele besef
bevordert. Het CDA zet de steun voor deze dag onverminderd voort. Het CDA wil
graag onderzoeken op welke manier basisscholen en middelbare scholen bij deze
dag kunnen worden betrokken.

’Om de lokale cultuur, tradities en
identiteit van de dorpskernen te
behouden is het bewaken van ons erfgoed van
belang.’
3.5.8 Het CDA vindt het belangrijk dat leerlingen van het basisonderwijs en het voortgezet
onderwijs meer kennis nemen van de gemeentelijke geschiedenis. Daarom blijven wij
initiatieven om lespakketten te creëren ondersteunen.
3.5.9 Initiatieven voor het uitbreiden van de historische haven in het Prins Hendrikkanaal
wil het CDA ondersteunen. De herinrichting van het Vuurbaakplein grijpen we aan om
de maritieme geschiedenis en toeristische aantrekkelijkheid te versterken.

3.6 Integratie: inzetten op meedoen
De toestroom van vluchtelingen naar Europa wordt uiteindelijk een lokaal vraagstuk. Ook
onze gemeente heeft hier de afgelopen jaren mee te maken gehad. Het doet een beroep op
de solidariteit en barmhartigheid van onze gemeente, maar zorgt tegelijkertijd voor
uitdagingen. Heel concreet bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting.
Zelfredzaamheid is wat betreft het CDA het uitgangspunt voor alle inwoners van de
gemeente Katwijk. Zo ook voor nieuwkomers, waaronder de aan de gemeente gekoppelde
statushouders. Integratie en participatie zijn in eerste instantie de verantwoordelijkheid van
de statushouder zelf. Gezien de moeite die dit deze doelgroep kost, dient de gemeente
ondersteuning en enige maatschappelijke begeleiding te bieden. Momenteel zijn te veel
statushouders met tijdelijke verblijfsvergunningen lange tijd of zelfs permanent aangewezen
op bijstand. Het CDA is van mening dat de gemeente inburgering moet inbedden in een
breder traject van participatie en begeleiding naar werk.
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3.6.1 Een integrale aanpak waarbij werk, bijscholing en taallessen worden gecombineerd
heeft voor het CDA de voorkeur. Meer dan nu het geval is moet ingezet worden op
deze gecombineerde trajecten om de kans te vergroten dat statushouders aan de
slag kunnen.
3.6.2 Het CDA wil dat statushouders direct in aanraking komen met vrijwilligerswerk, zodat
de stap naar betaald werk kleiner wordt. Wanneer zij te lang op de ‘reservebank’
plaats moeten nemen dan wordt deze stap namelijk alleen maar groter.
3.6.3 De nauwe samenwerking met Dunavie en Welzijnskwartier wordt voortgezet.
Daarnaast moet intensiever de samenwerking opgezocht worden met de Katwijkse
Ondernemersvereniging (KOV) en Servicepunt Werk (SPW) om integratie te
ondersteunen en de zelfredzaamheid van statushouders te bespoedigen.
3.6.4 Er dient veel meer te worden ingezet op heldere communicatie omtrent de integratie
van nieuwkomers.
3.6.5 Gemeenten hebben de taak om statushouders van sobere woonruimten te voorzien.
Bij de uitvoering van deze verplichting dient de gemeente nadrukkelijk rekening te
houden met de toegankelijkheid van sociale huur voor starters, gezinnen en andere
groepen die hierop zijn aangewezen.
3.6.6 Het werk van Stichting IWAK voor asielzoekers, zowel ten aanzien van opvang als
integratie (zoals taallessen en jeugdwerk), wordt door het CDA gewaardeerd. De
gemeente spant zich ervoor in dat het IWAK ook in de toekomst nabij het AZC
onderdak heeft.
3.6.7 Bewoners van het AZC zijn inwoners van de gemeente Katwijk. Kinderen nemen daar
een bijzondere plaats in. Het COA verzorgt op het AZC onderwijs voor deze kinderen.
Waar het in haar vermogen ligt, wil het CDA borgen dat dergelijke voorzieningen
behouden blijven.
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4. Een duurzame en eerlijke economie
Een eerlijke economie betekent dat mensen kunnen profiteren van een goed economisch
klimaat en dat iedereen de kans krijgt om met zijn talenten een eerlijk inkomen te verwerven.
Het betekent ook rekening houden met niet-economische waarden zoals fatsoen, loyaliteit en
onderlinge betrokkenheid. Zij zijn een kernonderdeel van de inbedding van de economie in
de ordening van de samenleving. Het zijn waarden die het beste tot uitdrukking komen in
kleinere economische eenheden zoals familiebedrijven en coöperatieve ondernemingen.
Traditioneel nemen deze een belangrijke plek in binnen de Katwijkse economie en geven zij
de gemeente ‘karakter’. Te allen tijde wil het CDA deze dragers van de morele economie
ondersteunen en staat het CDA voor een goede balans met opkomende franchising.
Verder impliceert eerlijke economie ook rekening houden met leefbaarheid en de
leefomgeving (duurzaamheid en lokale infrastructuur/verkeersveiligheid). Vanuit het principe
van solidariteit tussen generaties willen wij meer dan voorheen inzetten op duurzaamheid.
Het CDA ziet voor de komende raadsperiode een gemeente voor zich die zorgdraagt voor
wat van waarde is, de lokale economie stimuleert en de werkgelegenheid laat groeien.
Daarvoor is naar de mening van het CDA effectieve samenwerking in de regio nodig.

4.1 Ruimte voor ondernemerschap
Ondernemerschap zit ons in het bloed. Ondernemerschap is de brandstof voor een vitale
lokale economie. Van oudsher zijn er in Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg veel succesvolle
ondernemingen ontstaan. Het CDA wil startende ondernemers daarom faciliteren.
4.1.1 Het CDA vindt dat rekening gehouden moet worden met zelfstandigen en kleine
bedrijven in bestemmingsplannen. Een flexibele opstelling en ‘ruimte geven om te
ondernemen’ zijn daarbij van belang. Startende ondernemingen verdienen speciale
aandacht - ook ten aanzien van het vinden van de weg in de gemeentelijke
regelingen en randvoorwaarden.
4.1.2 We blijven, samen met de Katwijkse ondernemers, startende ondernemingen
ondersteunen. Ondernemerschap stimuleren vraagt van de gemeente een
klantvriendelijke opstelling.
4.1.3 Het is van belang clustering van startende bedrijven te stimuleren om zo
broedplaatsen van initiatief te creëren. Voor dienstverlenende bedrijven vormen
leegstaande gebouwen en winkels goede mogelijkheden. Het CDA wil de benutting
hiervan stimuleren.

4.2 Naar een ‘groene’ gemeente
‘De wereld beter achterlaten dan dat we haar aantreffen’, ofwel goed ‘rentmeesterschap’
vormt de kern van de CDA-visie op duurzaamheid. Het CDA is van oudsher de partij van het
maatschappelijk initiatief en het zo laag mogelijk in de samenleving neerleggen van
verantwoordelijkheden. Ook op het gebied van duurzaamheid is lokaal maatwerk de sleutel:
zoeken naar balans met economie en maatschappij, zonder echter concessies te doen op
essentiële aspecten, zoals het milieu.
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4.2.1 Voor het Katwijk dat wij door willen geven ontwikkelt Katwijk zich tot een
energieneutrale gemeente. Hiertoe willen wij:
• Energiebesparing in bestaande woningen stimuleren;
• Duurzame energieopwekking zoals wind- en zonne-energie en blue energy
bevorderen;
• Burgerinitiatieven die bijdragen aan de ontwikkelingen van nieuwe schone
energiebronnen in de directe leefomgeving ondersteunen;
• Duurzaamheid structureel meenemen in het aanbestedingsbeleid van de
gemeente.
Draagvlak voor de hiervoor genoemde punten is belangrijk. Daarom wil het CDA
omwonenden vroegtijdig informeren en hen laten profiteren van deze projecten.
4.2.2 De gemeente stelt zich ten doel te stimuleren dat alle woningen, bedrijven en
gebouwen voor het jaar 2035 duurzaam geïsoleerd zijn. Een systematische aanpak is
daarbij van belang, waarbij de gemeente middelen en kennis mobiliseert om dit waar
te maken. Binnen vijf jaar moet het maatschappelijk vastgoed (waaronder scholen,
sportaccommodaties, wijkgebouwen) verduurzaamd zijn, waardoor ze minimaal
voldoen aan de bepalingen van de wet milieubeheer.

‘Op het gebied van duurzaamheid is
lokaal maatwerk de sleutel.’
4.2.3 Het CDA wil de ‘energiekansen’ (bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen,
windmolens, geothermische energie of ‘Blue Energy’) inventariseren en op basis
daarvan een plan ontwikkelen voor de toekomstige (lokale) energie-infrastructuur en
projecten. Enkele aspecten zijn verduurzaming van het energienetwerk, duurzaam
bouwen en – binnen de gemeente – duurzame technologie toepassen, zoals het
gebruik van LEDs voor straatverlichting. Het gemeentelijk wagenpark wordt voor
2022 volledig elektrisch (emissieloos).
4.2.4 Het CDA wil een impuls geven aan vergroening in de gemeente. Hierbij denken we
aan meer groen en het planten van bomen met een groot kroonvolume. Verder wil
het CDA meer toegankelijke groene zones realiseren. Het CDA wil een groenpark
ontwikkelen op ’t Eiland (Kwakkelwei) als een groene long in het hart van de
gemeente.

4.3 Economische samenwerking
De gemeente Katwijk vormt geen eiland. Samenwerking in de regio, op velerlei gebied, is
van groot belang. Dit geldt ook voor economische samenwerking en de ontwikkeling van de
arbeidsmarkt.
Het CDA is van mening dat overleg, samen met ondernemers en onderwijsinstellingen,
essentieel is voor de verdere ontwikkeling van de regio. Bij het ontplooien van initiatieven is
het steeds belangrijk rekening te houden met (soortgelijke) initiatieven in de regio en waar
mogelijk samenwerking te zoeken, om op die manier de kans op succes te vergroten.
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4.3.1 Het CDA ziet nog veel kansen voor economische samenwerking met de Leidse regio,
in het bijzonder op het gebied van kennis, onderwijs, toerisme en ondernemerschap.
We werken samen met de Bollenstreek aan de versterking van de Greenport (GOM).
4.3.2 Het CDA wil dat er een regulier overleg komt tussen de gemeente,
onderwijsinstellingen en ondernemers. Samenwerking is nodig voor een goede
aansluiting op de arbeidsmarkt.
4.3.3 De behoefte aan passende vestigingsruimte voor het bedrijfsleven is de komende
jaren naar verwachting groot. Katwijk werkt actief aan het verder ontwikkelen van het
potentieel aan bedrijventerreinen. We realiseren nieuwe bedrijventerreinen,
bijvoorbeeld Klei-Oost en binnen de projectlocatie Valkenburg. Daarnaast worden
bestaande bedrijventerreinen opgeknapt. De gemeente werkt samen met het
bedrijfsleven aan het verbeteren van de kwaliteit van bedrijventerreinen en het
keurmerk veilig-ondernemen (KVO).
4.3.4 De economie ontwikkelt zich rap naar een 24/7-economie, dit baart ons zorgen. Het
CDA vindt dat een onderbreking hiervan bijdraagt aan een duurzame samenleving.
De zondag is voor het CDA Katwijk een dag van rust, bezinning, ontspanning en
ontmoeting. Dat vinden wij ook in het belang van werknemers en ondernemers. Het
CDA is daarom geen voorstander van openstelling van winkels op zondagen.

4.4 Lokale infrastructuur, verkeersveiligheid en openbaar vervoer
De lokale infrastructuur en het openbaar vervoer, maar ook de verkeersveiligheid binnen de
gemeente, vormen belangrijke randvoorwaarden voor een vitale economische ontwikkeling.
Het CDA wil doorgaan met het systematisch aanpakken van knelpunten rond
verkeersveiligheid en bereikbaarheid (doorstroming). Nauw overleg met betrokkenen bij het
maken van afwegingen ten aanzien van veiligheid, leefbaarheid en economische belangen
vormen het startpunt van die aanpak.
4.4.1 Het CDA wil de (snel-)fietsroutes versterken en veiliger maken, onder andere door
fiets- en autoverkeer te scheiden of met fietsstraten waar de auto te gast is. Het CDA
wil nader onderzoeken waar fietsers binnen de bebouwde kom voorrang kunnen
krijgen, bijvoorbeeld op rotondes.
4.4.2 Wij willen doorgaand vrachtverkeer om de dorpskernen heen leiden. Zo wil het CDA
de Brouwerstraat in Rijnsburg en de Rijnstraat in Katwijk aan den Rijn
vrachtwagenvrij maken, net zoals de Hoofdstraat in Valkenburg dat nu al is.
Daarnaast blijven we met de omwonenden werken aan het verbeteren van de
verkeersveiligheid.
4.4.3 Het CDA is een voorstander van de aanleg van de Pioniersbaan (Noordelijke
Randweg). Deze weg ontlast het centrum van Rijnsburg en de N206 door Katwijk, dat
komt de leefbaarheid ten goede. De gemeente moet zich blijven inzetten om dit hoog
op de agenda te krijgen bij de provincie.
4.4.4 We blijven inzetten op een betere inpassing van de Rijnland Route. Voor de
aansluiting van de Zijlhoek op de Rijnland Route moet een alternatief komen, om de
Voorschoterweg te ontlasten. Meerdere fiets- en voetgangersbruggen tussen het dorp
Valkenburg en de nieuwe wijk zijn van vitaal belang voor verbinding tussen het oude
en toekomstige dorp.
4.4.5 Het CDA blijft van mening dat de ‘Verlengde Westerbaan’ nodig is voor een veilige en
vlotte zuidelijke ontsluiting van Katwijk. Tot die tijd is het (te) druk op het Bosplein en
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4.4.6

4.4.7

4.4.8

4.4.9

voelt het verkeersonveilig. Het CDA wil dit verbeteren en de Koningin Julianalaan en
Boslaan verkeersveiliger maken.
De leefbaarheid in Katwijk aan den Rijn langs de N206 moet verbeterd worden en de
overlast verminderd. Wij vinden het belangrijk dat de wijken onderling meer
verbonden worden. Het CDA blijft bij de provincie pleiten voor een verdiepte ligging
van de N206 tussen Zeeweg en Wassenaarseweg (N441). We zetten in op een
scheiding van het doorgaande verkeer (N206) en het lokale verkeer, met
ongelijkvloerse kruisingen. Daar past dan ook goed een uitgebreide bushalte. In het
gebied blijft verder ruimte voor spelen, bewegen én een evenemententerrein.
Het CDA is van mening dat de bereikbaarheid van (delen van) Rijnsburg en
Valkenburg met het openbaar vervoer dient te verbeteren: reizen per openbaar
vervoer moet een uitstekend alternatief zijn voor reizen per auto. In principe zou de
reis per openbaar vervoer van of naar het Centraal Station in Leiden inclusief looptijd
en wachttijd niet meer dan 30 minuten moeten bedragen. Bij de toekomstige
aanbesteding moet het speerpunt daarom goede bereikbaarheid van alle wijken zijn.
Hier valt zowel de route van de bus als de frequentie onder.
De komst van de snelle bus (R-net) naar Leiden is goed voor Katwijk. Over
aanpassingen aan de route, zoals de rotondes in de Zeeweg, wordt pas besloten als
daadwerkelijk blijkt dat dit voor de doorstroming van al het verkeer beter is.
Het CDA is voorstander van het aanleggen en behoud van rotondes voor een
soepele doorstroming van het verkeer.

.
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4.4.10 Het parkeren in Katwijk aan Zee moet betaalbaar blijven, dat is belangrijk voor de
aantrekkelijkheid van de gemeente. Betaald parkeren is een instrument dat wordt
ingezet ten gunste van de bewoners en de ondernemers, niet ten koste van hen
4.4.11 De parkeerdruk op zondagen is groot, zeker in de woonstraten. Dat geeft hinder voor
de centrumbewoners. Het CDA vindt daarom dat er op zondagen handhaving
noodzakelijk is en na 12:00 uur parkeergeld betaald wordt. Daarnaast willen wij, ten
gunste van onze inwoners, het betaald parkeren in de avond verkorten.
4.4.12 Naast de vanzelfsprekende aandacht die de voorzieningen in Katwijk als ‘badplaats’
krijgen, wil het CDA de mogelijkheden voor recreatie en ontspanning rond het
Valkenburgse meer optimaal benutten. Met de groei van de gemeente (Duyfrak en
locatie Valkenburg), is een ambitieus programma voor ontwikkeling van het
Valkenburgse meer gewenst, in samenspraak met de bestaande ondernemers.
4.4.13 Het CDA is een voorstander van het realiseren van een kleinschalige zeejachthaven
‘buitengaats’. De uitgangspunten blijven daarbij dat deze haven past bij de schaal en
identiteit van Katwijk, zonder financiële risico’s, grootschalige woningbouw en
overbelasting van de infrastructuur.

4.5 Kansen en kwaliteit op projectlocatie Valkenburg
De ontwikkeling van projectlocatie Valkenburg zal in de komende jaren gestalte moeten
krijgen. Op dit moment voorziet de planning in het ontstaan van een woonwijk met een rijke
variëteit aan (soorten) woningen die op duurzame wijze gerealiseerd zullen worden.
4.5.1 Wij willen vasthouden aan maximaal 5000 kwalitatief uitstekende wooneenheden,
met gevarieerde bebouwing die ‘organisch’ past in de omgeving: voldoende open
ruimte met openbaar groen en ‘levensbestendige’ woningbouw, variërend van sociale
woningbouw (30%) tot vrijstaande villa’s.
4.5.2 Duurzaamheid blijft hoog in het vaandel staan, zodat een energieneutrale locatie
ontstaat.
4.5.3 Volgens plan worden de eerste woningen in 2020 opgeleverd. Het CDA hecht eraan
om van meet af aan te bouwen aan een ‘gemeenschap’ en te zorgen dat de
(basis)voorzieningen, zoals wegen, openbaar groen en verlichting gerealiseerd
worden voordat de eerste woningen opgeleverd worden: eerst ontsluiten, dan wonen.
4.5.4 Het CDA steunt plannen om – naast woningbouw – op de locatie te komen tot
hoogwaardige bedrijvigheid, zoals ‘Unmanned Valley’. Het is belangrijk de plannen
zorgvuldig te blijven toetsen op haalbaarheid. Wanneer na vijf jaar blijkt dat
Unmanned Valley niet haalbaar is, dan kiest het CDA voor het ontwikkelen van
alternatieven in plaats van voor meer woningbouw.
4.5.5 Naast wonen en werken is ruimte voor groen en recreatie onontbeerlijk voor de
leefbaarheid van de nieuwe wijk én de aangrenzende dorpen. Daarom is de Mient
Kooltuin nodig als groene buffer voor recreatie en sport tussen de nieuwe wijk en de
duinen.
4.5.6 Binnen de projectlocatie Valkenburg wordt een plaats ingeruimd voor een
begraafplaats. Die begraafplaats heeft ook een functie voor het dorp Valkenburg. Om
deze reden wordt de locatie zodanig gekozen dat deze gelegen is in de nabijheid van
het dorp. Het CDA denkt daarbij aan het gebied nabij de 10 Meilaan.
4.5.7 Projectlocatie Valkenburg dient zonder extra kosten voor de Gemeente Katwijk
gerealiseerd te worden.
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5. Betrouwbaar bestuur
De drie decentralisaties in het sociale domein hebben ervoor gezorgd dat er meer taken en
verantwoordelijkheden naar de gemeente zijn overgegaan. Ook de aanstaande
Omgevingswet zal voor een nieuwe dynamiek zorgen. Het biedt de kans om na te denken
over de eigen rol van de gemeenteraad, omdat er met minder regelgeving gewerkt gaat
worden.
De gemeente zal daarom, nog meer dan nu, vertrouwen moeten geven aan inwoners en zich
aansluiten bij maatschappelijke initiatieven. Meer dan ooit is er voor de gemeente een
ondersteunende in plaats van sturende rol weggelegd. Het CDA heeft vertrouwen in het
burgerinitiatief, wil participatie in de wijk en in de gemeente aanmoedigen en zet wat betreft
dienstverlening te allen tijde in op zorgvuldigheid, transparantie en lage lokale lasten.

5.1 Vertrouwen in burgerinitiatief
Het CDA erkent de veranderende rol van ambtenaren, raadsleden en bestuurders. De
gemeente zal vooral kaderstellend en ondersteunend op moeten treden en ruimte laten aan
inwoners, organisaties en bedrijven die maatschappelijke waarde ontwikkelen.
Nieuwe (digitale) communicatievormen om de relatie tussen burger en gemeente te
verstevigen en de interactie te bevorderen worden hierbij in toenemende mate ingezet.
Ambtenaren gaan, waar mogelijk, de wijk in en meer in gesprek met de samenleving. Het
CDA staat voor een publieksvriendelijke invulling van taken, een proactieve
benaderingswijze en korte lijnen met inwoners en vrijwilligers.
5.1.1 De gemeente voert een right-to-challenge regeling in waarbij burgers en lokale
verenigingen de mogelijkheid krijgen om een alternatief in te dienen voor de
uitvoering van collectieve voorzieningen in hun directe omgeving. Met dit recht kan
een groep (georganiseerde) bewoners taken van de gemeente overnemen als zij
denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan.
5.1.2 Om de kloof tussen burger en overheid te verkleinen wil het CDA, naar voorbeeld van
de G1000, de komende raadsperiode experimenteren met burgertoppen waarin
willekeurig gekozen inwoners zitting nemen.
5.1.3 Het CDA ziet graag dat initiatieven zoals rond de Duinvallei, waarin inwoners,
bedrijven, instellingen en verenigingen de handen ineenslaan en zelf verantwoording
dragen voor investeringen, eerder regel dan uitzondering worden.
5.1.4 Het CDA wil dat inwoners en bedrijven de mogelijkheid krijgen om digitaal
vergunningen aan te vragen. Het programma Digitiaal2017 wordt zo snel mogelijk
geïmplementeerd.
5.1.5 Het CDA wil via een speciale app burgers actief betrekken bij plan- en besluitvorming.
Via de app krijgen burgers vooraf inspraak en wordt hen via de mobiele telefoon
vragen voorgelegd rond onderwerpen die op dat moment in de gemeenteraad spelen.
In dit scenario gaan de plannenmakers hierna pas aan de slag.
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5.2 Participatie in de wijk en in de gemeente
Mensen willen prettig en veilig wonen in hun straat, buurt en wijk. Zij voelen zich zeer
betrokken bij hun directe leefomgeving en willen graag meedenken over ontwikkelingen in
hun buurt. Een schone en veilige omgeving is in onze ogen een gezamenlijke
verantwoordelijkheid, niet alleen van de gemeente en/of van instanties.
5.2.1 De wijkgerichte aanpak van(uit) de gemeente wordt in versterkte vorm voortgezet,
zowel voor de fysieke als de sociale omgeving.
5.2.2 Bewoners krijgen zo vroeg en zo veel mogelijk inspraak bij ontwikkelingen en
veranderingen in hun wijk.
5.2.3 De participatie door jongeren wordt vergroot, waarbij goed moet worden ingespeeld
op de voortdurend veranderende trends en leefstijlen. Dat vraagt een snelle, flexibele
werkwijze. Er dient nauw samengewerkt te worden met jongeren en met organisaties
die met jongeren omgaan. Sociale media en apps zijn daarbij belangrijke
instrumenten.
5.2.4 Scholen krijgen de gelegenheid om hun leerlingen jaarlijks kennis te laten maken met
het gemeentebestuur, in het Raadhuis. Uiteraard werkt het gemeentebestuur hieraan
mee.
5.2.5 Het CDA waardeert de betrokkenheid en inzet van de wijkraden. Hun jaarlijkse
budget is wat ons betreft vooral bedoeld voor zaken die de sociale samenhang in de
wijk ten goede komen.
5.2.6 De WhatsApp-buurtgroepen worden uitgebreid naar meer wijken en worden onder
andere ondersteund door plaatsing van bordjes langs de invalswegen van wijken.
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5.2.7 We willen ook online de sociale samenhang in wijken en buurten versterken,
bijvoorbeeld met een app. Deze periode gaan we dat in ten minste één wijk proberen.

5.3 Lage lokale lasten en transparantie
Een eerlijke economie vraagt om solide gemeentelijke financiën, zo laag mogelijke lasten
voor de inwoners en een eerlijk en overzichtelijk belastingstelsel. Het grootste deel van de
gemeentebegroting bestaat uit geld via de Rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt
uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van belastinggeld,
opgebracht door de inwoners van de gemeente.
Het CDA heeft de overtuiging dat we duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen
die voorhanden zijn. De uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn:
zorgvuldigheid, transparantie en zo laag mogelijke lokale lasten.
5.3.1 Het CDA wil de lasten laag houden en streeft ernaar de gemeentelijke woonlasten
slechts te verhogen met de jaarlijkse inflatie. Gemeentelijke leges en heffingen zijn
kostendekkend.
5.3.2 Wij staan ervoor dat de inkomsten en uitgaven in de begroting in evenwicht zijn. Bij
een verstoring van dat evenwicht wordt eerst gekeken naar mogelijke
efficiencymaatregelen en vervolgens naar mogelijke versoberingen in taken en het
dienstverleningsniveau. Het CDA geeft prioriteit aan het versterken van de
samenleving, de ondersteuning van hen die dat nodig hebben en het in stand houden
van het voorzieningenpeil. Daarom sluiten wij een belastingverhoging niet uit.
5.3.3 De gemeentelijke financiën moeten voor alle inwoners inzichtelijk zijn. Er is niets
geheim aan de uitgaven van de gemeente. Om die reden ontvangen inwoners,
bijvoorbeeld bij hun OZB-aanslag, een korte weergave van de uitgaven van het
vorige jaar. Op de website van de gemeente wordt ook een duidelijk overzicht
geplaatst van instellingen die van de gemeente subsidie ontvangen en de hiermee
samenhangende taken die men uitvoert.
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Colofon
Het verkiezingsprogramma van het CDA Katwijk is tot stand gekomen dankzij de inzet van
Adger van Helden, Barend Tensen, Han Gesink, Jonathan de Mooij, Jonathan Weegink,
Rosaline van Helden en Wim Driebergen en dankzij inbreng en meedenken van Bas
Drinkwaard, Cor Kromhout, Gert Ravensbergen, Irene van der Plas, Janneke van Kruistum,
Jeanette Oosthoek, Jeroen Ravensbergen, Krijn van der Spijk, Lisette van der Maden, Mark
Vlieland, Martin van der Vijver, Renate van Leeuwen en Wim Imthorn.
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