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Verkiezingsprogramma D66 Katwijk 2014 - 2018 

 

Katwijk vooruit! 

U heeft het programma van D66 in handen. Op 19 maart doet D66 Katwijk mee aan de 

gemeenteraadsverkiezingen. Een enthousiast team is hard bezig geweest om dit programma te 

schrijven. Dit team heeft hiervoor geluisterd naar inwoners en ondernemers. Samen met u willen wij 

een frisse wind door de raad laten waaien. Wij willen discussiëren met open vizier over de toekomst 

van onze gemeente. Leren van het verleden, en vooral kijken naar de toekomst. We gaan uit van 

kansen in plaats van onmogelijkheden. Zo laat ons programma zich ook lezen: het is deels 

herkenbaar D66-geluid en deels bestaat het uit nieuwe ideeën en wensen voor onze gemeente. 

Inhoudsopgave 

Voorwoord Alexander Pechtold    ...................................................................................... 2 

1. Samen kom je verder   ....................................................................................................... 3 

2. Zo komen we vooruit!   ...................................................................................................... 4 

3. Het gaat om de inwoners   ................................................................................................. 6 

4. Een duurzaam, groen en bereikbare gemeente   ............................................................... 11 

5. Duurzaam bouwen, ontwikkelen en wonen   ..................................................................... 13 

6. Een veilige gemeente   ........................................................................................................ 14 

7. Besturen voor de inwoner  ................................................................................................. 15 

Op onze website, www.d66katwijk.nl, kunt u al onze standpunten inzien en zoeken op onderwerpen 

die u interesseren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Dit programma is geschreven met inbreng van Hessel Mooiman, Lenneke Bosman, Stef Vink, 

Caroline Koiter, Alma Bouwels-Kordic en Ralf Boland. Foto’s zijn gemaakt door Ralf Boland.  



 

2 

 

Verkiezingsprogramma D66 Katwijk 2014 - 2018 

“De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere rol in 

uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen op 19 maart; stemmen op D66.” 

 

De gemeente wordt belangrijker, uw stem dus ook 

Voorjaar 2014 en u mag wéér naar de stembus. Gaat u weer stemmen? Veel mensen vragen zich af 

of gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik overtuig u er graag van dat u juist bij deze 

gemeenteraadsverkiezingen uw stem moet laten horen. 

   

Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. Als raadslid, wethouder en burgemeester heb ik 

gezien hoe dat werkt: de belangrijkste vraag moet steeds zijn ‘Wat betekent dit voorstel voor 

mensen in hun dagelijks leven, in hun directe omgeving?’. Voor D66 is het essentieel dat iedereen 

meepraat en meebeslist over de plannen die ons raken. Dat is een democratisch recht én, vinden wij, 

ook een democratische plicht. Het is in ieder geval de beste garantie voor politiek waarin de mens 

centraal staat. 

   

Dat is belangrijk, want er moeten indringende keuzes gemaakt worden. Hoe groot wordt de klas van 

uw kind komend jaar? Werken beroepsonderwijs en het lokale bedrijfsleven samen tegen 

jeugdwerkeloosheid?  Worden zorg en ondersteuning van ouderen en gehandicapten op maat 

geleverd? Pakt uw gemeente nu eindelijk de leegstand aan van achterhaalde industrieterreinen en 

niet gebruikte beeldbepalende gebouwen? Geeft uw gemeente ruimte aan bewoners die samen 

zonnepanelen op hun daken laten plaatsen? Heeft u als bewoner zelf over dit alles iets te zeggen? De 

gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere rol in uw 

gemeente spelen. Dat begint met stemmen; stemmen op D66. 

   

D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op vrije mensen die zich inspannen en ontplooien. 

Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker en rijker. Wij mensen zetten ons van nature niet 

alleen in voor onszelf, maar ook voor onze naasten, onze leefomgeving, de maatschappij en onze 

gezamenlijke toekomst. Daarom komt D66 op voor de kansen van iedereen, bijvoorbeeld via het 

onderwijs. Met een overheid die steunt, randvoorwaarden schept en waar nodig stuurt. D66 weet 

zeker dat de kracht van mensen onderling de belangrijkste maatschappelijke motor is. Wij 

vertrouwen op die kracht van mensen, individueel en samen. 

   

D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we zijn duidelijk over wat we willen, we denken in 

mensen en niet in groepen, we beginnen bij u en niet bij de regels en houden altijd het oog op de 

toekomst. Wij zijn optimistisch maar weten ook dat we hard moeten werken om onze idealen te 

verwezenlijken. 

   

Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de slechtste gemeente van Nederland woont? Of gaat u 

er, samen met D66, voor zorgen dat uw gemeente de handschoen oppakt? U kunt het verschil 

maken. Zeker hier in de gemeente Katwijk, in uw eigen omgeving! 

   

Wacht niet af. Stem op 19 maart. Beter nog; stem D66! 

   

Alexander Pechtold 
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1. Samen kom je verder 

D66 wil dat Katwijk een prettige gemeente is, met een groene en veilige leefomgeving, goede 

dienstverlening en voorzieningen waarin mensen heerlijk kunnen wonen, werken en recreëren. In 

harmonie met elkaar én hun omgeving. Waar voldoende voorzieningen zijn die aansluiten op de 

behoefte en de portemonnee van de bewoners. D66 wil dat de gemeente voor alle leeftijdsgroepen 

aantrekkelijk is om te wonen en dat het ondernemersklimaat ook zo aantrekkelijk mogelijk wordt 

gemaakt. Daarnaast wil D66 dat de gemeente haar taken zoveel mogelijk met partners in de 

samenleving uitvoert en dat regionale vraagstukken in goed overleg met ons omringende gemeenten 

worden opgelost. 

D66 wil een gemeente waar mensen ook zelf verantwoordelijkheid nemen aan de instandhouding 

van die leefbare, veilige en groene omgeving. Dit door niet alleen hun eigen belangen na te streven, 

maar ook oog te hebben voor de belangen van hun medemensen. Waar we elkaar kunnen 

aanspreken op het gooien van afval op straat of het niet opruimen van hondenpoep en waarin we 

ons gesteund voelen door bestuur en politie. Een gemeente waar het bestuur luistert naar de 

inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en waar het bestuur in samenspraak met 

hen zijn besluiten neemt. 

Dat is en blijft een grondhouding van D66. Het bestuur dient de gemeenschap en niet andersom. Als 

er zaken zijn die anders en beter kunnen horen wij dat altijd graag. Benader ons in de raad, via de e-

mail of in de gemeente. Samen maken we onze gemeente nóg mooier! 
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2. Zo komen we vooruit! 

D66 is terug in de gemeente Katwijk en wil graag bijdragen aan een groene duurzame gemeente 

waar het de inwoners aan niets ontbreekt. Dat doet D66 vanuit de overtuiging dat de toekomst van 

de gemeente Katwijk nog mooier kan dan ze nu al is! 

De concrete inzet van D66 

• D66 stelt de mens centraal: de decentralisatie van bevoegdheden in de zorg en sociale 

zekerheid naar gemeenten grijpen wij als kans om onze bewoners maatwerk in 

ondersteuning te leveren voor hun kwaliteit van leven, zelfstandigheid en participatie. 

• We maken van de gemeente Katwijk een voorloper in verduurzaming. Deze ambitie is 

goed voor het milieu, de belastingbetaler EN onze prachtige leefomgeving. 

• We willen inwoners en ondernemers meer kansen bieden. We vertrouwen dat mensen 

zelf dingen kunnen regelen. Waar de gemeente nu probeert om alles te voorzien en in te 

dekken, wil D66 de mensen juist meer ruimte geven en alleen ingrijpen als deze ruimte 

misbruikt wordt.  

• De lasten in onze gemeente houden we laag en de begroting op orde: bezuinigen doen 

we altijd eerst door kosten te verlagen, niet door belastingen te verhogen. 

• We streven naar een gemeente waar iedereen zich veilig voelt, waar jongeren worden 

betrokken en niet onnodig worden gecriminaliseerd. 

• We organiseren betrokkenheid en sociale samenhang, omdat het vanzelfsprekend is dat 

mensen zelf keuzes kunnen maken en je naar mensen luistert. Dat is een grondhouding 

van D66, ook in de gemeente Katwijk. 
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Uitgangspunten 

Naast de concrete inzet van D66 zal ons politieke denken en handelen ook geïnspireerd worden door 

onze richtingwijzers en uitgangspunten. Die lopen als een rode draad door onze politiek.  

D66 stelt de mens centraal: vrij, gelijkwaardig en mondig. Wij streven naar een democratische, 

duurzame en open samenleving, waarin vrijheid en zelfstandigheid even vanzelfsprekend zijn als 

sociale samenhang. Een samenleving waarin inwoners verantwoordelijkheid zijn voor hun omgeving. 

Een omgeving waarin werk, persoonlijke ontwikkeling, vrije tijd en zorg goed te combineren zijn. 

Samen leven doe je zelf! 

D66 wil actief kansen scheppen die mensen stimuleren hun talenten te benutten en hun kennis toe 

te passen. D66 bedrijft praktische en resultaatgerichte politiek vanuit haar idealen, zonder 

blauwdrukken of dogma's. We denken graag na voordat we beslissen. D66 wil mensen in staat stellen 

blijvend hun eigen keuzes te maken. We willen sociale doelen bereiken met liberale middelen. Dat is 

ons democratisch perspectief, dat noemen wij sociaal-liberaal. D66 gaat bij al haar lokale 

standpunten uit van de richtingwijzers van de partij: 

• vertrouw op de eigen kracht van mensen 

• denk en handel internationaal 

• beloon prestatie en deel de welvaart 

• streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving 

• koester de grondrechten en gedeelde waarden 

Dit zijn de concrete ambities van D66 voor 2014-2018 en de langere termijn. Wij hopen op uw steun 

om samen te werken aan een duurzame en democratische gemeente. Een gemeente die vooruit 

gaat. 

Doe mee!  
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3. Het gaat om de inwoners 

D66 stelt de inwoners centraal. Dat betekent dat bewoners van onze gemeente zich in alle vrijheid en 

veiligheid moeten kunnen bewegen en ontplooien. Daar waar zij op obstakels stuiten, moet de 

gemeente een helpende hand toesteken. 

Onderwijs voor iedereen 

D66 staat voor uitmuntend onderwijs als basis voor elk kind. In de gemeente zijn al goed presterende 

scholen, maar D66 vindt dat innovatie in het onderwijs altijd gesteund moet worden. 

De uitvoering van onderwijs is de eerste verantwoordelijkheid van het rijk. Dit wil niet zeggen dat de 

gemeente niet zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor het verbeteren van onderwijs en 

schoolbesturen kan aanspreken op hun verantwoordelijkheid. D66 wil daarvoor in samenwerking 

met de schoolbesturen van gemeente Katwijk een educatieve agenda opstellen. 

Ieder kind heeft recht op een gezonde leeromgeving. D66 wil daarom dat de gemeente Katwijk 

aanstuurt en zo nodig investeert in het moderniseren en verduurzamen van schoolgebouwen.  

D66 is voorstander van het verder ontwikkelen van brede scholen en 'alles-in-1-scholen' waarin 

kinderopvang , sport en cultuur en scholing worden samengebracht en voor iedereen gelijke kansen 

creëert. Hiermee wil D66 bereiken dat een rijker aanbod ontstaat dat ten goede komt aan alle 

kinderen, dus ook aan kinderen met een taalachterstand, een lichamelijke of geestelijk beperking. 

Veilig naar school 

D66 wil dat de jongste bewoners van de gemeente Katwijk veilig naar school kunnen wandelen. D66 

wil dit bereiken door het aanleggen van een kabouterpad in elke wijk. Kabouterpaden markeren 

veilige looproutes naar scholen.  

Informatie aan jongeren én ouders 

Jongeren zijn op vroege leeftijd bezig met zaken als alcohol, drugs en seks. Scholen hebben hier een 

belangrijke voorlichtende taak. 

D66 wil dat er op scholen op het juiste niveau voorlichting aan kinderen en ouders word gegeven 

over alcohol, drugs en seks.  

D66 wil, om alcoholmisbruik te voorkomen dat (sport)verenigingen in kantines toezien op 

verantwoord alcoholgebruik.  

Jeugdwerkloosheid tegengaan 

Een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt is een belangrijk wapen tegen 

jeugdwerkloosheid.  

D66 wil dat de gemeente Katwijk actief samenwerkt met scholen, opleidingsinstituten en 

werkgevers, om het opleidingsaanbod en de arbeidsmarktvraag op elkaar af te stemmen. 

Ondersteunen van activiteiten voor en door jongeren 

D66 vindt het van groot belang dat jongeren zich in de gemeente Katwijk thuis voelen en de kans 

krijgen de gemeenschap te verrijken met eigen initiatieven en ontwikkelde activiteiten. 
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D66 wil dat de gemeente Katwijk initiatieven van jongeren omarmt en serieus neemt en sociaal 

ondernemerschap stimuleert zodat jongeren naast een leuke activiteit ook direct zinvolle ervaring 

opdoen op de arbeidsmarkt. 

Scum, SKA en de Peuk, buurthuizen en andere initiatieven krijgen dus ook de steun van D66. 

Ondersteunen van activiteiten door en voor ouderen 

Recreatieve- en sportactiviteiten dragen in hoge mate bij aan de kwaliteit van leven van ouderen en 

mensen met een functiebeperking. 

D66 wil dat de gemeente Katwijk de seniorenverenigingen bijstaat voor die groepen ouderen die niet 

meer volledig in staat zijn zelfstandig te functioneren.  

D66 vindt het belangrijk dat ouderen blijven participeren in de samenleving. De enorme kennis, rijke 

ervaring bij ouderen is zonde om verloren te laten gaan. 

D66 wil samen met de ouderen in gesprek om te kijken hoe we ouderen kunnen helpen en 

stimuleren met het doen van waardevol werk voor de medemens en samenleving. 

Ruimte voor ouderen 

D66 vindt het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en leven.  

D66 wil dat de gemeente daarom zorgt voor zoveel mogelijk levensloopbestendige woningen en een 

goed openbaar vervoer.  

D66 wil dat de gemeente Katwijk inwoners die een (ouderen-) woongroep willen starten, of een 

initiatief voor (tweeling-) woningen waarin makkelijker mantelzorg kan worden verleend  actief 

ondersteunt. 

Zorg: nieuwe taken voor de gemeente 

Voor D66 is “welzijn” niet direct verbonden met een specifieke doelgroep maar iets wat voor alle 

mensen van belang is. Het doel van D66 is het welzijn van alle inwoners van de gemeente te 

bevorderen.  

De gemeente heeft een grote en groeiende verantwoordelijkheid voor het welzijn van haar inwoners. 

Met de aanstaande decentralisatie komen taken op het gebied van de sociale zekerheid, jeugdzorg 

en de AWBZ richting gemeenten. 

D66 ziet de gemeente Katwijk hierin de regierol spelen. De gemeente stelt de kaders en is 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. D66 vertrouwt voor de uitvoer in de kracht van de vele 

maatschappelijke organisaties die onze gemeente rijk is! 

Vrijwilligerswerk en mantelzorg ondersteunen 

Vrijwilligerswerk en mantelzorg vormen een belangrijk fundament van een leefbare en open 

samenleving waaraan iedereen kan deelnemen. D66 vindt dat er slimmer samengewerkt kan worden 

met vrijwilligers en mantelzorgers.  

D66 juicht toe dat mantelzorgers in de gemeente Katwijk jaarlijks ontzorgd worden op een 

‘mantelzorgersdag’.  
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D66 wil dat de gemeente werklozen stimuleert een vrijwilligersfunctie aan te nemen die hun 

arbeidsperspectief versterkt.  

D66 wil dat de gemeente kritisch kijkt naar subsidies voor verenigingen door ook naar het gehele 

aanbod van vrijwilligerswerk te kijken. In beginsel zijn alle subsidies voor D66 tijdelijk en moeten ze 

periodiek door de raad worden beoordeeld op nut en noodzaak.  

Transparantie en helderheid bij uitvoering WMO en de Participatiewet 

In de visie van D66 ondersteunt de gemeente inwoners in het regisseren van hun eigen leven en hun 

participatie in de samenleving. De wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is daarbij een 

instrument waarmee ondersteuning van kwetsbare groepen geboden kan worden. Daarbij is het van 

belang dat de gemeente de nodige expertise voor de uitvoering van de WMO en de Participatiewet 

beschikbaar heeft.  

D66 pleit voor een goed gefaciliteerde onafhankelijke cliëntenraad WMO (WMO-beraad). De 

cliëntenraad bestaat uit de betrokken mensen zelf en uit vertegenwoordigers van 

cliëntenorganisaties die geen directe binding hebben met één van de zorgverleners in de gemeente.  

D66 wil dat de cliënten/inwoners, die aangewezen zijn op voorzieningen, actief worden betrokken bij 

de inrichting en uitvoering van de dienstverlening die zij nodig hebben. 

Integreer hulpverlening. In veel gevallen hebben mensen te maken met meerdere hulpverleners. Ze 

krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp van de gemeente, thuiszorg vanuit de AWBZ en een 

opvoedondersteuner vanuit Jeugdzorg. Mensen, maar ook de instanties zijn gebaat bij onderlinge 

samenwerking. D66 wil dat iemand één aanspreekpunt heeft die snel en helder vragen kan 

beantwoorden en de zorg centraal coördineert. De gemeente moet dit faciliteren. 

Publieke dienstverlening 

De gemeente is de eerste overheid, de overheid waar mensen het meest en rechtstreeks mee te 

maken hebben. Paspoorten, rijbewijzen, bouwaanvragen, beheer en onderhoud van de directe 

omgeving, maatschappelijke ondersteuning, werk en het sociale vangnet. Het loket van de gemeente 

is er voor al deze zaken. 

D66 ziet dat het fysieke loket een steeds kleinere rol speelt. Het digitaal loket zal het fysieke loket 

overnemen. D66 wil dat verder geïnvesteerd wordt in deze ontwikkeling, zonder dat de mogelijkheid 

om op afspraak geholpen te worden verloren gaat. 

D66 vindt dat burgers niet meer in de rij hoeven te staan en dat de gemeente alvast zoveel mogelijk 

moet inzetten op digitale dienstverlening. 

Een gemeente staat in dienst van de burger, D66 vindt dat de gemeente Katwijk dat moet uitdragen. 

De gemeente is monopolist op veel gebieden, maar dat betekent ook een grote verantwoordelijkheid 

om te streven naar hoogwaardige dienstverlening. 

D66 vindt bijvoorbeeld dat de gemeente bij bouwaanvragen de burger snel uitsluitsel moet geven en 

zoveel mogelijk dient te helpen bij het voldoen aan de besluiten. 
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D66 wil dat personeel van de balies en receptie zich verantwoordelijk toont voor het probleem van 

de inwoner en hiernaar handelt. Goede service en kwaliteit staan centraal. Ook worden inwoners en 

ondernemers in staat gesteld om daar waar mogelijk zelf hun zaken te organiseren en te regelen. 

Een goede gemeente betrekt de inwoner bij de besluitvorming. 

Ondernemersklimaat en dienstverlening 

De dienstverlening aan ondernemers in onze gemeente verdient speciale aandacht. Ondernemers 

zijn belangrijk voor de werkgelegenheid, leefbaarheid en dynamiek in de gemeente. De 

dienstverlening aan ondernemers moet worden verbeterd.  

D66 wil daarom dat een goed ondernemersloket wordt ingericht en is voorstander van verdergaande 

optimalisering van digitale dienstverlening. 

D66 wil met lokale en regionale werkgevers afspraken maken over het realiseren van werk- en 

stageplekken voor werkzoekenden en mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. De 

gemeentelijk sociale dienst brengt hiervoor bedrijven in contact met werkzoekenden en schuwt 

daarbij niet de nieuwe middelen zoals speeddaten. 

D66 vindt het belangrijk dat de gemeente structureel overleg met de ondernemers voert en de 

informatie deelt die de ondernemers aangaat. Ondernemersverenigingen wordt gevraagd actief het 

gemeentelijk beleid te communiceren via de nieuwsbrief. 

Van ondernemers wordt op hun beurt verwacht dat zij actieve inbreng leveren en meedenken over 

verbeteringen in de dienstverlening.  

Bij complexe vergunningaanvragen wordt door de gemeente Katwijk een vooroverleg gehouden, 

zodat de ondernemer in één klap van diverse afdelingen hoort onder welke voorwaarden de 

vergunning zo spoedig mogelijk kan worden afgegeven. 

D66 wil de procedure voor het aanvragen van vergunningen eenvoudiger maken. 

Om deelname aan aanbestedingen door MKB en ZZP’ers te stimuleren, is het belangrijk deze zoveel 

mogelijk te vereenvoudigen. Dat bevordert dat bij aanbestedingen zoveel mogelijk lokale 

ondernemers actief betrokken worden. 

De ecologische footprint wordt in aanbestedingen als criterium opgenomen, zodat voor duurzame 

oplossingen gekozen kan worden. 

D66 vindt het belangrijk dat de gemeente Katwijk haar eigen prestaties inzichtelijk maakt voor de 

inwoners en ondernemers. 

Recreatie 

D66 vindt het belangrijk dat kinderen al jong leren voldoende te bewegen. Het is dus van belang dat 

er voldoende speeltuinen zijn Daarnaast wil D66 de aanleg van grotere speeltuinen, beheert door 

particulieren in de zogeheten speeltuinverenigingen, stimuleren. De gemeente reikt initiatieven 

hiertoe de helpende hand. 

D66 vind het belangrijk dat er in de gemeente een fatsoenlijk zwembad is. De mogelijkheid om bij 

ver- of nieuwbouw van het zwembad een 50 meter bad te behouden moet onderzocht worden. Om 
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financiering van een dergelijke optie rond te krijgen kan de gemeente toenadering zoeken tot het 

bedrijfsleven. 

Valkenburg is al jaren onlosmakelijk verbonden met vliegveld Valkenburg en de zweefvliegclubs die 

daar zitten. D66 vindt dat wanneer het vliegveld Valkenburg bebouwd wordt de mogelijkheden voor 

het Zweefvliegen in Katwijk of Valkenburg behouden moeten blijven. 

Winkelen 

De behoefte aan winkeloppervlak neemt af. Om leegstand te voorkomen wil D66 dat de gemeente 

soepel is en bijvoorbeeld tijdelijke winkels toestaat. Ook wil D66 dat dubbelgebruik (gemengde 

functies van ruimtes) makkelijker wordt. Winkelruimte waar geen behoefte aan is, kan worden 

verbouwd tot werkruimte voor ZZP’ers.  

Om winkelcentra aantrekkelijker te maken vindt D66 het belangrijk dat er gepraat wordt met 

ondernemers hoe dit het best verwezenlijkt kan worden. Zo zouden winkelcentra (verder) autovrij 

gemaakt kunnen worden. Indien nodig moet de gemeente investeren in de openbare ruimte om 

deze aantrekkelijker te maken. 

D66 wil dat niet de gemeente, maar ondernemers zelf hun sluitingstijden mogen bepalen. Dit geeft 

ze de mogelijkheid om de sluitingstijden aan te passen aan de wensen van de consument, zoals 

bijvoorbeeld op zondag. 

Horeca 

D66 vindt het belangrijk dat een centrum ook gezellig is, waar bij goed weer makkelijk een terras 

gevonden kan worden. Het systeem met glijdende sluitingstijden voor de harde horeca wil D66 

behouden en als de behoefte er is uitbreiden.  

Cultuur en historie 

D66 vindt het belangrijk dat cultuur en historie zoals bijvoorbeeld het Spinozahuis, het Katwijks 

Museum, maar ook de Romeinse geschiedenis van de gemeente, behouden blijven en bekend zijn bij 

de (jongere) inwoners.  

D66 wil dat de culturele opleiding van kinderen met bezoeken aan verschillende cultuurhistorische 

plaatsen in onze gemeente wordt versterkt. Vrijwilligers en instituten kunnen actief meedoen aan 

deze opleiding, bijvoorbeeld door het maken van lespakketten. Waar nodig kan de gemeente 

hiervoor (financiële) ondersteuning bieden. 

De theater-hangaar op voormalig vliegkamp Valkenburg wil D66 zolang mogelijk beschikbaar 

houden. De uitzonderlijke mogelijkheden voor theater in deze hangaar zorgen voor inkomsten bij 

lokale ondernemers. 

Cultuurhuis 

D66 vindt het belangrijk dat er, naast de hangaar, een (theater) podium beschikbaar blijft in de 

gemeente. Hiervoor moet in samenspraak met de gemeenschap gekeken worden naar de 

mogelijkheden.  
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D66 wil van het Andreasplein een activiteitenplein maken, waar samen met de winkeliersvereniging 

activiteiten georganiseerd kunnen worden. Daarnaast is dit volgens D66 de plaats om terrassen te 

realiseren. Het cultuurhuis op het Andreasplein past volgens D66 niet in die visie. 

4. Een duurzaam, groen en bereikbare gemeente 

Een groene gemeente 

Katwijk is een prachtig kustgebied, waar jong en oud van genieten. De duinen beschermen niet alleen 

ons land, maar zorgen ook voor drinkwater. Een groot deel van de bevolking in Zuid-Holland drinkt 

dit duinwater. Dit gebied moeten we koesteren.  

De overheid heeft een zorg voor een schone en leefbare leefomgeving, voor schoon water en het 

saneren van vervuilde grond. Ook de lucht die we inademen moet zo zuiver mogelijk zijn. De lokale 

overheid kan dat niet allemaal alleen regelen; er zijn landelijke wetten en regels voor. Provincies en 

gemeenten kunnen er wel veel aan bijdragen om die wetten en regels zo goed mogelijk uit te voeren 

en te handhaven. Daarvoor is ook hulp nodig van inwoners, ondernemers en instellingen. We hebben 

allemaal een eigen verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een schoon milieu. De gemeente staat 

de inwoners, ondernemers en instellingen zoveel mogelijk terzijde en dient als katalysator om 

verandering te realiseren. 

Een groene duurzame toekomst 

Duurzaamheid begint met een stukje bewustwording. Jong geleerd is oud gedaan. D66 wil dat 

jongeren door educatieve programma’s in Panbos en aan de kust, de basisprincipes van 

duurzaamheid leren begrijpen en toepassen. 

 

D66 wil dat de gemeente een actief duurzaamheidsbeleid voert en concrete doelen stelt. Meten is 

weten. Duurzaamheidsmaatregelen worden jaarlijks geëvalueerd op effectiviteit en bijgesteld waar 

dat nodig is. 

D66 wil dat luchtkwaliteit in gemeente Katwijk en de buurgemeenten goed wordt gemeten om tijdig 

maatregelen te kunnen nemen.  

Energiebesparing en opwekking 

De goedkoopste en schoonste energie is de energie die je niet gebruikt. In Nederland wordt veel 

energie verspild. D66 wil huishoudens en ondernemers aanmoedigen te investeren in 

energiebesparing of eigen bronnen van duurzame energie, zoals zonnepanelen, aardwarmte voor de 

glastuinbouw of het gebruik van restwarmte. D66 wil meer besparing van energie in de bebouwde 

omgeving. Energie besparen betekent structureel kosten verlagen. 

D66 vindt dat de gemeente Katwijk goed moet kijken waar zij kan ondersteunen in het besparen op 

energie. Zo wil D66 dat de gemeente Katwijk ondersteunt in het uitvoeren van een scan voor 

huishoudens om energiegebruik te verminderen.  

D66 wil dat de gemeente Katwijk onderzoekt of de gemeente gedeeltelijk garant kan staan voor 

leningen van markpartijen aan inwoners om de isolatie en duurzame energie opwekking van huizen 

te bekostigen. 
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D66 wil dat de gemeente vergunningsprocessen voor duurzame verbouwingen van woningen en 

kantoren versoepelt. 

D66 wil dat in de gemeente Katwijk het aandeel duurzame energievoorziening sneller groeit. Zo wil 

D66 via bijvoorbeeld het initiatief 20Duurzaam20 huishoudens en ondernemers stimuleren om 

gezamenlijke inkoop van zonnepanelen te organiseren, zodat de kosten van aanschaf omlaag kunnen 

worden gebracht.  

D66 juicht de door hoogheemraadschap Rijnland voorgestelde ‘Blue Energy’ centrale bij Katwijk toe. 

Door het verschil tussen zoet water van de Oude Rijn en zout water van de zee wordt groene energie 

opgewekt. 

Duurzaam ondernemen biedt ondernemers nieuwe kansen 

Voor D66 is duurzaamheid een schitterende kans om economische groei te garanderen. Altijd 

hebben nieuwe uitdagingen geleid tot nieuwe groei en innovatie.  

Er liggen enorme kansen voor de gemeente Katwijk. De ondernemersmentaliteit, de natuurlijke 

binding met de zee en de nabijheid van bio-science en space technologie, bieden kansen op het 

gebied van duurzame innovatie. Duurzame groei biedt de weg uit de economische crisis. 

D66 wil dat de gemeente Katwijk een stabiel en consistent duurzaamheidsbeleid voert dat barrières 

wegneemt, duurzame innovatie stimuleert en de inwoners prikkelt om met groene oplossingen te 

komen. 

Afval beter scheiden 

D66 wil dat wordt onderzocht of afval in de gemeente Katwijk op een duurzame manier kan worden 

ingezameld en gerecycled.  Inwoners worden nog meer gestimuleerd om zelf afval weg te brengen. 

Dit is niet alleen winst voor het milieu, maar levert ook meer opbrengst op voor de gemeente en 

inwoner omdat lasten laag worden gehouden.  

Duurzame en veilige mobiliteit 

D66 geeft voorrang aan de fietser en wil daarom fietsen bevorderen. Een hoogwaardig fietsnetwerk 

binnen de gemeente, met duidelijk gemarkeerde fietspaden, is cruciaal.  

D66 wil dat doorgaande fietsroutes goed worden aangesloten op de fietsroutes binnen de gemeente.  

D66 wil dat onveilige fietsovergangen in kaart worden gebracht en veiliger worden gemaakt. 

D66 weet dat een rijdende auto altijd beter is voor het milieu dan een wachtende auto. 

Doorstroming moet daarom zoveel mogelijk gestimuleerd worden. 

Waar rotondes de doorstroming en veiligheid verbeteren vindt D66 dat deze moeten worden 

aangelegd.  

D66 wil dat de gemeente luistert naar kritische geluiden over aanpassingen van wegen en dit 

meeneemt in de plannen. Problemen kunnen dan in een vroeg stadium worden opgelost zonder dat 

dure aanpassingen achteraf nodig zijn. 

Het aantal elektrische auto’s neemt toe, en zal de komende jaren alleen maar groter worden. D66 

juicht deze ontwikkeling toe. Daarom wil D66 dat de gemeente zorgt voor de aanleg van laadpalen bij  
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bijvoorbeeld parkeerterreinen in centra en bij het strand. De gemeente geeft zelf het goede 

voorbeeld door bij nieuwe aanschaf van gemeenteauto’s zoveel mogelijk te kiezen voor elektrische 

auto’s. 

Rijnlandroute en N206 

D66 vindt de plannen van de provincie voor de inpassing van de Rijnlandroute in grote lijnen goed. 

We zien de noodzaak van het verbreden van de Tjalmaweg in en prefereren doorstromend verkeer 

boven wachtend verkeer. D66 wil dat de gemeente Katwijk onderzoekt hoe de weg zo goed mogelijk 

wordt ingepast en waar mogelijk verder verlaagd wordt en dat voor de N206 waar mogelijk een 

tunnel wordt gerealiseerd. 

Westerbaan 

D66 wil zo snel mogelijk een permanente aansluiting van de Westerbaan op het verkeersnet van 

Katwijk, de zogenoemde ‘Verlengde Westerbaan’. Hoewel D66 de huidige (tijdelijke) aansluiting 

steunt, is deze niet berekend op het huidige verkeersvolume en loopt deze langs een winkelplein, 

huizen en een basisschool. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties en opstoppingen.  

D66 is voorstander van aansluiting van de Westerbaan op de Meeuwenlaan, waarbij zoveel mogelijk 

natuur wordt gespaard en de weg zoveel mogelijk uit het zicht komt, bijvoorbeeld door deze te 

verdiepen en overkappen.  

Fietspad naar zee 

D66 wil dat er samen met het realiseren van de Verlengde Westerbaan een fietspad door het duin 

van de Cantineweg naar de Laan van Nieuw Zuid wordt aangelegd. Fietsers vanuit Leiden en 

omstreken kunnen dan rechtstreeks naar het strand fietsen.  

5. Duurzaam bouwen, ontwikkelen en wonen 

De inzet van D66 is om van de gemeente Katwijk een zo aantrekkelijk mogelijke gemeente te maken 

om te wonen, recreëren en te werken. Dat betekent dat er moet worden gekeken naar de behoefte 

van de inwoners bij de verbetering of bouw van woningen.  

D66 wil dat de gemeente op meerdere fronten duurzaam bouwen stimuleert. D66 wil dat wordt 

gekeken welke leegstaande gebouwen  geschikt kunnen worden gemaakt voor bewoning. D66 wil 

leegstand zoveel mogelijk voorkomen en streeft naar bouwen naar behoefte.  

Bestemmingsplannen zijn flexibel, tijdgeest gebonden en niet in beton gegoten. 

Baas over eigen buurt 

Bij de herinrichting van straten en buurten moet er ruimte zijn voor bewoners om zich in te spreken. 

D66 wil dat de budgeten die beschikbaar worden gesteld voor de openbare ruimte als experiment 

beschikbaar worden gesteld aan de bewoners. 

Samen sociaal wonen 

D66 vindt het belangrijk dat in de sociale woonsector samen wordt gewerkt tussen bewoners en 

woningcorporaties. 
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Gemeente is geen projectontwikkelaar 

D66 wil niet dat de gemeente zelf in de stoel van de projectontwikkelaar gaat zitten. Speculeren met 

grond is niet de taak van de gemeente, zeker niet in deze economische tijden.  

Zeejachthaven 

Het besluit van de raad om als gemeente geen actieve rol te spelen als projectpartner van een 

zeejachthaven steunt D66. D66 wil wel blijven meedoen in discussies over initiatieven en plannen 

vanuit marktpartijen en provincie. 

Nieuw Valkenburg 

D66 vindt het belangrijk kritisch te blijven kijken naar de behoefte van bouwprojecten. 

Bouwprojecten kunnen indien nodig worden aangepast aan de vraag die bestaat. 

D66 wil de prioriteit leggen bij bestaande projecten zoals bijvoorbeeld de Bloem, Haven fase 2 en 

Rijnsoever Noord. 

6. Een veilige gemeente 

D66 vindt het belangrijk dat mensen zich in de gemeente Katwijk veilig voelen. D66 zet in op 

preventie, omdat voorkomen beter is dan genezen en D66 vindt dat inwoners hier zelf ook een rol in 

kunnen spelen. D66 wil zich daarnaast inzetten voor specifieke lokale veiligheidsissues. D66 wil dan 

ook dat de gemeenteraad een proactieve rol speelt in het vaststellen van lokale prioriteiten die 

ingebracht worden bij de lokale driehoek (Burgemeester - Openbaar Ministerie - Politie). 

BOA’s 

Wat D66 betreft kunnen bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) onder regie van de politie een 

grotere rol spelen in de veiligheidsaanpak van de gemeente. Het geweldsmonopolie blijft echter 

altijd bij de politie. 

Overlast van jongeren 

Gemeente Katwijk scoort met betrekking tot veiligheid op alle punten beter dan gemiddeld. 

Misdaadcijfers wijzen ook uit dat Katwijk een relatief veilige gemeente is. Toch heeft de gemeente 

Katwijk kernen die minder tevreden zijn over de veiligheid. Dit is in het algemeen te herleiden tot 

overlast van jongeren, vervuiling en hondenpoep, parkeeroverlast en de aanwezige voorzieningen. 

D66 wil, daar waar jongeren voor overlast zorgen, ingrijpen. Dit, zonder dat jongeren alleen maar 

ergens anders heen worden gejaagd. D66 wil met de jongeren in gesprek om te kijken hoe de 

overlast kan worden beperkt. 

D66 ziet hier ook een rol voor jongerencentra. Zij geven jongeren een plaats om samen te komen. De 

gemeente moet deze initiatieven (blijven) ondersteunen.   

Hondenpoep 

Hondenpoep wordt in de gemeente Katwijk duidelijk genoemd als overlast die door de inwoners 

wordt ervaren. 

D66 wil om deze overlast tegengaan de boetes voor het niet zelf opruimen van hondenpoep sterk 

verhogen. Hier staat tegenover dat D66 wil dat de hondenbelasting wordt afgeschaft. BOA’s krijgen 

de taak om goed te controleren op hondenpoep. 
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Zelfredzaamheid door voorlichting en preventie 

D66 vindt dat brandweer en politie mensen zelfredzaam moeten maken, bijvoorbeeld door te 

werken aan het risicobewustzijn bij mensen door voorlichting te geven in wijken en op scholen. Ook 

moet het aanbrengen van brandpreventieve en inbraakpreventieve maatregelen gestimuleerd 

worden. 

Alcohol, drank- en horecawet 

De minimale leeftijd voor het drinken van alcohol is landelijk verhoogd van 16 naar 18 jaar. De 

gemeente Katwijk heeft hierin een eigen lijn gekozen met betrekking tot handhaving. 

D66 steunt de lijn van de handhaving in de gemeente voor alcohol. D66 is een voorstander van 

pragmatisch beleid en vindt dit handhavingsbeleid een uitstekend voorbeeld hiervan.  

D66 is voor het voortzetten van deze lijn en de handhaving van minimale leeftijden voor het 

schenken van alcohol gradueel te verhogen. 

Voor D66 zijn jongeren belangrijk, we willen niet dat ze de straat op worden gejaagd. D66 wil dat er 

voor jongeren tot 18 jaar naar volwaardige uitgaans alternatieven wordt gezocht. Jongeren hebben 

hier uiteraard een grote stem in. 

D66 wil alcoholgebruik niet criminaliseren, wel de excessen tegengaan. 

7. Besturen voor de inwoner 

Bestuurlijke positionering 

De gemeente Katwijk ligt tussen de gemeentes Leiden, Oegstgeest, Noordwijk, Wassenaar, Teylingen 

en iets verder weg Noordwijkerhout. 

Zonder samenwerking verdwijnen diensten naar de 100.000+ gemeenten en verliezen kleinere 

gemeenten, zoals Katwijk, invloed en democratische controle. 

D66 vindt het dus van belang dat tussen regio’s wordt samengewerkt zodat diensten kunnen worden 

behouden. De samenwerking tussen Noordwijk en Katwijk voor de milieustraat is hier een prima 

voorbeeld van. 

D66 wil alleen niet dat de democratische invloed en controle van de inwoner hierbij in het geding 

komt. Samenwerkingsverbanden en de daaruit voortkomende besluiten zijn transparant en voor de 

burger inzichtelijk. 

Financiën 

In deze ‘krappe’ tijden is de gemeente Katwijk nog steeds een welvarende gemeente. Er vindt geen 

structurele verhoging van de OZB plaats. D66 vindt dat de gemeente moet (blijven) streven naar een 

structureel begrotingsevenwicht. De gemeente moet niet met grond speculeren maar moet zich 

toeleggen op het beheren van de bestaande gebouwen en voorzieningen. 

D66 wil dat de gemeente Katwijk beter gebruik maakt van de mogelijkheden voor provinciale, 

landelijke en Europese subsidies. 
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Democratie en inspraak 

D66 stelt de burger centraal. De invloed van de bewoners op haar bestuur kan volgens D66 verder 

worden uitgebreid, bijvoorbeeld door referenda en het direct kiezen van de burgemeester. D66 blijft 

zich inspannen voor een sterkere, meer directe band tussen kiezer en gekozene. 

D66 staat voor een transparante democratie. D66 vindt dan ook dat de Wet Openbaar Bestuur 

(WOB) een overbodige wetgeving zou moeten zijn. D66 streeft er zoveel mogelijk naar dat voor de 

gemeente Katwijk het instrument WOB overbodig wordt. 

 


