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Voorwoord 

U heeft het programma van D66 Katwijk in handen. Met uw ideeën en het 
gedachtengoed van D66 als inspiratie zijn wij gaan schrijven over de 
toekomst van onze gemeente. Wij zijn vele malen de straat op gegaan en 
hebben thema-avonden georganiseerd met de bewoners van Katwijk, 
Rijnsburg en Valkenburg om goed te weten te komen wat er leeft. De ideeën 
hebben we verzameld op ‘in gesprek met’ kaarten.


Vanaf 2014 hebben we met uw hulp een frisse wind door de gemeenteraad 
laten waaien. Met een raadszetel en twee burger-raadsleden heeft D66 zich 
vier jaar ingezet voor alle inwoners.  Soms waren we kritisch, altijd waren we 
constructief. We kozen een positieve insteek en lieten zien dat we vertrouwen 
hebben in u als inwoner.   Wij vinden dat inwoners het beste zelf kunnen 
besluiten over hoe ze hun leven inhoud en richting geven. Iedereen is vrij een 
eigen keus te maken, ook in onze gemeente.


Samen met u wil D66 investeren in:


Goede zorg – Wij willen regels en protocollen zoveel mogelijk beperken 
en meer ruimte voor maatwerk, eigen regie en inspraak. De zorg voor jeugd 
en volwassenen is nog te verdeeld en daarom willen wij dat behandelplannen 
doorlopen na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Ook willen we dat de 
privacy in de zorg goed is geregeld en uw gegevens bij de gemeente veilig 
zijn. 


Goed klimaat – Wij willen dat de gemeente hard gaat inzetten op 
energietransitie en besparing in onze gemeente. Gasloos bouwen is de 
nieuwe norm. Tegen windmolens voor onze kust hebben we geen bezwaar 
en het liefst zien we op ieder dak zonnepanelen. 


Goed onderwijs - Onderwijs biedt kansen en daarom willen wij 
uitmuntend, passend en bereikbaar onderwijs voor ieder kind. Wij willen 
samen met scholen en ouders een lokale onderwijsvisie opstellen. We zorgen 
voor duurzame schoolgebouwen. Culturele en sportieve voorzieningen 
verrijken onderwijs en onze gemeente. Daarom investeren we ook in de 
bibliotheek, muziek, sport en kunst.


De komende jaren wil ik me samen met een nieuwe fractie met alle energie 
inzetten om onze gemeente een beetje mooier te maken. 


Samen krijgen we het voor elkaar. Stem D66. 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Lijsttrekker D66 Katwijk 



�4

Een leven lang leren

D66 Katwijk kiest voor: 

>> Een lokale onderwijsvisie 
>> Uitmuntend, passend en bereikbaar onderwijs voor ieder kind 
>> Openbare basisscholen op redelijke afstand bereikbaar 

>> Een toekomstgerichte bibliotheek in centrum Katwijk 
>> Meer bewegen via verenigingen of individueel 
>> Culturele initiatieven en activiteiten in buurten en wijken 

>> Naast de theaterhangaar nog een cultuurpodium in de gemeente 

D66 krijgt het voor elkaar



Een leven lang leren 
De uitvoering van onderwijs is de eerste verantwoordelijkheid van het rijk. 
Dit wil niet zeggen dat de gemeente achterover kan zitten en geen 
verantwoordelijkheid neemt voor het verbeteren van onderwijs. Het gaat 
immers om de toekomst van de inwoners van onze gemeente. D66 wil dat 
alle leerlingen in de gemeente de kans krijgen het beste uit zichzelf te 
halen. De gemeente kan, behalve door de uitvoering van haar wettelijke 
onderwijstaken en bevoegdheden, het verschil maken voor kinderen. D66 
wil een betrokken en actief gemeentebestuur op onderwijs.  

Onderwijs voor iedereen 
>> D66 wil een lokale onderwijsvisie opstellen. Dit doen we samen met 

scholen en ouders, maar ook met culturele organisaties, de 
bibliotheek, muziek en sportverenigingen.  

>> D66 staat ervoor dat voor ieder kind gelijke kansen worden 
gecreëerd. Uitmuntend, passend en bereikbaar onderwijs voor elk 
kind staat hier aan de basis, zowel voor kinderen met een achterstand 
als voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben, zoals 
hoogbegaafde kinderen. 

>> D66 vindt het belangrijk dat de gemeente ervoor zorgt dat openbare 
basisscholen binnen een redelijke afstand van de verschillende 
kernen aanwezig zijn. Wij vinden in ieder geval dat er niet minder 
openbare basisscholen mogen zijn dan er nu zijn. 


>> D66 vindt dat innovatie in het onderwijs door de gemeente gesteund 
en gefaciliteerd moet worden.  

>> Leren gaat het best in een gezonde leeromgeving! D66 wil daarom dat 
de gemeente investeert en samenwerkt met scholen om school-
gebouwen te moderniseren en te verduurzamen. Waar nodig worden 
nieuwe schoolgebouwen gerealiseerd.  

>> D66 is voorstander van brede scholen en 'alles-in-1-scholen' waarin 
kinderopvang, sport en cultuur, scholing en andere maatschappelijke 
organisaties in de wijk worden samengebracht en voor iedereen 
gelijke kansen creëert. Hiermee willen wij bereiken dat een rijker 
aanbod ontstaat dat ten goede komt aan alle kinderen, dus ook aan 
kinderen met een taalachterstand, een lichamelijke of geestelijke 
beperking.  

>> Ook in onze gemeente is pesten op scholen helaas een probleem. 
D66 vindt dat de gemeente hier niet aan de zijlijn staat en wil dat zij 
samen met de scholen pesten op scholen en online pesten 
tegengaat.


>> D66 wil dat de jongste bewoners van onze gemeente veilig naar 
school kunnen wandelen en fietsen. D66 wil dat de gemeente zorgt 
voor veilige loop en fietsroutes naar de scholen toe.


>> D66 wil dat fietsgebruik zoveel mogelijk wordt gestimuleerd, maar 
begrijpt dat ouders hun kinderen soms met de auto naar school 
brengen. Wij willen daarom dat bij alle scholen voldoende en veilige 
ruimte is om kinderen bij school met de auto af te zetten.
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Bibliotheek 
De bibliotheek verzorgt belangrijke taken, zoals het taalhuis en de 
bibliotheek op school. Een centrale bibliotheek, gecombineerd met 
andere maatschappelijke functies, is nodig om de kleinere bibliotheken in 
de verschillende buurt- en dorpshuizen en de vele culturele en educatieve 
programma’s te kunnen handhaven. 

>> D66 is voorstander van een toekomstgerichte bibliotheek in het 
centrum van Katwijk aan Zee, waarin meerdere maatschappelijke en 
culturele organisaties samenkomen. Een samenwerking met de 
muziekschool kan dit verder versterken. In de gekozen locatie in de 
Noordzee Passage ziet D66 kansen, maar ook een groot risico op 
financiële overschrijdingen. Wij zien meer kansen op de locatie 
Baljuwplein, met een doorsteek naar de Voorstraat. 


Sport en verenigingen 

Sport en bewegen zijn belangrijk voor zowel het individu als de 
samenleving. Sport is ontspannend en zorgt dat mensen zich fit en 
gezond voelen. Bovendien heeft sport een sociale kant: het biedt de kans 
op ontmoetingen, een sociaal netwerk. Sport heeft een grote betekenis 
voor gezondheid, jeugdzorg en de sociale samenhang. Door iets extra te 
investeren in de sport kunnen elders vaak kosten bespaard worden. 

D66 wil dat mensen die willen sporten dat ook kunnen doen. Daartoe dienen er 
voldoende goed onderhouden sportaccommodaties te zijn, maar ook 
faciliteiten voor ongeorganiseerde sporters. Bovendien moet iedereen 
financieel in staat zijn om te kunnen sporten. D66 is voor breedtesport en 
topsport. Omdat sport leuk, gezond en sociaal is.


Verenigingen zijn behalve een belangrijke plek om te sporten ook belangrijk 
voor de sociale samenhang in onze gemeente. Onze gemeente beschikt over 
veel verschillende verenigingen gericht op muziek, zang, creativiteit of andere 

zaken die het culturele leven verrijken of het algemeen nut nastreven. De 
verenigingen maken van onze gemeente een leukere en betrokken gemeente.


>> D66 wil meer beweging stimuleren via sportverenigingen, maar ook 
door de wijken aantrekkelijker voor fitness en ontspanning te maken.


>> D66 wil dat de financiële bijdrage voor sport voor de minst 
draagkrachtigen in onze gemeente behouden blijft.


>> D66 wil sport onder alle groepen van de samenleving (bijvoorbeeld 
jeugd, ouderen, en mindervaliden) stimuleren.


>> We willen dat er meer hardlooproutes met rek- en strektoestellen 
worden aangelegd en er binnen de wijken meer trap- en 
basketbalveldjes komen.


>> D66 vindt dat van (sport)verenigingen en organisaties die een 
financiële ondersteuning en/of subsidie ontvangen een maat-
schappelijke tegenprestatie op gemeentelijk niveau verwacht mag 
worden. Bijvoorbeeld het ondersteunen of organiseren van 
sportdagen op basisscholen, bewegingsactiviteiten in zorgcentra of 
muzikale ondersteuning tijdens festiviteiten. Deze vraag ziet D66 
graag verbonden aan het verlenen van subsidie.


>> D66 wil dat de gemeente scholen en buitenschoolse opvang 
stimuleren om kinderen met sport en cultuur in aanraking te brengen. 
Daarbij willen we samenwerking met de diverse verenigingen 
bevorderen.


>> Bij de aanleg van nieuwe accommodaties of vervanging van 
bestaande wordt uitgegaan van duurzame opties.


>> D66 ondersteunt de aanleg van een nieuwe ijsbaan van minimaal 333 
meter in Leiden.


>> D66 vindt dat verenigingen een grote verantwoordelijkheid hebben als 
het gaat om het schenken van alcohol. Jongeren onder de achttien 
mogen immers niet drinken. De gemeente ondersteunt verenigingen 
in het opleiden van de vrijwilligers die achter de bar staan. 
Overtredingen worden beboet, maar wat D66 betreft komt dit geld 
uiteindelijk ten goede aan het verenigingsleven.
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>> D66 wil dat bij het organiseren van evenementen wordt gekeken hoe 
verenigingen zo min mogelijk regeldruk hebben, met respect voor de 
veiligheid en de openbare orde. 


Kunst, cultuur en historie 

Een culturele gemeente is een rijke en sociale gemeente. Het kunnen 
‘inademen’ van kunst en cultuur is een verrijking van onze geest. Het 
actief mee kunnen doen op dit gebied, is vormend maar ook ontspannend 
en samenbindend. Kunst en cultuur kost geld.  
Iedereen moet van cultuur kunnen genieten, jong en oud. Niet iedereen hoeft 
het met kunst eens te zijn. Kunst is bedoeld om de tongen los te maken, ons 
ruimer te laten denken en met kunst mogen  de grenzen worden opgezocht. 
Kunst mag herkenbaar zijn voor alle groepen die onze samenleving rijk is en 
kan zo een verbindende rol spelen. 


>>  D66 wil het samenwerken van instellingen op het gebied van kunst en 
cultuur stimuleren. Samenwerking kan bovendien ook tot nieuwe, 
creatieve ideeën leiden.


>>  D66 wil culturele initiatieven en activiteiten speciaal voor en door de 
inwoners van buurten en wijken meer ondersteunen. Nieuwe of al 
bestaande culturele projecten en initiatieven wil D66 ondersteunen en 


	 stimuleren, bijvoorbeeld door in leegstaande panden (tijdelijk) kleine 
ateliers te vestigen, waar culturele projecten kunnen plaatsvinden of 
tentoongesteld. De wijkregisseur kan hier een belangrijke rol spelen. 

>> 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 theaterhangaar op voormalig vliegveld Valkenburg wil D66 zolang 
mogelijk beschikbaar houden. De uitzonderlijke mogelijkheden voor 
theater in deze hangaar zorgen voor inkomsten bij lokale 
ondernemers.  

>>  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. 

>> De gemeente heeft de afgelopen raadsperiode het zalencentrum 
Tripodia verkocht. Bij de verkoop is de toegankelijkheid voor zaalhuur 
en organiseren van evenementen niet voor alle activiteiten 
gewaarborgd. D66 is er dan ook tegen dit soort belangrijke podia en 
maatschappelijke voorzieningen te verkopen zonder dat alle 
activiteiten zijn gewaarborgd. 

>> D66 vindt het belangrijk dat cultuur en historie zoals bijvoorbeeld het 
Spinozahuis, de verschillende musea, maar ook de Romeinse 
geschiedenis van de gemeente, behouden blijven en bekend zijn bij 
de (jongere) inwoners. 
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D66 Katwijk kiest voor: 

>> Een lokale economische agenda, in samenhang met regio 
>> Ruimte voor detailhandel om zelf openingstijden aan te passen 
>> Investeren in kennisintensief en innovatief ondernemerschap 
>> Voldoende stageplekken voor jongeren en werkzoekenden 
>> Werk en kansen in de strijd tegen armoede 
>> Proef met basisinkomen voor (oudere) werklozen 
>> Voldoende recreatie en natuur op voormalige vliegkamp 
>> Windmolens voor de kust als een kans zien 
>> Voldoende terrassen in het centrum van Katwijk 

Kansen voor iedereen
D66 krijgt het voor elkaar



Kansen voor iedereen 
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. De gemeente is er voor iedereen, ongeacht 
afkomst, geslacht, beperking, geloof of seksuele voorkeur. 

Ondernemen 
  
Ondernemers zijn voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg van levensbelang. Ze 
leveren banen, inkomsten en brengen dynamiek binnen de gemeente. We 
kennen een rijke ondernemerscultuur. Van oudsher is dat veel ruimte-
intensieve bedrijvigheid, zoals de (glas)tuinbouw. Door de bouw van meer 
broodnodige huizen slinkt het oppervlak. Voor onze gemeente is het belangrijk 
dat ook wordt geïnvesteerd in andere vormen van bedrijvigheid om de lokale 
economie te versterken. D66 wil daarom dat de gemeente de ruimte geeft aan 
particuliere initiatieven en ondernemerschap en daarbij innovatie en 
duurzaamheid stimuleert en beloont. 

Ruimte voor ondernemers 
>> 	 D66 wil dat er samen met de omliggende gemeenten een regionale 

visie op ondernemen wordt neergelegd. Parkeren, locaties en 
samenwerking zijn hier een belangrijk onderwerp in.


>> 	 D66 vindt dat er in de gemeente voldoende ruimte moet zijn voor 
startende ondernemers. We willen dat leegstaande bedrijfspanden in 
gebruik worden genomen als bedrijfsverzamelgebouwen voor kleine 
en startende ondernemers.


>> 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.


 

Innovatief en duurzaam ondernemen 
>> Ondernemers lopen nog te vaak tegen knellende vraagstukken bij de 

gemeente op wanneer zij innovatieve en duurzame ideeën hebben of 
vormen van samenwerking willen aangaan. D66 wil één goed 
werkend loket voor ondernemers dat innovatieve en duurzame ideeën 
ondersteund, in contact staat met belangenverenigingen en helpt met 
het zoeken van oplossingen.


>> D66 vindt het belangrijk dat winkels en bedrijven duurzaam 
ondernemen en wil daarom ondernemers stimuleren om keurmerken 
voor veilig, maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen 
te halen.


>> D66 wil dat de gemeente het makkelijker maakt voor ondernemers 
om duurzame verbouwingen aan hun bedrijfspanden te doen. 


Economie 
>> D66 wil dat de gemeente investeert in mogelijkheden en kansen voor 

kennisintensief en innovatief ondernemerschap. Wij zijn voorstander 
van de ontwikkeling van Unmanned Valley op het voormalig vliegveld 
Valkenburg, met respect voor de kwaliteit van het gebied en de 
ondernemers die er al zitten. 


>> D66 wil een lokale economische agenda die past bij onze gemeente, 
maar ook samenhangt met de regio. 
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Werken 
 
De economie draait nu weer beter. De werkloosheid daalt, maar het kan 
nog steeds beter. D66 vindt dat iedereen een eerlijke kans op werk 
verdient en kan bijdragen aan onze gemeente. Werk draagt daarnaast bij 
aan de zelfredzaamheid en het geluk van onze inwoners. Ondernemers 
zijn belangrijke werkgevers en geven we de ruimte om te ondernemen. 
Goed aansluitende stageplekken verkleinen voor beginnende werk-
nemers de afstand tot de arbeidsmarkt.  

>> D66 wil dat er voldoende stageplekken van goede kwaliteit 
beschikbaar zijn bij bedrijven en instellingen voor jongeren, 
arbeidsgehandicapten en mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Wij willen dat de gemeente dit faciliteert.  

>> D66 wil dat de gemeente actief samenwerkt met scholen, 
opleidingsinstituten en werkgevers, om het opleidingsaanbod en de 
vraag op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen.


>> D66 wil dat mensen zonder werk worden gestimuleerd en geholpen 
om een vrijwilligersfunctie aan te nemen die hun arbeidsperspectief 
versterkt.


 

>> D66 vindt ook dat er aan mensen zonder werk ruimte moet worden 
geboden om maatschappelijk vrijwilligerswerk te doen zonder allerlei 
beperkende en knellende regels.


>>  D66 vindt werk en kansen het beste middel tegen armoede-
bestrijding. Meerdere beleidsterreinen kunnen ervoor zorgen dat 
mensen uit armoede kunnen komen. Denk aan goede opleidingen, 
mogelijkheden tot omscholing, stages in het MBO, het zorgen voor 
voldoende betaalbare huurwoningen en diversiteit in woningen 
(waardoor er ook mensen doorstromen uit hun sociale huurwoning) en 
een goed vestigingsklimaat zodat ondernemers in Katwijk, Rijnsburg 
of Valkenburg willen starten.


>> D66 staat open voor een andere aanpak voor mensen met een 
uitkering en weinig zicht op een baan. Zo kan het voor ouderen lastig 
zijn om nieuw werk te vinden en kost werken hen soms zelfs meer 
geld dan het oplevert. Dit mag volgens ons niet de bedoeling zijn. 
Bijvoorbeeld voor deze groep kan een basisinkomen en aanpassing 
van de sollicitatieplicht een verlichting bieden van het oerwoud van 
uitkeringen en toeslagen. D66 wil dat de gemeente dit onderzoekt. 


>>  Door schulden zakken mensen verder of eerder weg in armoede en 
het ontneemt mensen het vermogen hun leven in eigen handen te 
nemen. D66 vindt daarom dat ingezet moet worden op een zo goed 
mogelijk schuldhulpverlening in onze gemeente.


>>  D66 wil dat voor arbeidsmigranten voldoende en veilige woonruimte 
beschikbaar is.


>>  D66 wil dat het voor ondernemers makkelijker wordt om mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld statushouders, werk 
aan te bieden.
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Toerisme en recreatie 

Katwijk is een gemeente waar mensen graag vertoeven. Dit blijkt alleen al 
uit de recreanten en toeristen die graag het Katwijkse bezoeken voor het 
mooie strand, de duinen en de boulevard. Maar Katwijk heeft meer.  

Onze gemeente ligt sinds kort in Nederlands meest recente nationale park: het 
Nationaal Park Hollands Duin. D66 ziet dit als een uitgelezen kans voor de 
toeristische sector om op in te spelen. En daarnaast; Valkenburg staat bekend 
om het smalspoormuseum, het zweefvliegen en de oudste paardenmarkt van 
Nederland. In Rijnsburg leg je je boot neer bij de jachthaven, ga je op bezoek 
bij het Spinozahuis en het bollendorp trekt jaarlijks vele bezoekers met de 
Flower Parade Rijnsburg. 


Voor de gemeente is toerisme dan ook een belangrijke sector die niet 
verwaarloosd mag worden. D66 is voorstander van Katwijk als familie-
badplaats. Tegelijkertijd krijgen nieuwe initiatieven voor recreatie waar dat kan 
de ruimte. 


>> D66 is voor de aanleg van een zeejachthaven en indien mogelijk ook 
voor een waterverbinding naar het achterland. Wij willen wel dat het 
bedrijfsleven hier zelf in investeert. 


>> D66 wil dat er voldoende recreatie en natuur komt op voormalig 
Vliegkamp Valkenburg. Het is van belang om de verbinding tussen het 
Valkenburgse Meer en de duinen te versterken. In het gebied moet 
gekeken worden naar mogelijkheden voor recreatie en plaats voor 
natuur. Wij willen verschillende initiatieven, bijvoorbeeld zweefvliegen 
en een smalspoorlijn, de kans geven in het gebied een plek te vinden. 


>> De windmolens voor de kust ziet D66 als kans en niet als bedreiging 
voor het toerisme. D66 wil in samenspraak met de energiebedrijven 
kijken hoe de windmolens ook kunnen worden gebruikt voor het 
toerisme door het houden van bijvoorbeeld boot- en duikexcursies.


>> Bij uitbreiding van het aantal slaapplaatsen voor toeristen wil D66 dat 
er goed rekening gehouden wordt met het omgevingskarakter en de 
natuur. Wij willen dat de gemeente met de inwoners en ondernemers 
bekijkt hoe dit gerealiseerd kan worden.


>> 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, bijvoorbeeld naar 
het strand. 
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D66 Katwijk kiest voor: 

>> Regels en protocollen in de zorg beperken 
>> Regie over eigen zorg vergroten 
>> Samenwerking zorgaanbieders, één aanspreekpunt voor cliënten 
>> Een stevige en onafhankelijke adviesraad sociaal domein 
>> Innovatieve ideeën om mantelzorgers te ondersteunen 
>> Mantelzorgers en vrijwilligers betrekken bij het maken van beleid 
>> Ondersteunen en stimuleren van jongeren 
>> Samen met ouderen zoeken naar nieuwe woonvormen 
>> Betaalbare woningen voor jong en oud 
>> Aandacht voor toegankelijkheid openbare ruimte 

Zorgen voor elkaar
D66 krijgt het voor elkaar



Zorgen voor elkaar 

Iedereen heeft in zijn leven op een zeker moment zorg nodig. Je kunt zorg 
nodig hebben omdat je met een handicap geboren wordt, een ziekte of 
ongeluk krijgt, of gewoon ouder wordt. Voor D66 is zorg en welzijn niet 
direct verbonden met een doelgroep, maar iets wat voor alle mensen van 
belang is. 

De gemeente heeft met de decentralisaties een grote verantwoordelijkheid 
voor het welzijn van haar inwoners gekregen. Met deze decentralisatie zijn de 
taken op het gebied van de sociale zekerheid, maatschappelijke onder-
steuning en jeugdzorg bij de gemeenten komen te liggen. Eigen regie en 
keuzevrijheid zijn belangrijke kernwaarden van D66. En dat geldt ook in de 
zorg. Voor het leveren van passende zorg vertrouwt D66 vooral de 
professionals. 


D66 wil zorg van goede kwaliteit, die voor iedereen toegankelijk blijft. Daarom 
willen we de zorguitgaven minder hard laten groeien. Doen we dat niet, dan 
wordt gezondheidszorg onbetaalbaar.


D66 ziet voor de gemeente hierin de regierol. De gemeente stelt de kaders en 
blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. Tegelijkertijd wil D66 de 
papieren rompslomp voor zorgvragers en zorgverleners zo veel mogelijk 
verminderen. 


>> D66 wil regels en protocollen zoveel mogelijk beperken en meer 
ruimte voor maatwerk, eigen regie en inspraak van cliënten bieden. 
Daarbij moet de professionaliteit van de mensen die werken in de 
zorg voorop worden gesteld.


>> D66 wil dit bereiken door de zelfredzaamheid en regie over eigen zorg 
van patiënten te vergroten door basiszorg in de buurt te organiseren. 
We willen dat verschillende instanties goed samenwerken en uitgaan 
van de eigen kracht van mensen, zelfredzaamheid van de patiënt 
zoveel mogelijk stimuleren en dat de cliënt zo lang mogelijk op een 
waardige manier thuis basiszorg ontvangt.


>> De zorg voor jeugd en volwassenen is nog te verdeeld. Zorg houdt 
niet op waar de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt. D66 wil dat jeugd en 
volwassenen teams goed samenwerken en dat behandelplannen 
doorlopen na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar.


>> In veel gevallen hebben mensen te maken met meerdere hulp-
verleners. Ze krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp van de 
gemeente, thuiszorg vanuit de WMO en een opvoedondersteuner 
vanuit Jeugdzorg. De cliënten, maar ook de instanties zelf zijn gebaat 
bij onderlinge samenwerking. D66 vindt dat hulpverlening zoveel 
mogelijk geïntegreerd moet worden. We willen dat de gemeente één 
aanspreekpunt aanstelt die snel en helder vragen kan beantwoorden 
en de zorg centraal coördineert. Van gecontracteerde zorgverleners 
wordt verwacht dat zij actief samenwerken met andere zorgverleners.


>> D66 pleit voor een goed gefaciliteerde onafhankelijke adviesraad 
sociaal domein. De adviesraad bestaat uit de betrokken mensen zelf 
en uit vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties. De adviesraad 
opereert onafhankelijk van de gemeente en zorgverleners en is een 
volwaardige gesprekspartner van de gemeente.


>> Zorg wordt veelal geleverd in samenwerking met andere gemeenten. 
D66 vindt dat de democratische invloed en controle gewaarborgd 
moeten blijven in deze samenwerkingsverbanden.
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>> Nu Leiden heeft aangegeven niet meer de regiofunctie voor 
daklozenopvang te willen vervullen moet de gemeente tijdig zorgen 
voor volwaardige vervanging voor de regio-opvang in Leiden.


>> D66 wil dat in de gemeente zowel het beleid als de uitvoering van 
zorgtaken goed worden geëvalueerd om ervoor te zorgen dat de 
juiste en kwalitatief goede zorg wordt verleend.


Vrijwilliger of mantelzorger zijn 
 
Vrijwilligerswerk en mantelzorgers vormen een belangrijk fundament van 
een leefbare en open samenleving waaraan iedereen kan deelnemen. Op 
mantelzorgers rust een grote verantwoordelijkheid, zij moeten veel meer 
doen als gevolg van de veranderingen die in de zorg hebben 
plaatsgevonden. Veel mantelzorgers zijn overbelast. 

De vele vrijwilligers in onze gemeente leveren een belangrijke bijdrage in tal 
van evenementen en maatschappelijk betrokken organisaties. Deze vrijwilligers 
zorgen voor reuring en sociaal contact in onze gemeente. D66 koestert de 
vrijwilligers. 


       >> De gemeente moet met innovatieve ideeën komen om de 	 	
	 mantelzorger te ondersteunen, zoals een achtervang van vrijwilligers 	
	 regelen voor mantelzorgers als zij een keer niet kunnen of gewoon 	
	 een avond vrij nodig hebben. 

>> D66 wil dat de gemeente niet alleen beleid over mantelzorgers en 
vrijwilligers, maar ook beleid mét mantelzorgers en vrijwilligers maakt.  

>> D66 wil dat mantelzorg als integraal onderdeel van andere 
beleidsterreinen zoals wonen en economie wordt meegenomen om 
onnodig beperkende regelgeving te voorkomen. Een goed voorbeeld 
hiervan is het soepel verlenen van vergunningen voor mantel-
zorgwoningen. 

>> D66 wil dat professionals en instanties goed samenwerken met 
mantelzorgers en vrijwilligers.


>> D66 wil dat vrijwilligers waar nodig ondersteund worden door de 
gemeente. Bijvoorbeeld door hen EHBO-cursussen aan te bieden. 


Jongeren 
 
Jongeren vormen een onmisbaar deel van het karakter van onze 
gemeente. Onze jeugd is ondernemend en draagt bij aan diverse 
verenigingen in onze gemeente. Tegelijkertijd kampen sommige jongeren 
met uitdagingen, ze zijn al op vroege leeftijd bezig met zaken zoals 
alcohol, drugs en seks. Scholen hebben een belangrijke voorlichtende 
taak in de preventie van alcohol- en drugsmisbruik, voorlichting over 
veilig vrijen en voor acceptatie van andere seksuele geaardheid.  
 
Als jongeren overlast geven op hangplekken willen we samen met de jongeren 
kijken hoe de overlast kan worden verminderd in plaats van ze alleen weg te 
jagen. Overlast en criminaliteit willen we voor zijn met jongerenwerk. Jongeren 
verdienen een plaats in onze gemeente.


>> D66 wil dat scholen goede voorlichting geven over alcohol en drugs, 
veilig vrijen en seksuele geaardheid aan kinderen en jongeren. 
Voorlichting werkt preventief op verslaving en positief op maat-
schappelijke acceptatie. De gemeente moet deze voorlichting 
krachtig stimuleren en faciliteren.  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>> D66 is van mening dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven 
aan jongeren over de acceptatie van andere seksuele omgangs-
vormen. Wij vinden dat naast het hijsen van de regenboogvlag op de 
internationale “Coming Out Day” ook op andere manieren aandacht 
moet worden geschonken aan maatschappelijke acceptatie. 

>> D66 wil dat de gemeente samen met scholen voorlichting geeft over 
het gebruik van social media en andere online communicatie, zoals 
sexting, aan jongeren. 

>> D66 vindt het van groot belang dat jongeren zich in de gemeente 
thuis voelen en de kans krijgen de gemeenschap te verrijken met 
eigen initiatieven en ontwikkelde activiteiten.  

>> Sociaal ondernemerschap door jongeren wordt gestimuleerd zodat 
jongeren naast leuke activiteiten ook direct zinvolle ervaring opdoen 
op de arbeidsmarkt. 

>> De verschillende jongerencentra worden door de gemeente 
ondersteund. 


Ruimte voor ouderen  
 
In onze gemeente neemt, net zoals in de rest van Nederland, het aantal 
ouderen toe. D66 vindt het belangrijk dat al deze ouderen op een prettige 
manier kunnen wonen op de manier die zij het beste bij hun levensstijl 
vinden passen. Wij vinden het belangrijk dat er meerdere woonvormen 
voor ouderen beschikbaar zijn. Voor ouderen die thuis willen blijven 
wonen is het belangrijk dat woningen levensbestendig worden gebouwd 
en voldoende faciliteiten beschikbaar zijn in de buurt. Het betekent ook 
dat in de gemeente Katwijk voldoende woon-zorg combinaties en service 
appartementen beschikbaar komen. Innovatieve ideeën zijn er genoeg.  

 
We vinden het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk kunnen wonen waar zij 
zich thuis voelen. Zonder goede mobiliteit voor ouderen is dit niet mogelijk. 
Een goede mobiliteit voor ouderen gaat ook de vereenzaming van ouderen 

tegen. Openbaar vervoer en de staat van de openbare ruimte zijn belangrijk 
voor de mobiliteit van ouderen.


 
Recreatieve- en sportactiviteiten dragen in hoge mate bij aan de kwaliteit van 
leven van ouderen en mensen met een functiebeperking. Daarnaast leveren 
recreatieve- en sportactiviteiten een belangrijke bijdrage aan het voorkomen 
van vereenzaming van ouderen.


>> D66 wil dat de gemeente de samenwerking zoekt met project-
ontwikkelaars en inwoners om tot nieuwe woonvormen te komen en 
onnodig beperkende regels die de innovatie tegenhouden terugdringt.


>> D66 wil dat in de gemeente voldoende betaalbare ouderenwoningen 
zijn zodat ouderen kunnen verhuizen als ze dit willen. Tegelijkertijd 
maakt dit plaats voor jongere bewoners om naar een eengezins-
woning te kunnen doorstromen.


>> D66 wil dat de gemeente het lef toont de randen van de regelgeving 
op te zoeken om passende woonvormen en initiatieven van inwoners 
voor elkaar te krijgen.


>> Waar openbaar vervoer onvoldoende bereikbaar is of niet frequent 
genoeg gaat dient de gemeente te zorgen voor andere vormen van 
vervoer zoals ouderen taxi’s en belbussen.


>> De openbare ruimte, zoals stoepen en openbare gebouwen, zijn 
toegankelijk voor minder valide mensen. 


>> 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. De enorme kennis en rijke 
ervaring bij ouderen zijn zonde om verloren te laten gaan. 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De toekomst zeker stellen

D66 Katwijk kiest voor: 

>> Windenergie in zee 
>> Meer energieopwekking binnen de gemeente 
>> Blue Energy centrale bij de uitwatering 
>> Inwoners moeten kunnen investeren in duurzaamheidsprojecten 
>> Duurzaamheidsscan voor huiseigenaren 
>> Ondergrondse afvalinzameling zoveel mogelijk behouden 
>> ‘Tweede kans’-container op de gemeentewerf 
>> De fiets op 1 
>> Goede fietsverbindingen in de gemeente en met de regio 
>> Leefbaarheid rond N206 verbeteren 

D66 krijgt het voor elkaar



De toekomst zeker stellen 

Onze gemeente heeft een prachtig kust- en duingebied. Een omgeving 
die belangrijk is voor recreatie, maar ook voor ons drinkwater en 
bescherming tegen de zee. Het is een landschap dat we moeten 
koesteren en beschermen, maar ook open en toegankelijk willen houden. 

D66 vindt dat we voor onze toekomstige bewoners zorgzaam met onze 
natuurgebieden en het milieu om moeten gaan. D66 wil daarom inzetten op 
een groene en duurzame gemeente. Onze ambitie is een energieneutrale 
gemeente in 2030.


Energietransitie, besparing en voorlichting 
 
D66 wil dat de gemeente hard gaat inzetten op de energietransitie en 
besparing in onze gemeente. Dat doet de gemeente zelf en onze 
inwoners worden hierover voorgelicht en gestimuleerd om zelf ook 
duurzame maatregelen te nemen. 

>>  D66 is voor de windmolenparken in zee. De windparken zijn belangrijk 
om de doelstellingen voor CO2 reductie te behalen. 

>>  D66 vindt dat er ruimte moeten worden geboden voor nieuwe ideeën 
om energie te besparen en op te wekken. De gemeente heeft een 
verantwoordelijkheid om te kijken hoe met onnodig knellende regels 
kan worden omgegaan. 

>>  D66 wil dat de gemeente meer inzet op energieopwekking binnen de 
gemeente. Zo worden bijvoorbeeld bruikbare plekken voor 
zonnepanelen nog niet gebruikt. Energiecoöperaties voor onze 
inwoners krijgen de ruimte.  

>>  D66 wil dat de gemeente concrete doelen stelt. Meten is weten. Duur-
zaamheidsmaatregelen worden jaarlijks geëvalueerd op effectiviteit en 
bijgesteld waar dat nodig is. 

>>  D66 is voorstander van een Blue Energy centrale bij de uitwatering 
van de Oude Rijn. 

>> D66 vindt dat inwoners moeten kunnen investeren in duurzaam-
heidsprojecten in de gemeente en daarvoor rendement terugkrijgen.


>>  D66 wil dat meer inwoners met een eigen woning bij gemeente een 
duurzaamheidsscan kunnen laten uitvoeren voor een passend advies 
om de woning te verduurzamen. 

>>  Het natuurcentrum speelt een belangrijke rol in de voorlichting over 
duurzaamheid, natuur en milieu. D66 wil dat de gemeente het 
Natuurcentrum ondersteunt. 


>> De ecologische footprint wordt in aanbestedingen als criterium 
opgenomen, zodat voor duurzame oplossingen gekozen kan worden.


>>  D66 wil dat de gemeente honderd procent duurzaam inkoopt.


Afvalinzameling en recycling 
 
D66 wil dat afvalstoffen zoveel als mogelijk worden teruggewonnen en 
hergebruikt. D66 streeft naar een zero waste gemeente en ondersteunt de 
circulaire economie. Wij willen in de komende periode de nadruk leggen 
op het terugdringen van het afvalaanbod. 

>> D66 vindt dat de gemeente voor de eigen werkzaamheden een zero 
waste beleid moet opzetten.  

>>  Bij evenementen plaatst de gemeente containers om papier, plastic 
en restafval te scheiden.
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>> D66 krijgt het voor elkaar



>>  D66 wil dat prullenbakken in de openbare ruimte geschikt zijn voor 
het gescheiden inzamelen van papier, plastic en restafval. Op 
plaatsen met veel zwerfafval worden meer prullenbakken geplaatst. 


>>  Bij aanbestedingen is de herbruikbaarheid een belangrijke gunnings-
factor.


>> De gemeente investeert in en subsidieert particuliere projecten en 
initiatieven om de afvalstromen terug te brengen of te hergebruiken.


>>  D66 vindt dat er voor onze inwoners voldoende mogelijkheden zijn 
om afval gescheiden in te zamelen. Per gebied zal naar de meest 
efficiënte vorm moeten worden gekeken. Waar geïnvesteerd is in 
ondergrondse afvalinzameling wil D66 dit zoveel mogelijk behouden. 

>> Op de gemeentewerf wil D66 de mogelijkheid creëren om goede 
spullen in een ‘tweede kans’ container aan te bieden. Deze spullen 
worden ter beschikking gesteld aan de kringloopwinkels in de 
gemeente.


 

Bereikbaarheid 
 
De gemeente en de regio breiden uit. Als we niets doen staan we ’s 
ochtends en ‘s middags in de file. Auto’s die in de file staan zijn een grote 
milieubelasting. D66 wil daarom een gebalanceerd aanbod van wegen, 
openbaar vervoer en fietspaden. 

D66 zet de fiets op nummer één en geeft de fietser daarom voorrang. 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 fiets-
overgangen in kaart worden gebracht en veiliger worden gemaakt. 

>> D66 wil goede doorgaande fietsroutes en fietssnelwegen die onze 
gemeente verbinden met de regio. Zo moet het bijvoorbeeld 
makkelijker worden om van Leiden naar onze kust te fietsen, over de 
route van de verlengde Westerbaan. 

>> D66 vindt het de taak van de gemeente te zorgen voor voldoende, 
bereikbare en veilige plaatsen om je fiets te parkeren.


>>  D66 wil met een betere inpassing van de N206 de leefbaarheid van 
het gebied vergroten. Dit kan bijvoorbeeld door (gedeeltelijke) 
ondertunneling. Voor een betere inpassing zal de gemeente moeten 
samenwerken met de provincie. 


>>  D66 wil een goede inpassing van de RijnlandRoute, waarbij naar alle 
wegverbindingen, het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en 
fietsverbindingen wordt gekeken. De Tjalmaweg mag straks niet als 
een splijting tussen oud en 'nieuw' Valkenburg komen te liggen. 
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>> D66 wil een nieuwe verbinding tussen de N206 en A44 ten noorden 
van Rijnsburg. Met deze nieuwe verbinding wordt de regio beter 
ontsloten en wordt doorgaand verkeer vanuit de regio naar de A44 
langs in plaats van door onze gemeente geleid. Dit zorgt voor een 
verlichting van de Brouwerstraat en mogelijk ook de N206 en 
Tjalmaweg. De gemeente, regio en provincie hebben deze 
verantwoordelijkheid.


>> D66 is voorstander van goed openbaar vervoer. Bij de inpassing van 
het Hoogwaardig Openbaar Vervoer willen we dat niet alleen de 
bereikbaarheid, maar ook de leefbaarheid van onze gemeente in acht 
wordt genomen. De inpassing doen we zoveel mogelijk met onze 
inwoners. 


>> D66 wil een goede aansluiting van de Westerbaan op het wegennet 
van Katwijk, dit kan via het Bosplein of via aansluiting op de 
Meeuwenlaan. Deze aansluiting moet niet alleen de bereikbaarheid, 
maar ook de veiligheid, bijvoorbeeld bij het Bosplein, verbeteren. 
Gezien de nabijheid van een Natura2000 gebied, moet zorgvuldig 
worden gekeken naar de belasting van het milieu.   


>> D66 wil dat in het centrum van Katwijk aan Zee alleen nog door 
bewoners en hun gasten op straat kan worden geparkeerd. 
Bezoekers kunnen parkeren in de garages. Invalideparkeerplaatsen 
en stop-en-go plaatsen blijven wel behouden.


>> D66 wil dat de boulevard tussen het Waaigat en de Voorstraat 
ingericht wordt als gedeelde ruimte.


>> D66 wil om de veiligheid te verhogen dat de Hoofdstraat en 
Voorschoterweg in Valkenburg en de Rijnstraat in Katwijk aan den Rijn 
volledig worden ingericht als een 30km gebied.


>> Het aantal elektrische auto’s neemt toe, en zal de komende jaren 
alleen maar groter worden. D66 juicht deze ontwikkeling toe. Daarom 
willen we dat de gemeente zorgt voor de aanleg van voldoende 
laadpalen en rekening houdt met elektrische auto’s bij de bouw van 
nieuwe woningen.
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Een leefbare gemeente

D66 Katwijk kiest voor: 

>> Voldoende koop- en huurwoningen in alle prijsklassen 
>> Aandacht voor speeltuinen voor de jongste bewoners 
>> Gasloos bouwen zo snel mogelijk invoeren 
>> Inzet om wijken te vergroenen 
>> Aandacht voor ruimte en groen op Nieuw Valkenburg 
>> In gesprek gaan met jongeren bij overlast 
>> Een inclusieve samenleving waar iedereen een plaats heeft 
>> Een goede beschikbaarheid van AED’s in woonwijken 
>> Een goede bescherming van persoonsgegevens 
>> Meer losloopgebieden voor honden 

D66 krijgt het voor elkaar



Een leefbare gemeente 

Onze gemeente is een gemeente voor iedereen. Voor jong, voor oud, voor 
gezinnen en alle andere samenlevingsvormen. Voor iedereen is er plek in 
onze gemeente. Dit houdt in dat er voor iedereen voldoende woningen en 
faciliteiten beschikbaar moeten zijn. Het is van belang dat de openbare 
ruimte voor iedereen toegankelijk is. Daarnaast wil D66 dat de 
leefbaarheid van woonwijken voorop staat en er voldoende duurzaam 
groen is. Waar veel mensen wonen moet ook open ruimte zijn. 

Wonen 
 
De vraag naar woonruimte is van alle tijden. In onze regio staat de 
woningmarkt onder druk: voor koopwoningen wordt steeds meer betaald 
en voor sociale huurwoningen is een wachtlijst. Particuliere huur of 
kleinere woonruimte voor starters is maar weinig aanwezig in onze 
gemeente. Tegelijkertijd kunnen we niet overal maar blijven bouwen, er is 
een grens aan de hoeveelheid woningen die in onze gemeente past.  

>> D66 vindt dat er in alle prijsklassen voldoende koop- en huur-
woningen beschikbaar moeten zijn. Dit bevordert de doorstroming en 
geeft ook startende woningzoekenden een kans op een betaalbare 
woning. Bij nieuwbouwprojecten wordt gezorgd dat een gevarieerd 
woningaanbod beschikbaar komt. 

>> D66 wil dat bij herbouw van sociale woningbouw bekeken wordt of 
er meer woningen kunnen worden gerealiseerd dan er worden 
weggehaald. 

>> D66 wil prestatieafspraken met woningcorporatie(s) waarin het 
aanbod in aantal en prijsklasse van sociale woningbouw en de 
ambities voor duurzame investeringen in de sociale woningbouw zijn 
vastgelegd en waaraan we de woningcorporatie(s) ook houden. 
Huurdersbelangenorganisatie(s) stellen deze afspraken mede op. 


>> D66 vindt het van belang dat er voldoende speeltuinen zijn zodat 
onze jongste bewoners worden uitgedaagd voldoende te bewegen. 
Wij willen de aanleg van grotere speeltuinen, beheerd door 
particulieren in de zogeheten speeltuinverenigingen, stimuleren en 
faciliteren. 

>> D66 wil dat nul-op-de-meter bij huizen en gebouwen van experiment 
naar beleid wordt omgezet. Voor ons is de energieopwekkende 
woonwijk de nieuwe ambitie. 

>> D66 wil dat gasloos bouwen zo snel mogelijk de norm is. Alle nieuwe 
projecten moeten hier aan voldoen.  

>> D66 wil wijken groen houden en als dat kan groener maken. Hiervoor 
kunnen bewoners zelf initiatieven bedenken en uitvoeren. Samen met 
of ondersteund door de gemeente. Om meer groen te creëren kan 
worden afgeweken van parkeernormen na overleg met bewoners. 

>> Er ligt veel steen in onze gemeente. Steen houdt warmte vast en het 
zorgt voor problemen met de afwatering. De aansluiting van de 
gemeente bij Operatie Steenbreek moet hier verandering in brengen. 
D66 wil dat de gemeente inwoners blijvend stimuleert om meer groen 
in de tuinen te zetten en stenen uit de tuin te halen.


>> Bij de realisatie van een energieneutrale woonwijk met maximaal 
vijfduizend woningen op voormalig vliegveld Valkenburg, samen met 
Unmanned Valley, moet voldoende ruimte, groen en kwaliteit zijn. 
Een wijk met alle voorzieningen, waarbij een divers aanbod van 
woningen aansluit bij de behoefte van onze gemeente en de regio. 
Om plaats te creëren voor Unmanned Valley mag niet simpelweg 
verdicht worden, de kwaliteit van het hele gebied moet erop vooruit 
gaan. 


>> D66 ondersteunt de wijkraden die samen met de wijkregisseurs de 
taak hebben om de bewoners van de wijken te vertegenwoordigen. 
De wijkraden vervullen een belangrijke signaleringsfunctie, zorgen 
voor reuring en samenhang en geven gevraagd en ongevraagd 
advies aan de gemeente over 
hun wijk. 
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Een veilige woonomgeving  

D66 vindt het belangrijk dat mensen zich in onze gemeente 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. Wij willen ons 
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).  

Onze gemeente scoort met betrekking tot veiligheid op alle punten beter dan 
gemiddeld. Misdaadcijfers wijzen ook uit dat gemeente Katwijk een relatief 
veilige gemeente is. Toch heeft onze gemeente wijken 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 inzetten op behoud van het politiebureau voor onze 
gemeente. 

>> 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.


>> D66 staat voor een inclusieve samenleving waar iedereen een plaats 
heeft. De openbare ruimte en openbare gebouwen moeten daarom 
ook fysiek toegankelijk en veilig zijn voor iedereen. 


AED’s 
 
De overlevingskans van slachtoffers van een hartstilstand neemt toe als 
binnen zes minuten wordt gestart met hartmassage en zo snel mogelijk 
een Automatische Externe Defibrillator (AED) wordt gebruikt. In de gehele 
gemeente zijn nog ‘witte vlekken’ op de kaart als het gaat om 
beschikbaarheid van AED’s. 

>> Om ervoor te zorgen dat inwoners in een noodsituatie zo snel 
mogelijk een AED kunnen bereiken pleiten we ervoor om de ‘witte 
vlekken’ op de kaart in te vullen door AED's bij te plaatsen in wijken, 
waar kan samen met bedrijven.


Privacy 
 
Privacy is ook veiligheid! D66 vindt dat de gemeente een grote 
verantwoordelijkheid heeft naar haar inwoners toe. Dit geldt zowel voor 
alle informatie die zij heeft over onze inwoners als voor de camera’s die in 
onze gemeente worden ingezet. 

>> D66 wil dat de bescherming van jouw gegevens die uitgewisseld 
worden als je zorg en ondersteuning nodig hebt, goed is geregeld. 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>> D66 is niet tegen cameratoezicht, maar vindt cameratoezicht een 
laatste redmiddel, en niet de eerste makkelijke oplossing om (het 
gevoel van) veiligheid te vergroten. De bescherming van en het beleid 
voor gebruik van camerabeelden moet goed geregeld zijn. Ook al is 
de camera geplaatst door een particuliere instelling. 

>> D66 wil dat als gegevens bewaard worden voor praktische 
doeleinden, bijvoorbeeld het betaald parkeren door middel van 
kentekenen registratie, dat deze gegevens onder strikte voorwaarden 
zeer beperkt bewaard blijven en alleen voor dat doel gebruikt worden 
waarvoor ze bewaard zijn.  


Honden 
 
D66 wil een goed woordje doen voor de honden in onze gemeente. Brave 
honden leveren een bijdrage aan het welzijn en woonplezier van onze 
inwoners. Vele duizenden inwoners van onze gemeente vinden 
ontspanning in het recreëren dicht bij huis met hun hond. Honden houden 
hun baasjes in beweging en brengen mensen met elkaar in contact. 
Buurten met veel honden zijn minder aantrekkelijk voor inbrekers en de 
rondjes die hondeneigenaren maken op straat zorgen voor meer sociale 
controle.  

 

D66 is voor het in stand houden van hondenbelasting omdat voor honden 
voorzieningen worden getroffen zoals speciale uitlaatveldjes, prullenbakken en 
hondenpoepzakjes. D66 vindt dat deze voorzieningen kunnen worden 
uitgebreid en verbeterd. Een kaal omheind veldje biedt weinig plezier aan 
viervoeters die willen snuffelen, zich in het hoge gras willen verstoppen of 
rondstuiven tussen takken en bladeren. Honden hebben behoefte om dagelijks 
minimaal twintig minuten zonder lijn te worden uitgelaten of te kunnen spelen 
met soortgenoten. Dit garandeert dat ze voldoende beweging krijgen en geeft 
een hond gelegenheid om sociale vaardigheden te ontwikkelen. Vanuit het 
oogpunt van dierenwelzijn moet hier voldoende gelegenheid voor geboden 
worden. Daar staat tegenover dat de eigenaar ervoor moet zorgen dat een 
hond goed onder appèl staat. Jonge honden moeten gelegenheid hebben om 
het ‘los’ lopen, ook dicht bij huis, te leren.


>> D66 wil dat de gemeente hondeneigenaren stimuleert om met hun 
pup een puppycursus te volgen. 

>> De gemeente moet zorgdragen voor voldoende afvalemmers voor 
hondenpoepzakjes en de tijdige lediging van deze afvalbakken. 

>> D66 wil meer losloopgebieden en dat deze gebieden beter op elkaar 
aansluiten.  

>> Het niet opruimen van hondenpoep blijft een grote ergernis, ook voor 
het overgrote deel van de hondeneigenaren die uitwerpselen wèl 
opruimen. Voor handhavers is het bijna onmogelijk om overtreders op 
heterdaad te betrappen. D66 ziet een oplossing in een campagne die 
inwoners handvatten geeft om (mede-)hondeneigenaren aan te 
spreken op hun gedrag.
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D66 Katwijk kiest voor: 

>> Investeren in digitale loket van de gemeente 
>> Een app voor meldingen over openbare ruimte 
>> Makkelijker en sneller vergunningen aanvragen 
>> Meer directe invloed op de eigen omgeving 
>> Burgerparticipatie optimaliseren 
>> Een raadgevend referendum 
>> Bij bezuinigen eerst kosten besparen 

Lokale democratie
D66 krijgt het voor elkaar



Lokale democratie 
 
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.  

Een gemeente staat in dienst van haar inwoners, D66 vindt dat de gemeente 
dat moet uitdragen. De gemeente is monopolist op veel gebieden, maar dat 
betekent ook een grote verantwoordelijkheid om te streven naar hoogwaardige 
dienstverlening.


	 Publieke dienstverlening


>> D66 ziet dat het fysieke loket een steeds kleinere rol speelt. Het 
digitaal loket zal het fysieke loket overnemen. We willen dat de 
gemeente investeert in het digitale loket, zodat onze inwoners niet 
meer voor alles naar het gemeentehuis hoeven te komen en zoveel 
mogelijk vanuit huis kunnen regelen. 

>> D66 wil een meldapp die gemakkelijk en snel vanaf elk apparaat is te 
bedienen. Inwoners kunnen met de meldapp veel makkelijker melding 
maken van gevaarlijke situaties, kapot straatmeubilair en volle 
vuilcontainers. 

>> D66 wil dat medewerkers van de gemeente zich verantwoordelijk 
tonen voor het probleem van de inwoner en hiernaar handelt. Goede 
service en kwaliteit staan centraal.  

>> D66 wil dat inwoners en ondernemers in staat worden gesteld om 
daar waar mogelijk zelf hun zaken te organiseren en te regelen.


Regelgeving en vergunningverlening 
>> D66 vindt dat de gemeente bij vergunningverleningen inwoners snel 

uitsluitsel moet geven en een proactieve houding moet aannemen 
waarbij de inwoner echt geholpen wordt. Vertel een inwoner niet 
alleen dat een vergunning is afgekeurd, maar ook hoe de inwoner 
ervoor kan zorgen dat de vergunning wel wordt verleend. 

>> D66 wil minder regels en wanneer het kan voor (nog meer) 
kleinschalige verbouwingen de vergunningplicht af te schaffen. 
Achteraf kan dan nog altijd getoetst worden aan de regelgeving. Wij 
hanteren de vuistregel dat regels zijn oorspronkelijke doel moeten 
dienen. 

>> Bij complexe vergunningaanvragen wordt door de gemeente een 
vooroverleg gehouden, zodat de aanvrager in één klap van diverse 
afdelingen hoort onder welke voorwaarden de vergunning zo spoedig 
mogelijk kan worden afgegeven. 

>> D66 wil de nieuwe omgevingswet aangrijpen om de regels tegen het 
licht te houden en te vereenvoudigen.


Burgerpaticipatie en de omgevingswet 
 
D66 vormt de gemeente graag samen met de inwoners. De afgelopen 
jaren speelt burgerparticipatie een steeds grotere rol bij de gemeentelijke 
besluiten. D66 heeft zich ingezet om de burgerparticipatie verder vorm te 
geven door het indienen van een initiatiefvoorstel voor de mogelijkheid 
tot het houden van referenda in onze gemeente. Met de nieuwe 
omgevingswet zullen bewoners meer invloed krijgen in hun directe 
omgeving. Ook zullen meer beleidsterreinen in samenhang bekeken 
worden. D66 ziet in de omgevingswet een echte kans om bewoners meer 
invloed te geven en gaat de veranderingen met vertrouwen tegemoet.  
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>> D66 wil de nieuwe omgevingswet aangrijpen om bewoners meer 
directe invloed te geven op hun omgeving: de traditionele 
bestemmingsplannen verdwijnen en in omgevingsplannen wordt 
samen met de inwoners bepaald welke kaders er zijn en welke 
voorzieningen nodig zijn. 

>> Burgerparticipatie wordt op ieder project ingezet in de mate die past 
bij het project. Aan de voorkant is helder wat de gemeente van 
inwoners vraagt en tegelijkertijd neemt de gemeente aangedragen 
ideeën serieus. Daar waar het kan, worden plannen in co-creatie 
gemaakt. 

>> D66 wil dat de gemeente het ‘Right to Challenge’ (het Recht om Uit te 
dagen) concreet vorm gaat geven. Dat betekent dat (een groep) 
inwoners taken van de gemeente kunnen overnemen als zij denken 
dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. Ook bij plannen 
van de gemeente staat het inwoners vrij met alternatieven te komen 
waarvan zij denken dat die beter zijn.  

>> Een referendum kan op lokaal niveau een extra middel zijn om de 
burgerparticipatie verder vorm te geven. D66 blijft voorstander van 
deze mogelijkheid als het om concrete zaken gaat voor onze 
gemeente.  

Communicatie vanuit de gemeente 
 
D66 vindt dat de gemeente helder moet communiceren met haar 
inwoners. Niet alleen de dienstverlening kan digitaal beter, ook de 
informatievoorziening moet op orde zijn. Het gaat dan niet alleen om 
informatie op de website, maar ook over het informeren van bewoners 
over gemeentelijke projecten die in hun omgeving gaan gebeuren. Juist 
ook vanuit het principe dat er een enorme hoeveelheid kennis en kunde 
bij onze inwoners ligt waar de gemeente gebruik van kan maken middels 
burgerparticipatie. Burgerparticipatie in alle vormen gaat daarom hand in 
hand met informatie.  

>> Brieven en uitnodigingen van de gemeente zijn leesbaar, niet langer 
dan nodig, en worden tijdig bezorgd. 


>> De website is op orde, informatie is binnen 3 clicks te vinden en de 
website is geschikt voor alle apparaten. 


>> Informatie over projecten wordt niet alleen per brief aan bewoners in 
de directe omgeving verzonden, maar is digitaal voor alle inwoners 
beschikbaar. 

Bestuurlijke positionering  
 
D66 ziet dat de Leidse regio intensief praat over vergaande samen-
werking en zelfs over fusie. Ook Noordwijk en Noordwijkerhout gaan 
fuseren. Teylingen, Lisse en Hillegom werken al intensief samen en ook 
Wassenaar en Voorschoten delen hun ambtenaren. Overal om onze 
gemeente heen zijn ontwikkelingen die invloed hebben op onze 
gemeente. Als gemeente hoeven we voorlopig niet na te denken over 
fusie. Wel is het belangrijk om als gemeente tussen de Leidse regio en de 
Duin- en Bollenstreek en als een grotere gemeente in Holland Rijnland 
scherp te zijn op onze regionale samenwerking.  

Met Economie071 werkt onze gemeente over onze grenzen samen met de 
Leidse regio aan de economische ontwikkeling. Tegelijkertijd werkt onze 
gemeente op projectbasis mee aan de economische agenda Duin- en 
Bollenstreek. D66 vindt het belangrijk om als schakelgemeente de Leidse regio 
met de Duin- en Bollenstreek te verbinden. 

>> D66 wil dat in de regio wordt samengewerkt zodat diensten kunnen 
worden behouden en beleid krachtig kan worden uitgevoerd. De 
samenwerking tussen Noordwijk en Katwijk voor de milieustraat en 
Economie071 zijn hier prima voorbeelden van. 


>> D66 wil niet dat de democratische invloed en controle van de inwoner 
hierbij in het geding komt. Samenwerkingsverbanden en de daaruit 
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voortkomende besluiten zijn transparant en voor onze inwoners 
inzichtelijk.  

>> D66 wil dat we als gemeente samenwerken waar het nut heeft, dus 
als het alle partners versterkt. Als projecten grensoverstijgend zijn, 
zoals de ontwikkeling van voormalig Vliegkamp Valkenburg of bij 
(regionale) verkeersvraagstukken, wordt goed bekeken hoe alle 
partijen goed betrokken kunnen worden. 


Financiën  
 
De gemeente Katwijk heeft een gezonde financiële positie. Toch komen 
er een aantal punten aan die gevolgen hebben voor de financiële positie 
van Katwijk. Zo valt de precariobelasting (de belasting op kabels en 
leidingen) voor energiemaatschappijen weg en zijn er zorgen over kosten 
in het sociaal domein. Het is belangrijk dat we ook in de toekomst kunnen 
blijven investeren in onze gemeente.  

>> Er vindt geen structurele verhoging van belastingen plaats als dat niet 
hoeft. Bezuinigen doen we altijd eerst door kosten te besparen. 
Tarieven worden dus in principe alleen voor de inflatie gecorrigeerd. 


>> D66 vindt dat de gemeente moet (blijven) streven naar een structureel 
begrotingsevenwicht.


>> De verschuiving van de precariobelasting van energiemaatschappijen 
naar onze inwoners wordt zoveel mogelijk opgevangen binnen de 
begroting. Als de gemeente noodgedwongen deze belasting (deels) 
aan inwoners moet opleggen, brengen energiemaatschappijen deze 
dus niet meer in rekening bij hun klanten. Netto gaan onze inwoners 
dus niet meer betalen. 


>> Wij willen de welvaart graag delen. D66 staat daarom open voor het 
aanpassen van de belastingen en het uitbreiden van belastingen als 
dit door het Rijk wordt toegestaan. Zo kan er bijvoorbeeld bekeken 
worden of afvalstoffen en rioolrechten in balans zijn met de ozb. Het 
uitgangspunt is voor D66 altijd dat het onze inwoners netto niet meer 

mag gaan kosten, tenzij hier zwaarwegende argumenten voor zijn.  

>> De gemeente moet niet met grond speculeren.  

>> D66 wil dat de gemeente zoveel mogelijk gebruik maakt van de 
mogelijkheden voor provinciale, landelijke en Europese subsidies en 
inwoners en ondernemers informeert over subsidiemogelijkheden bij 
deze instanties.


Media 
 
Vrije en diverse media vormen een onlosmakelijk onderdeel van een 
bloeiende samenleving en een werkende democratie. Het kritische en 
beschouwende oog is noodzakelijk voor het controleren en ter 
verantwoording roepen van de macht. Regionale en lokale media spelen 
die rol voor de lokale overheden. Deze media die kwaliteitsjournalistiek 
nastreven hebben het moeilijk en het aanbod verschraalt. D66 wil 
onderzoeken of de regio de media kan ondersteunen naar Deens model. 

>> Redactionele initiatieven die zich richten op een breed publiek en een 
journalistieke taak komen wat D66 betreft in aanmerking voor een 
subsidie voor een bepaalde periode en afhankelijk van de omvang 
van het redactionele budget. Deze subsidie wordt bijvoorbeeld 
mogelijk gemaakt vanuit een regionaal fonds waar gemeenten en 
provincie in bijdragen.
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Richtingwijzers D66 Katwijk 
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf richtingwijzers. Deze 
geven richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar 
hebben niet de status van dogmatische waarheden.  

 

Over D66 Katwijk 
D66 Katwijk is de progressieve partij die sinds 2013 actief is in Katwijk, 
Rijnsburg en Valkenburg. D66 zet zich in voor meer democratie en 
betrokkenheid in de gemeente. We streven naar een groenere gemeente, 
waarin duurzaamheid en innovatief ondernemen hoog in het vaandel 
staat. Wij willen een gemeente waar iedereen zich thuis voelt, vrij voelt. 
Waar we elkaar vertrouwen. D66 wil kansen voor iedereen. Samen met u 
willen wij werken aan een betere toekomst. Daarom zetten wij in op zorg, 
energietransitie en op het beste onderwijs.
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Vertrouw op de eigen kracht van 
mensen 

Wij vertrouwen op de eigen kracht en 
ontwikkeling van mensen. Daarom zien 
we de toekomst met opt imisme 
tegemoet.

Denk buiten de kaders van de 
eigen woonomgeving 

Samenlevingen steeds meer met elkaar 
verbonden. Wij staan open voor de 
gehele wereld en sluiten niemand uit.

Streef naar een duurzame en 
harmonieuze samenleving 

Wij willen de wereld om ons heen 
tegemoet treden met respect en 
mededogen.

Beloon de prestatie en deel de 
welvaart 

Mensen zijn niet gelijk, wèl gelijkwaardig. 
Mensen zijn verschillend en we willen 
ruimte laten voor die verschillen.

Koester de grondrechten en 
gedeelde waarden 

Vrijheid voor en gelijkwaardigheid van 
ieder mens, ongeacht opvattingen, 
geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid 
of herkomst.

D66katwijk.nl
Colofon  
Dit programma is tot stand gekomen met inbreng van Caroline Koiter, 
Simone Guijt, Stef Vink, Jordi Sarshar Kamaei, Bert Tibben en Thijs de 
Vries. Het is vastgesteld door de leden op 22 november 2017.  
Tekst en redactie: Hessel Mooiman, Lenneke Bosman en Ralf Boland.

http://d66katwijk.nl
http://d66katwijk.nl

