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INLEIDING
VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022
Wij vinden het fijn dat u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Katwijk
wilt lezen. We hebben ons best gedaan op grond van onze uitgangspunten, actuele
politieke kennis en ervaring tot beleidsvoorstellen te komen die u als inwoner van
Katwijk verder brengen. We hopen dat onze ideeën ook u aanspreken.
In deze inleiding geven we meer in het algemeen weer wat ons drijft en waarom. In
de vervolghoofdstukken geven we per thema aandacht aan wat er speelt en met
welke voorstellen wij in de komende raadsperiode aan de slag willen gaan.

GOD, JEZUS EN DE BIJBEL ZIJN ONZE DRIJFVEREN
Wij geloven dat God elk mens heeft gemaakt en dat God veel van mensen houdt. De
liefde van God voor mensen is bekrachtigd in de persoon en het werk van Jezus
Christus. Hij leefde ons voor en Hij leeft als opgestane Heer voor ons. Leden van de
ChristenUnie zijn mensen die navolgers van Christus willen zijn. Op basis van Gods
Woord – de Bijbel – zetten wij ons in voor de aarde en de mensen om ons heen.
“Niets anders dan recht doen, trouw zijn en nederig Gods weg gaan en ook “zet je in
voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie
bloei” zijn voor ons inspirerende Bijbelteksten. Wij willen ons geloof niet bewaren
voor de kerk of thuis, maar daarmee onze handen uit de mouwen steken voor elke
Katwijker, Rijnsburger, Valkenburger en hun leefomgeving.

VANUIT DRIJFVEREN OMZIEN NAAR INWONERS VAN KATWIJK
Mensen zijn meer dan consumenten. In ons leven gaat het om veel meer dan geld
en bezittingen. We willen niet alleen een betaalbaar huis, maar verlangen ook naar
geborgenheid en veiligheid. We willen niet alleen een baan met een goed salaris,
maar ook waardering en mogelijkheden om onze talenten te ontplooien. We willen
niet alleen een overheid die op de centen let, maar ook een samenleving waarin
mensen ruimte krijgen, gehoord worden en waarin zwakkeren beschermd worden.
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We willen een wereld waarin we omzien naar elkaar en die ook leefbaar blijft voor
onze kinderen. Dat willen wij uitdragen in de gemeente Katwijk.

ONZE VISIE OP DE SAMENLEVING EN DE ROL VAN DE GEMEENTE
Zorg voor elkaar is onmisbaar in een sterke samenleving. Wij willen dat de
samenleving ruim baan krijgt in onze gemeente. Dat betekent ook ruim baan voor
bijzonder onderwijs, voor zorginstellingen met een eigen identiteit en voor
organisaties in het welzijnswerk. De diversiteit in de samenleving is juist de kracht
van de samenleving. Uitgaan van de kracht van de samenleving heeft gevolgen voor
de rol van de overheid. De gemeente Katwijk, als plaatselijke overheid, stimuleert en
ondersteunt mensen om hun eigen kracht en de gezamenlijke kracht van mensen,
kerken en verenigingen in te zetten. De gemeente gooit taken dus niet ‘over de
schutting’, maar staat naast mensen, denkt mee en stimuleert en faciliteert zo nodig.
En als mensen het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, dan biedt de
gemeente een laatste vangnet. Mensen moeten een beroep kunnen doen op de
gemeente als hun veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is. De gemeente
moet daarnaast betrouwbaar zijn en doelmatig met publiek geld omgaan.

UW BETROKKENHEID
U, als inwoner van Katwijk, kunt op allerlei manieren geraakt worden door politieke
keuzes. Het is daarom belangrijk dat u betrokken wordt en bent, dat u zich gehoord
voelt als u wat te vertellen hebt. Wij vinden het belangrijk om daarvoor op zodanige
momenten ruimte te maken dat uw inbreng nog verschil kan maken.
Participatie is de laatste jaren conform de wens van de gemeenteraad verbeterd. In
dit programma doen we voorstellen (uitdaagrecht, overnamerecht) om nog meer uw
eigen verantwoordelijkheid voor uw eigen leefomgeving te nemen.
Tegelijkertijd moet een ieder zich realiseren dat het de taak van de gemeenteraad is
om vanuit een afweging van alle belangen, een besluit te nemen in het algemeen
belang. Dat betekent meestal dat niet iedereen (helemaal) zijn/haar zin kan krijgen.
Dat is de werking van de democratie en de ChristenUnie is altijd ten volle bereid op
deze manier keuzes te maken en te verantwoorden.
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GEZIN, JEUGD EN ONDERWIJS
GEZINNEN
Het is belangrijk om meer aandacht te besteden aan sterke en liefdevolle gezinnen.
De ChristenUnie wil dat stellen met kinderen hulp aangereikt krijgen om te kunnen
bouwen aan hun relatie en aan het ouderschap. Zo moet de geboortezorg niet alleen
gericht zijn op de lichamelijke voorbereiding op de komst van een kindje, maar ook
op de mentale voorbereiding. Onderzoek laat zien dat voorlichting en begeleiding
positief werken tegen stress in de relatie. Een kind is het beste af als de ouders het
samen goed hebben, daarom willen we ouders ondersteunen door
ouderschapscursussen via consultatiebureaus aan te bieden.
In de huidige cultuur zijn de verwachtingen van relaties hoog en tegelijkertijd is
trouw in relaties niet vanzelfsprekend. De afgelopen decennia is het aantal
echtscheidingen en verbroken relaties fors toegenomen. Voor kinderen is de
echtscheiding van hun ouders vaak bijzonder ingrijpend. Steeds meer raken we
hiervan doordrongen, zeker als we de gevolgen zien van pijnlijke (v)echtscheidingen.
Inzet op ondersteuning en preventie bij relatieproblemen is nodig omdat daarmee
kinderen in hun kwetsbare positie worden beschermd en veel relatieleed voor ouders
wordt voorkomen.
Concrete voorstellen om dit te bereiken zijn:
Preventie en vroeg-signalering staan centraal in het beleid om kwetsbare
gezinnen (met kinderen) te ondersteunen, evenals het versterken van de eigen
kracht en het sociale netwerk.
Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning moeten
laagdrempelig beschikbaar zijn, onder andere via het Centrum voor Jeugd en
Gezin;
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Extra inzet op (bestaande) initiatieven waarin ouders andere ouders
ondersteunen;
Met professionals uit het veld ontwikkelt de gemeente preventief
(v)echtscheidingsbeleid, allereerst gericht op het laagdrempelig en vrijwillig
versterken van relaties van ouders, maar daarnaast ook op tijdige hulp als een
scheiding onvermijdelijk is. Indien nodig wordt hiervoor extra middelen
beschikbaar gesteld. De uitkomsten van de landelijke “divorce challenge” onder
leiding van Rouvoet worden ook in Katwijk onderzocht op toepasbaarheid.
Er wordt extra geïnvesteerd in pleeggezinnen, gezinshuizen en steungezinnen om
het aantal uithuisplaatsingen en opvang in instellingen terug te dringen en
zwaardere hulpverleningstrajecten te voorkomen.
Multiprobleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak volgens het principe
één gezin, één plan, één regisseur. Organisaties uit het sociaal domein werken
daarin nauw samen met o.a. woningcorporatie, politie en justitie, scholen,
huisartsen, zorginstellingen.
Ouders/gezinnen worden actief gewezen op de mogelijkheid om via een PGB
identiteitsgebonden of specialistische zorg in te kunnen kopen.
De gemeente biedt tienermoeders ondersteuning, zorg en begeleiding (vanaf
zwangerschap).

JEUGD
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat elke jongere veilig en gezond kan
opgroeien. Met de meeste jongeren gaat het gelukkig goed. Een deel van de
jongeren heeft echter hulp en ondersteuning nodig.
Jeugdhulp moet beschikbaar zijn voor alle kinderen en ouders die ondersteuning
nodig hebben.
Om snel en zorgvuldig hulp te kunnen bieden is het belangrijk om uitvoering te
geven aan de overeengekomen ondersteuningsplannen.
De ChristenUnie wil zich hard maken voor de voortzetting van het gemeentelijk
beleid rond gezond leven, het stimuleren van sport, bewegen en gezonde voeding.
In alle wijken wordt er (op maat) voor jong en oud ingezet op preventie door
leefstijlverbetering. Er komt een gemeentelijk (of wijk)gezondheidsprofiel. Hierbij
wordt concreet gedacht aan:
Preventieve maatregelen in samenwerking met sport, scholen en welzijn
optimaliseren, onder andere via vitale sport en “iedereen doet mee fondsen”.
Projecten gericht op bewegen, gezond leven (zoals Jongeren Op Gezond Gewicht)
en tegengaan van roken, drugs- en alcoholgebruik worden voortgezet.
De kwaliteit van de jeugdhulp wordt verder verbeterd door meer in te zetten op
innovatie, bewezen effectieve interventies en versterking van de samenwerking
tussen onderwijs, specialisten en huisartsen.
Kinderen, jongeren, ouders en scholen worden betrokken bij beleid en uitvoering
van de jeugdhulp.
Inkoop van jeugdhulp gebeurt niet alleen op prijs, maar vooral op kwaliteit en
aansluiting bij identiteit;
Het stimuleren en bevorderen van psychische gezondheid bij kinderen en ouders,
extra inzet op het voorkomen van depressies en suïcide onder jongeren.
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De gemeente zorgt, samen met de zorgpartners, voor continuïteit van zorg en
ondersteuning als jongeren in de jeugdzorg 18 jaar worden.
De gemeente ondersteunt de werving van pleegouders, zodat kinderen, als dat
wenselijk is opgevangen kunnen worden in hun eigen omgeving.
Voorlichting over digitale veiligheid op scholen en aan ouders. Kinderen bewust
en veilig leren omgaan met internet en sociale media. Sexting en grooming wordt
in samenwerking met scholen en ouders tegen gegaan.
In het verlengde van sexting en grooming volgen wijkteams/professionals een
training om loverboysproblematiek te herkennen en maken afspraken met de
politie over melding, handhaving en zorgtoeleiding.

SCHULDHULPVERLENING EN ARMOEDEBESTRIJDING
Bestrijden van schulden is goed, voorkomen van schulden is beter. De ChristenUnie
wil schuldenproblematiek en armoede te lijf gaan. Inwoners/gezinnen waarbij
werkloosheid optreedt, worden preventief geattendeerd op de mogelijkheden van
het voorkomen van schulden. Op scholen en bij het gemeentelijk Budget Informatie
Punt wordt voorlichting gegeven over het voorkomen en bestrijden van schulden. De
gemeente, Grip op de Knip, diaconieën en woningcorporaties sluiten een
armoedepact gericht op het vroegtijdig signaleren en ingrijpen bij schulden en
armoede. De gemeente maakt eveneens afspraken met woningcorporaties en
energiebedrijven over tijdig melden van betalingsachterstanden en dreigende
uithuisplaatsingen. De Voedselbank, Grip op de Knip en project Broodnodig worden
(waar nodig financieel) ondersteund. Gezinnen met kinderen waar armoede is
krijgen bijzondere aandacht. Voorkomen moet worden dat armoede overgaat op
kinderen en zij zich niet kunnen ontwikkelen. Onderliggende problemen voor
schulden worden aangepakt, waar nodig wordt zorg en hulpverlening ingeschakeld.
Ook besteedt de gemeente aandacht aan het proces van schuldhulpverlening door
barrières als ingewikkeld taalgebruik en complexe formulieren zoveel mogelijk weg te
nemen.

ONDERWIJS
Voor kinderen en jongeren is het onderwijs een belangrijke plek. Het is een plek
waar ze zich cognitief en sociaal ontwikkelen en waar ze andere kinderen en
jongeren ontmoeten. De ChristenUnie is voor de vrijheid van onderwijs. Ouders
moeten, vanuit hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen,
kunnen kiezen voor een school die aansluit bij de eigen waarden, identiteit en
idealen. De gemeente moet de diversiteit van scholen op levensbeschouwelijke en
pedagogische gronden respecteren.
De toenemende trend om onderwijsinstellingen en kinderopvang samen te voegen
tot Integrale Kindcentra (IKC’s) biedt aan de ene kant kansen om kinderen vanaf
heel jong een doorlopende leerlijn aan te bieden. Tegelijk mag lokale of regionale
samenwerking geen inbreuk vormen op de autonomie van besturen en de identiteit
van scholen. Vrijheid van onderwijs vraagt een terughoudende overheid.
Samenwerking is goed, samenwerking afdwingen niet.
De ChristenUnie wil met betrekking tot onderwijs het volgende bereiken:
Periodiek overleg met scholen over zaken als:
o het schoonhouden van de omgeving van de school;
Verkiezingsprogramma 2018-2022

6

o bestrijden van taalachterstand;
o bevorderen van lezen door deelname aan de schoolbibliotheek;
o gezond leven via programma JOGG en
o voorlichting over alcohol, roken, drugs en digitale veiligheid.
De onderwijsbesturen zijn verantwoordelijk voor Passend Onderwijs. Het is
belangrijk dat Passend Onderwijs, preventie en jeugdhulp goed op elkaar
afgestemd zijn.
Kwetsbare jongeren krijgen de juiste begeleiding op weg naar een waardevolle
plek in onze samenleving; de overheid spant zich in voor goede samenwerking
tussen onderwijs en bedrijfsleven.
Er komt begeleiding in samenwerking met het onderwijs voor overbelaste
jongeren die door een complexe thuissituatie niet of weinig naar school gaan.
Samen met het onderwijs, lokale bedrijfsleven en maatschappelijke
(zorg)instellingen wordt een lokaal plan gemaakt voor de uitvoering van de
maatschappelijke diensttijd (uitvoering regeerakkoord). Via het
aanbestedingsbeleid wordt mede gestuurd op stageplekken en
leerwerkervaringsplaatsen.
Bij de huisvesting van onderwijs is er aandacht voor duurzaamheid en een goed
binnenklimaat. (Vignet Gezonde school)
Investeren in schoolgebouwen is hard nodig. Het Integraal Huisvestings Plan van
de gemeente Katwijk wordt vernieuwd, maar nu al lijkt duidelijk dat het
onderwijskundig en bouwkundig moderniseren van de scholen in onze gemeente
veel geld gaat kosten, waarin beperkt is voorzien. De ChristenUnie wil hiervoor
met ingang van 2019 toereikend gaan reserveren.

LEREN OP LOCATIE
Om je werk goed te kunnen doen is onderwijs van onschatbare waarde. Leren doe je
niet alleen op school. Juist door te doen leren veel kinderen. De aansluiting van het
onderwijs op het bedrijfsleven is nog niet goed genoeg. Daarom wil de ChristenUnie
dat leerlingen leren op de plek waar je het vak leert: bij de bedrijven.
Iedereen doet mee, ieder met zijn of haar eigen talenten. Het onderscheid tussen
hoog- en laagopgeleid werk is een vals onderscheid. De ChristenUnie pleit voor het
gebruik van de termen Praktisch en Theoretisch geschoold werk. Er moet meer
waardering komen voor het ambachtelijke werk.

SPEERPUNTEN
Meer nadruk op geld voor preventie om ernstige(r) problemen te voorkomen en
kosten te beperken;
Verder versterken van samenwerking tussen hulpverleners om de effectiviteit van
hulp te optimaliseren;
Zodanig financieel reserveren dat het onderwijs in Katwijk kan werken in frisse en
moderne schoolgebouwen.
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Herberg Welgelegen in Valkenburg als “warme plek voor kwetsbare groepen”

ZORG MET EEN HART
HET SOCIAAL DOMEIN
Nu de decentralisaties in het sociaal domein van de rijksoverheid (waaronder zorg
aan langdurig zieken en ouderen) naar de gemeenten min of meer zijn voltooid en
ingebed bij de gemeente, breekt een volgende fase aan. De komende tijd zal de
gemeente vol moeten inzetten op het weghalen van de schotten tussen hulp, zorg en
participatie, samenwerking (zgn. Koppelzones) en het voorkomen en verminderen
van bureaucratie.
Door meer aandacht te besteden aan preventie wordt voorkomen dat op termijn
doorstroming naar duurdere en zwaardere vormen van zorg nodig is.
We willen investeren in een gemeenschap waarin ‘samenwerken, samenhang en
samen (gemeente) zijn’ centraal staan. De gemeente werkt daarin ook met kerken
en verenigingen samen waarbij ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheid heeft. In
dit verband stelt de ChristenUnie het volgende voor:
Er wordt actief ingezet op het weghalen van schotten en het verminderen van
bureaucratie. Met professionals, mantelzorgers en vrijwilligers wordt daarom de
Brede Maatschappelijke Agenda ingezet.
De transformatie in het sociaal domein wordt voortgezet richting preventie en
vroeg-signalering. Er is enerzijds aandacht voor flexibele uitvoering van het
ingezette beleid en anderzijds aandacht voor stabiliteit, aangezien de
decentralisaties veel hebben gevraagd van medewerkers van de gemeente,
sociale wijkteams en maatschappelijke- en zorgorganisaties.
Er wordt ingezet op integraal indiceren waarbij medewerkers die namens de
gemeente gesprekken voeren met hulpvragers een mandaat krijgen om
toezeggingen te doen over schuldhulpverlening, indicaties voor respijtzorg, WMOvoorzieningen en jeugdhulp.
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Bij aanvragen van inwoners voor ondersteuning door de gemeente wordt een
gesprek gevoerd met de aanvrager, zo nodig, samen met andere gezinsleden,
mantelzorgers of een onafhankelijke cliënt-ondersteuner. Integrale afwegingen
worden gemaakt in een beschikking voor zowel WMO, jeugdhulp, participatiewet,
minimabeleid etc.
De aanvrager kan actief ondersteund worden door een onafhankelijke adviseur
bij het formuleren van een hulpvraag en bij het kiezen van de juiste oplossingen.
Een eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning mag nooit leiden tot zorgmijding.
Er is actief beleid om zorgmijding te voorkomen.
Beleid en uitvoering in het sociaal domein wordt altijd met ervaringsdeskundigen
(de doelgroep zelf) vormgegeven.

ZORGEN VOOR KWETSBARE GROEPEN
De ChristenUnie is voor zorg op een menselijke schaal en met een menselijk gezicht.
De overheid heeft een bijzondere taak in het bieden van zorg en ondersteuning aan
hen die kwetsbaar zijn. In de samenleving zijn er diverse kwetsbare groepen.

WAARDIG OUDER WORDEN
Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Ze hebben bijgedragen aan het
functioneren van de samenleving zoals die nu is. Daarom verdienen ouderen
aandacht en steun. Veel ouderen functioneren prima en weten lang hun weg te
vinden, zelfstandig of met georganiseerde hulp of met netwerken. Voor ouderen die
door lichamelijke of geestelijke klachten steeds minder mobiel zijn, is eenzaamheid
een steeds groter risico. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat ouderen waardig
ouder worden en wil daarom een specifiek ouderenbeleid met de volgende
elementen:
In overleg met wijk, diaconieën en/of verenigingen wordt gekeken hoe
voorzieningen die van belang zijn voor ouderen open kunnen blijven, bijvoorbeeld
door zelfbeheer. De gemeente heeft hierin een verbindende en dienstverlenende
rol.
Sport en bewegen voor ouderen is een speerpunt in het gemeentelijke
sportbeleid.
Standaard een bezoek brengen aan ouderen (vanaf 75 jaar) vanuit de
wijkteams/welzijnsorganisaties om (beginnende of verborgen) problemen te
signaleren en op maat ondersteuning te bieden.
In samenspraak met kerken en maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties
worden beleid en uitvoering inzake bestrijding eenzaamheid en armoede onder
ouderen geëvalueerd en waar het kan verbeterd.
Katwijk wordt een dementie vriendelijke gemeente. Het uitvoeringsprogramma
wordt geëvalueerd en de uitkomsten worden gebruikt om het beleid en uitvoering
te verbeteren.
De website van de gemeente is ouderen-proof en bevat per wijk een actuele
sociale kaart.
Ouderen worden voorgelicht over (wat te doen bij) bedreiging, babbeltrucs en
ouderenmishandeling.
Hulpverleners worden waar mogelijk ondersteund om met ouderen om te gaan
die worstelen met een doodswens.
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PERSONEN MET VERWARD GEDRAG
Het aantal personen met verward gedrag op straat neemt toe. Het landelijke beleid
is minder GGZ-bedden en langer thuis wonen.
De gemeente zet in op opvang voor mensen met verward gedrag. Het gaat om
crisisopvang met professionele intake en inloophuizen.

PERSONEN MET EEN BEPERKING
De ChristenUnie staat pal voor een inclusieve samenleving. Iedereen telt mee. Er
wordt verder geïnvesteerd in personen met een beperking:
Samen met (organisaties van) mensen met een beperking wordt er een inclusieagenda opgesteld en na twee jaar geëvalueerd.
De gemeente zorgt dat haar gebouwen, voorzieningen en evenementen goed
toegankelijk zijn voor alle inwoners. Ook de openbare ruimte en het openbaar
vervoer wordt op zo’n manier ingericht dat mensen met een beperking zich thuis
voelen in Katwijk en zich er zelfstandig kunnen redden.
De gemeente zorgt voor voldoende en goed toegankelijke openbare toiletten,
zodat met name mensen met chronische darmziekten zich vrijer kunnen
bewegen;

BESCHERMD WONEN EN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG
Sommige inwoners komen in aanmerking voor beschermd wonen, voorzieningen en
maatschappelijke opvang. De gemeente heeft de verplichting mensen die door wat
voor oorzaak dan ook geen dak boven het hoofd hebben, opvang te bieden. Opvang
heeft als doel te voorzien in basisbehoeften, mensen tot rust te laten komen
vervolgens te begeleiden naar noodzakelijke hulp en uiteindelijk weer naar
zelfstandigheid. De ChristenUnie wil het volgende bereiken:
Er moeten voldoende woonplekken zijn voor inwoners die vanwege de
thuissituatie, psychische problemen, verstandelijke beperkingen en/of
verslavingsproblematiek niet zelfstandig kunnen wonen.
Er moet voldoende en adequate opvang zijn voor dak- en thuislozen.
Opvang is zo kort en zo sober mogelijk; cliënten worden zo mogelijk verplicht tot
een hulptraject. De gemeente zorgt voor (eventueel tijdelijke) woonvormen voor
mensen met een acute woonbehoefte, bijvoorbeeld door scheiding of schulden.

MANTELZORG
Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde in onze lokale gemeenschap.
De ChristenUnie wil doorgaan met het ondersteunen van mantelzorgers en
vrijwilligers met de volgende inzet:
De gemeente faciliteert mantelzorg door zo min mogelijk regels en beperkingen.
Voor mantelzorgers is ondersteuning via het steunpunt mantelzorg, respijtzorg,
dagbesteding of andere acties ter voorkoming van overbelasting.
Mantelzorgers worden betrokken bij verbeteringen in beleid en uitvoering van
mantelzorgondersteuning.
Er zijn activiteiten gericht op het waarderen van mantelzorgers en het proactief
benaderen van mensen die mantelzorger zijn (geworden) om na te gaan of zij
ondersteuning wensen.
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Er is aparte aandacht voor jonge mantelzorgers. De gemeente ontwikkelt een
visie op informele zorg en de manier waarop de informele zorg zich verhoudt tot
de formele zorg.
De gemeente faciliteert de coördinatie van de informele zorg.

SPEERPUNTEN
Verder versterken van samenwerking tussen hulpverleners om de effectiviteit van
de hulp te optimaliseren;
Waardig ouder worden wordt in Katwijk vorm gegeven met specifiek – op
ouderen in Katwijk – toegesneden ouderenbeleid;
Ondersteuning van mantelzorgers.

Verkiezingsprogramma 2018-2022

11

ECONOMIE, WERK EN INKOMEN
ECONOMIE WERK EN INKOMEN
‘Geef ons heden ons dagelijks brood.’ De bekende vierde bede uit het ‘Onze Vader’.
We verwachten het niet van onszelf maar van God die alles in Zijn hand houdt.
Tegelijkertijd hebben we ook zelf een verantwoordelijkheid. Het is “Ora et Labora”,
bid en werk! Maar dan moet het werk er wel zijn.
Een sterke economie is belangrijk voor de welvaart in de gemeente. De ondernemers
spelen hierin een belangrijke rol. De overheid kan geen economie ‘maken’ maar wel
de ondernemers meer ruimte, minder regels en meer kansen bieden om te doen
waar ze goed in zijn. De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan minder regels voor
(startende) ondernemers, het versterken van de bestaande werkgelegenheid zoals
bij Flora Holland en hebben we geïnvesteerd in nieuwe werkgelegenheid zoals op
Unmanned Valley Valkenburg.

WERK VOOR IEDEREEN? IEDEREEN DOET MEE!
Werk biedt mensen de mogelijkheid hun talenten te ontplooien. Het biedt zingeving
en draagt bij aan de opbouw van een samenleving. De ChristenUnie streeft naar een
samenleving waarin iedereen kan meedoen.

KATWIJK EN NEDERLAND: EEN NIEUWE ECONOMIE
De economie en de werkgelegenheid veranderen. Ook dat merken we in Katwijk.
Waar vroeger bijna heel het dorp in de bloemen werkte (Rijnsburg) of in de vis
(Katwijk) is dat nu niet meer zo. Nog steeds zijn er veel mensen die hun brood
verdienen in een van deze sectoren, maar het werk is veranderd. Steeds meer werk
wordt geautomatiseerd of is verplaatst naar het buitenland. Daardoor verdwijnen er
banen in de sectoren waar onze dorpen groot in zijn geworden. Dat betekent niet
dat alle werkgelegenheid vertrekt uit onze gemeente. Door de digitalisering
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verandert het werk en is er ander personeel nodig. De ChristenUnie ziet het als een
kans om ook andersoortige werkgelegenheid naar Katwijk te halen. Wel moeten we
antwoorden vinden om deze veranderende vraag naar werk het hoofd te bieden.
Samen met het onderwijs en de ondernemers zal de gemeentelijke overheid hier
actie op moeten ondernemen. Samenwerking is daarbij cruciaal. Daarom
intensiveren we de komende jaren de samenwerking tussen Ondernemers,
Onderwijs, Onderzoek en Overheid.

REGIONALE ECONOMIE
De werkgelegenheid en de economische ontwikkelingen in Katwijk staan niet op
zichzelf. Samenwerking in de regio kan voor onze inwoners en onze ondernemers
veel meerwaarde hebben, bijvoorbeeld wanneer overheden strategisch nadenken
over ruimtegebruik en samenwerken om elkaars economische clusters te versterken.
In onze regio hebben we twee sterke sectoren die voor veel werkgelegenheid zorgen
waar Katwijk op aansluit. Met ESA-Estec in Noordwijk en het Bio-Science park in
Leiden hebben we een sterke economische clusters in handen waar veel nieuwe
werkgelegenheid te vinden is. Unmanned Valley is een belangrijke aanvulling.

UNMANNED VALLEY, HET TESTCENTRUM VOOR DRONES
De afgelopen jaren heeft de ChristenUnie vooropgelopen om de ontwikkeling van
werkgelegenheid rond Unmanned Valley op voormalig Vliegkamp Valkenburg
mogelijk te maken. Op voormalig Vliegkamp Valkenburg zijn er de afgelopen periode
kansen ontstaan waarvan de Katwijkse economie kan profiteren. Initiatiefnemers uit
verschillende sectoren hebben aangegeven dat het voormalig vliegkamp uitstekend
geschikt is om een Unmanned Valley te situeren waar bijvoorbeeld drones getest en
ontwikkeld kunnen worden. Deze ontwikkelingen kunnen duizenden banen
opleveren. En dat is hard nodig. De ChristenUnie wil deze ontwikkeling ook de
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komende jaren de kans geven uit te groeien tot een nieuwe banenmotor voor onze
gemeente. Niet allen theoretisch geschoold werk, maar ook praktisch geschoold
personeel is nodig om van Unmanned Valley een succes te maken.

CIRCULAIRE ECONOMIE
Economie is een samenspel van bedrijven, inwoners, omgeving en bestuur. De
impact die onze levensstijl heeft op de inwoners en onze omgeving is groot en geeft
ons een grote verantwoordelijkheid. Daarom is het goed dat er aandacht komt voor
‘local for local’. Hoe korter de lijnen tussen productie en consumptie, des te kleiner
de kans op afwenteling van milieudruk naar andere gebieden en naar de toekomst.
De ChristenUnie wil dit opnemen in het lokale aanbestedingsbeleid. Het contact
tussen lokale ondernemingen wordt gestimuleerd en lokale ondernemers krijgen zo
mogelijk bij gemeentelijke opdrachten de voorkeur. De komende jaren moeten alle
woningen in Nederland energieneutraal worden gemaakt. Ook bij deze grote opgave
moet de ‘local for local’ gedachte worden verwerkt. In het hoofdstuk Energie, Natuur
en Leefmilieu wordt hier verder op ingegaan.
Initiatieven zoals het ‘Repair Café’ willen we ondersteunen. Bij dit ‘Café’ worden
spullen langer bruikbaar gemaakt en hoeven deze spullen niet direct weggegooid te
worden. De hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is om nieuwe producten
te maken, wordt beperkt. Evenals de CO2-uitstoot.

GOEDE VOORBEELD
De gemeente moet het goede voorbeeld geven. Steeds meer mensen staan aan de
kant. Dat is niet goed! De eigenwaarde loopt een deuk op en de (sociale) armoede
neemt toe. Door onder meer SROI (Social Return On Investment) zorgen we ervoor
dat mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan een geschikte werkplek
worden geholpen.
Veel mensen zitten niet vrijwillig in de bijstand. De gemeente doet er alles aan om
hen aan een geschikte baan te helpen. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die niet mee
willen doen. Mensen in de bijstand die een baan krijgen aangeboden die binnen de
mogelijkheden van hun capaciteiten liggen moeten deze accepteren. Als ze dit niet
doen worden zij gekort op de uitkering die ze krijgen. Alleen je hand ophouden is er
niet bij. Dit beleid willen we de komende jaren doorzetten.

INNOVATIEFONDS
De ChristenUnie wil een fonds instellen om innovatieve producten en diensten van
lokale ondernemers of studenten te steunen. Er zijn veel (jonge) ondernemers die
een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een duurzame economie. Samen met
hen maken we van Katwijk een gezonde en innovatieve economie. De gemeente
Katwijk wil deze ondernemers steunen door gemeentelijke investeringen eerst bij
deze ondernemers te doen en hen zo van zolderkamer naar bedrijventerrein te
krijgen. Daarnaast gaat de gemeente een rol spelen in het bij elkaar brengen van
bestaande ondernemingen en “start-ups”. De ChristenUnie heeft het initiatief
genomen om de kennis en expertise van inwoners te gebruiken en te waarderen.’ De
Oplossing van Katwijk’ heeft als doel om een maatschappelijk probleem op te laten
lossen door jongeren, schoolklassen en beginnende ondernemers. Denk bijvoorbeeld
aan de grote parkeerdruk in de wijken, het efficiënt inzetten van duurzame energie
of het verbeteren van fietspaden. Zo stimuleren we deze ondernemende inwoners
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om de zolderkamer te verruilen voor een bedrijventerrein of een webshop. De
gemeente stimuleert op deze manier inwoners om zelf te gaan ondernemen. Want
ondernemers zijn de bouwstenen voor een gezonde economie.

SIERTEELT
Voor de gemeente Katwijk is het sierteeltcluster van groot belang. Ongeveer 3000
banen zijn afhankelijk va deze grote economische stuwer. De gemeente Katwijk
moet al het mogelijke doen om deze werkgelegenheid voor Katwijk te behouden.
Tegelijkertijd is de rol die bloemenveiling Flora Holland speelt aan het veranderen.
De komende jaren zal het Flora Park naar alle waarschijnlijkheid veranderen van een
veiling van bloemen naar een logistiek park van waaruit de bloemen en
aanverwanten producten kunnen worden gedistribueerd. De werkgelegenheid die
hiermee gepaard gaat is groot. Daarom zijn we blij dat er een afrit is gerealiseerd bij
de A44 om de aantrekkelijkheid van het Flora Park te vergroten en het vrachtverkeer
door Rijnsburg af te laten nemen. We willen het Flora Park vitaal houden. Daarom
zullen we samen met de sierteeltsector voortdurende blijven werken om de
ontwikkelingen te stimuleren en te ondersteunen. Dat doen we door:
De infrastructuur verder te verbeteren
De aansluiting tussen onderwijs en werk beter op elkaar af te stemmen
Bedrijven de ruimte te geven om uit te breidden

WAARDERING VRIJWILLIGERSWERK
Toch blijven er mensen werkzoekend. De gemeente doet er alles aan om mensen te
begeleiden naar werk. Helaas lukt dat niet altijd. Daarom is het belangrijk dat werk
niet als zaligmakend wordt gepresenteerd. Vrijwilligerswerk, aandacht voor familie en
zwakkeren in de samenleving is ook heel belangrijk.
En gelukkig zijn er in Katwijk heel veel inwoners die vrijwilligerswerk verrichten. Dit
werk is van onschatbare waarde. De ChristenUnie wil proberen om dit waardevolle
werk ook te waarderen. Door middel van het Vrijwilligers Dukaat (VD) kunnen
verenigingen, stichtingen en instellingen de vrijwilligers belonen. Ook mantelzorgers
kunnen hiermee beloond worden. Dit Vrijwilligers Dukaat kan uitgegeven worden bij
lokale ondernemers en geeft een korting op de producten die worden gekocht. Op
deze manier stimuleren we lokale ondernemers en vrijwilligers.

GEEN KOOPZONDAG
Werken is belangrijk. Rusten net zo. Een collectieve rustdag komt de samenleving
ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag daarvoor de
aangewezen dag. De ChristenUnie is tegen de ‘koopzondag’. Die gaat ten koste van
een gezamenlijk rustmoment. Ook blijkt dat met de toename van koopzondagen veel
kleine zelfstandigen het extra moeilijk krijgen en het niet meer redden. Dit is slecht
voor de diversiteit van het winkelaanbod. De gezondheid van onze lokale economie
vinden wij belangrijker dan de mogelijkheid voor de burger om ook op zondag te
winkelen. Bovendien zijn de winkeltijden in de afgelopen jaren al fors opgerekt met
de verruimde openstelling van winkels in de avonduren.
De gemeentelijke overheid voorkomt zoveel als mogelijk zondagsarbeid, zowel van
eigen personeel als van personeel dat in opdracht van de gemeente werkzaamheden
verricht. Calamiteiten en ordehandhaving vormen de uitzondering.
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SPEERPUNTEN:
Een innovatiefonds dat starters helpt om eigen ondernemingen op te zetten;
Het instellen van het Vrijwilligers Dukaat waardoor vrijwilligers en mantelzorgers
worden gewaardeerd en lokale bedrijven worden gestimuleerd;
Dat iedereen mee doet. Mensen die in de bijstand zitten moeten de baan
accepteren die hen aangeboden wordt anders worden ze gekort op de uitkering
die wordt ontvangen;
Unmanned Valley Valkenburg alle ruimte geven voor verder ontwikkeling om te
bouwen aan een innovatieve economie in Katwijk;
Geen koopzondag;
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RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN
RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN
De ChristenUnie ziet het als haar taak om goed te zorgen voor de ruimte die we
hebben gekregen en goed te zorgen voor de schepping. Maar dat kan de overheid
niet alleen. De ChristenUnie wil het ook niet alleen. Samen met inwoners en
bedrijven hebben we de verantwoordelijkheid zorg te dragen voor de omgeving
waarin we wonen, werken en recreëren. Een goede balans zoeken tussen ruimte
voor wonen, groen en bedrijvigheid is de taak van de overheid.

WONEN PASSEND EN BETAALBAAR MAKEN
Een dak boven je hoofd is een van de belangrijkste basisbehoeftes die er zijn. De
overheid heeft de verantwoordelijkheid om hierin stimulerend en regulerend op te
treden.
De afgelopen jaren is er veel veranderd in de huursector. De ChristenUnie wil dat er
door woningcorporatie, huurdersbelangenorganisaties, ontwikkelaars en de
gemeente gekeken wordt naar een evenwichtig huurbeleid. Dat betekent dat er
voldoende betaalbare sociale huurwoningen moeten zijn. Tegelijkertijd moet er
ruimte geboden worden voor investeringen in particuliere huurwoningen. Uit
verschillende onderzoeken blijkt dat Katwijk in het aanbod van sociale huurwoningen
en koopwoningen een gat heeft zitten. Dit kan worden opgevuld door meer
particuliere huurwoningen te realiseren.
Om de druk op de sociale huurmarkt niet verder te laten toenemen wil de
ChristenUnie de toewijzing van het aantal huurwoningen aan statushouders binden
aan een quotum. Zo voorkomen we het verder oplopen van de wachttijd.
Om voor iedereen wonen betaalbaar te maken moet de aandacht meer komen te
liggen op woonlasten i.p.v. huurprijzen. Wanneer de energierekening lager is en er
verder bespaard kan worden op de waterrekening kunnen de woonlasten verder naar
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beneden worden gebracht en worden woningen eerder betaalbaar.
Ook andere en nieuwere vormen van wonen moet mogelijk worden. Daarom komt er
in Katwijk ruimte voor de bouw van zogenaamde Tiny Houses.

OUDERENHUISVESTING
Steeds meer mensen willen langer zelfstandig thuis blijven wonen en steeds meer
mensen moeten dat ook. De ChristenUnie wil inwoners daarbij helpen. Daarom heeft
de ChristenUnie het initiatief genomen om de blijverslening in te stellen en is er meer
aandacht voor ouderenhuisvesting. Het levensloopbestendig maken van de woning
wordt verder gestimuleerd.

DELTAPLAN DUURZAME WOONWIJKEN
In onze gemeente zijn een aantal wijken die veel verouderde woningen hebben en
waar de openbare ruimte veel verbeteringen mogelijk zijn. De ChristenUnie wil een
deltaplan om onder andere de wijken de Hoornes, de Molenwijk en Koestal up to
date te krijgen. Daarbij wordt energieneutraliteit en gasloos de norm.

ENERGIENEUTRAAL EN GASLOOS
Om aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen moeten we al onze woningen
energieneutraal maken. Dat wil zeggen, alle energie die verbruikt wordt moet ook
worden opgewekt in of rond de eigen woning. De komende jaren moeten er dus
flinke stappen worden gezet.
Daarom wil de ChristenUnie dat nieuwbouwwoningen niet meer aangesloten worden
op het gasnet en energieneutraal worden gebouwd. Een grotere opgave is het
verduurzamen van de bestaande woningbouw. De gemeente gaat samen met
bouwers, energieadviseurs en de organisatie Stroomversnelling aan de slag om voor
de bestaande woningen met Nul Op de Meter (NOM) zo snel mogelijk de
doelstellingen te halen die gesteld zijn in het lokale, regionale en landelijke
energieakkoord.

STOP MET ONGEBREIDELDE GROEI
De vraag naar woningen blijft groeien. De ChristenUnie wil echter geen
ongebreidelde groei in onze regio. Wanneer we aan deze vraag die de woningmarkt
ons stelt blijven beantwoorden zal onze regio dichtgroeien tot een grote randstad.
Groen en ruimte om te recreëren zullen daar geen plaats meer hebben. Daarom wil
de ChristenUnie de komende jaren investeren in een regionale discussie over de
kwaliteiten van onze regio om de groene en open plekken in onze omgeving te
beschermen. De ChristenUnie is tegen bebouwing van het strand en duingebied.

RUIMTE VOOR BEDRIJVEN
Om efficiënt met de beperkte ruimte die we hebben om te gaan, stimuleren we
bedrijven in woonwijken om zich te vestigen op een bedrijventerrein. Zo wordt grond
die bestemd is voor woningbouw ook gebruikt voor woningen. We geven daarom
voldoende ruimte aan bedrijventerreinen om zich verder te ontwikkelen.

IEDEREEN DOET MEE OP STRAAT
Ook op straat moet iedereen mee kunnen doen. Stoepen die te smal zijn voor
rollators of rolstoelers mogen geen onderdeel meer zijn van het straatbeeld. Met
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Agenda 22 (methode voor het maken van beleidsplannen voor mensen met een
beperking) werken we aan een inclusieve samenleving waar iedereen mee kan doen.

ZELF DOEN
De openbare ruimte is van ons allemaal. Vanouds beheert de gemeente de ruimte,
maar dat kan ook heel goed door bewoners gedaan worden. Als de bewoners het
zelf doen, wordt de kwaliteit van het groen hoger en de wijk leuker: de wijk wordt
beter onderhouden en het versterkt de sociale samenhang. Een manier om dit te
organiseren is het uitdaagrecht.
Het uitdaagrecht geeft burgers en maatschappelijk organisaties de mogelijkheid om
de overheid uit te dagen een publieke taak met bijbehorende budgetten aan hen
over te dragen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de exploitatie van een buurthuis of
een woningblok, maar ook om taken als afvalinzameling of groenvoorzieningen.
Ook ziet de ChristenUnie veel in het Recht op overname. Lokale verenigingen en
buurten moeten het eerste recht krijgen om belangrijke gebouwen of stukken grond
met een maatschappelijke functie over te nemen. Dit zogeheten overnamerecht
moet een vast onderdeel worden van het gemeentelijk beleid.
De ChristenUnie wil een pilot met buurtbudgetten opstarten waarbij buurten zelf het
onderhoud en beheer van de wijk voor haar rekening neemt. De buurt wordt
georganiseerd in een verenigingen van wijkeigenaren waarin zowel huurders, kopers,
verenigingen en bedrijven zijn vertegenwoordigd die in de buurt wonen en actief
zijn.

OMGEVINGSWET
Met de Omgevingswet wil de overheid regels in het ruimtelijk domein
vereenvoudigen en samenvoegen. Het moet makkelijker worden om bouwprojecten
te starten. Het moet simpeler, beter en sneller. Maar minder regels betekent ook
strengere handhaving. De dienstverlening richting inwoners en ondernemers moet
ervoor zorgen dat er snel duidelijkheid is zodat ontwikkelingen niet te lang stilstaan.
Nee is namelijk ook een antwoord.
Vanwege deze veranderingen moeten lokale overheden zich goed voorbereiden op
de komst van deze wet. Daarom wijst de gemeente deelgebieden aan waar ervaring
opgedaan wordt met het werken onder de nieuwe Omgevingswet.
De gemeente Katwijk werkt al aan een omgevingsvisie. In deze visie wordt
opgeschreven hoe we de veranderingen in de samenleving tegemoet treden. De
ChristenUnie wil een ambitieus realistische visie die samen met de inwoners wordt
opgesteld.

VOORMALIGE MARINEVLIEGKAMP VALKENBURG
Het voormalig vliegveld Valkenburg is een groot gebied waar wonen, werken en
recreëren hand in hand moeten gaan. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de
economische kansen die er liggen rond Unmanned Valley door nieuwe en
andersoortige werkgelegenheid naar Katwijk te trekken gepakt moeten worden.
Tegelijkertijd moet er een kwalitatief goede woonwijk komen die past bij de
gemeente Katwijk. Afgelopen jaren is er hard gewerkt om deze ambitie waar te
maken. De komende jaren willen we daar verder uitvoering aan geven.
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SPEERPUNTEN:
Ook andere en nieuwere vormen van wonen moet mogelijk worden. Daarom
komt er in Katwijk ruimte voor de bouw van zogenaamde Tiny Houses.
De gemeente ontwikkelt een plan van aanpak ‘asbestsanering’ zodat Katwijk voor
2024 asbestvrij zal zijn. Hiervoor wordt samenwerking met de Provincie gezocht.
De ChristenUnie wil een deltaplan om de wijken de Hoornes, de Molenwijk en
Koestal up-to-date te krijgen. Daarbij wordt energieneutraliteit en gasloos de
norm.
De ChristenUnie is tegen bebouwing van het strand en duingebied.
De ChristenUnie wil een pilot met buurtbudgetten opstarten waarbij buurten zelf
het onderhoud en beheer van de wijk voor haar rekening neemt.
Lokale verenigingen en buurten moeten het eerste recht krijgen om belangrijke
gebouwen of stukken grond met een maatschappelijke functie over te nemen.
De gemeente wijst deelgebieden aan waar ervaring opgedaan wordt met het
werken onder de nieuwe Omgevingswet.
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MOBILITEIT, VERKEER EN INFRASTRUCTUUR
Mensen nemen lopend en rijdend deel aan het verkeer vanwege werk of school,
winkelen, recreatie en het onderhouden van sociale contacten. Verantwoorde
doorstroming van de verschillende soorten verkeer geeft de minste overlast en is
goed voor economie en leefomgeving.
De ChristenUnie wil de kwaliteit van onze leefomgeving en de leefbaarheid
beschermen tegen de gevolgen van toegenomen mobiliteit. Innovaties als elektrisch
rijden (auto en fiets), hoogwaardig openbaar vervoer en “smart mobility” (o.a.
zelfrijdende voertuigen) moeten helpen om de uitdagingen van de toekomst het
hoofd te bieden.
Doorgaand autoverkeer in dorpskernen en woonwijken moet verder worden beperkt.
De auto is er te gast, samen met en gelijkwaardig aan andere vervoersmiddelen. De
renovatie van de routes door Valkenburg (Katwijkerweg, Hoofdstraat,
Voorschoterweg) en Katwijk aan de Rijn (Rijnstraat) moet leiden tot minder verkeer
en grotere verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. In de Brouwerstraat in
Rijnsburg wordt doorgaand vrachtverkeer geweerd.
Voor de aansluiting met omringende gemeenten en de Randstad is de afwikkeling
van regionale verkeersstromen het uitgangspunt. Anders blijven we het ene knelpunt
oplossen en het andere creëren. Het aanleggen van de Pioniersbaan als verbinding
tussen N206 en A44 zal de verkeersstromen in Rijnsburg en door Katwijk (N206)
aanzienlijk verminderen. Regionale en provinciale fondsen zijn nodig om deze route
van regionaal belang (Katwijk, Noordwijk en Voorhout) mogelijk te maken.
Voor het gedeelte N206 door Katwijk aan de Rijn (Duinvallei) moet een passende
oplossing worden gevonden met behulp van ondergrondse of bovengrondse
ondertunneling. Aansluiting van de Westerbaan op de Meeuwenlaan aan de rand van
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het duingebied blijft voor de ChristenUnie een voorkeursoptie wanneer
natuurwetgeving dit mogelijk maakt. Schonere auto’s en andere innovaties kunnen
de komende jaren vermindering van uitstoot en verbetering van luchtkwaliteit tot
gevolg hebben.

LANGZAAM VERKEER STREEPJE VOOR
De ChristenUnie geeft ruim baan aan de fiets en de voetganger. Voor
fietsbewegingen geldt nog steeds: ze zijn gezond, milieuvriendelijk en voorkomen
verkeersinfarcten. Daarom mag het fietsverkeer best een streepje voor houden of
krijgen waar maar mogelijk. Optimale afstelling van verkeerslichten ten gunste van
de fietser moet werken als stimulans om vaker de fiets te pakken.
De toename van fietsverkeer en de grote diversiteit (snelheid, afmetingen) vragen
om bredere fietspaden. Het comfort op de fietspaden kan verbeterd worden door de
kwaliteit van het wegdek te verhogen. Ontwikkeling van een lokale fietsagenda moet
het belang van fietsverkeer voor werk en kerk, verenigingen en familiebezoek,
winkels, school, recreatie en toerisme onderstrepen met aandacht voor veiligheid en
parkeerfaciliteiten. In het autovrije winkelgebied Katwijk aan Zee heeft de
voetganger juist een streepje voor en is de fiets te gast. Op de drukste winkeltijden
gaat weer een fietsverbod gelden en gehandhaafd worden.
Naast de fietsagenda verdient het in 2019 aflopende Uitvoeringsplan Fiets spoedige
actualisatie aan de gewijzigde omstandigheden in heel de gemeente. Bij de inpassing
van de plannen voor het HOV worden bestaande en gewenste lokale fietsroutes in
kaart gebracht. Inwoners en belangenorganisaties als Fietsersbond, ANWB, VVN en
Rover (openbaar vervoer) worden hierin betrokken.
Snelle optimalisaties van fietstrajecten zijn het doortrekken van de Cantineweg door

Verkiezingsprogramma 2018-2022

22

de duinen naar de Laan van Nieuw-Zuid en de openstelling van het terrein van het
voormalige vliegkamp.

SNELFIETSROUTES
Ook voor regionale snelfietsroutes richting Leiden, Den Haag en de Bollenstreek blijft
aandacht. Uitvoering van het complete traject naar Leiden krijgt prioriteit voor de
eerstkomende jaren. Bestaande fietsverbindingen kunnen door een kwaliteitsimpuls
fietssnelwegen worden. Ze kunnen in relatie met elektrisch fietsen en aansluiting op
OV-knooppunten een grote bijdrage leveren aan vermindering van het woonwerkverkeer per auto. Voor realisatie zijn provinciale fondsen beschikbaar.
Tweewielerverkeer krijgt een serieuze rol in de verkeersplannen, met
parkeervoorzieningen bij overstappunten voor (hoogwaardig) openbaar en ander
vervoer. Loop- en fietsroutes worden gezien als strategische aanvulling op bushaltes.
De locatie van knooppunten moet worden bepaald in samenspraak met inwoners.
Verkeersdeelnemers kiezen zelf hun vervoer, maar worden door goede infrastructuur
verleid tot het maken van verantwoorde keuzes.

PUBLIEK VERVOER OP MAAT
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (R-Net) is voor Katwijk als groeiende agglomeratie
zonder trein- of railverbinding noodzakelijk. Succesfactoren zijn comfort, reistijd
(vooral frequentie), knooppunten met andere vervoersstromen en
milieuvriendelijkheid (stille en schone bussen). HOV zal voor Katwijk alleen succesvol
zijn wanneer de hoofdlijn reizigers zonder overstap vervoert van Leiden naar ons
vernieuwde centrum en de boulevard.
Terechte aandacht voor het hoofdnet mag niet leiden tot onbereikbaarheid van
dorpsdelen. Opties voor aanvullend publiek vervoer met kleinere bussen moeten
worden opgenomen in de concessie voor het OV vanaf 2020. De provincie is
verantwoordelijk voor openbaar (regionaal) vervoer. Laat de gemeente
verantwoordelijkheid nemen voor lokaal (publiek) vervoer, in combinatie met
doelgroepenvervoer (regiotaxi, leerlingenvervoer, wmo-vervoer).

VEILIGHEID EN HANDHAVING
De ChristenUnie ondersteunt het pleidooi van de VNG om gemeenten zelf ruimte te
geven verkeersgedrag op lokale wegen te handhaven door – naast de politie gemeentepersoneel, zoals GOA’s. Wij denken daarbij aan hard rijden in woon- en
verblijfsgebieden en bij scholen, door rood rijden en zonder licht fietsen. Lokale
sturing van gemeente en politie samen kan een krachtige impuls geven aan de
verkeersveiligheid. Gedragsbeïnvloeding door stevige handhaving kan nog steeds
samengaan met voorlichting en verkeerseducatie voor jong en oud.
Verbeterde registratie van verkeersongevallen is dringend geboden. Niet alleen
politie, hulpdiensten en verzekeraars kunnen hieraan bijdragen, ook inwoners of
bezoekers van Katwijk moeten ongevallen kunnen melden op de gemeentelijke
website. Kleinere aanrijdingen worden nu niet aan de instanties gemeld, maar geven
wel degelijk inzicht in gevaarlijke kruisingen en oversteekplaatsen.
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PARKEREN
Door de aanleg van de parkeergarage Boulevard Zeezijde is de parkeerdruk in het
centrum en op de boulevard afgenomen. Benutting van de parkeergarages zal
verbeteren door het parkeervrij maken van Princestraat en Andreasplein. De
opbrengsten van parkeergelden komen ten goede aan de parkeervoorzieningen zelf
of aan groenstroken, voet- en fietspaden in de directe omgeving.
Geld vragen voor parkeren is nodig om aanleg en onderhoud van
parkeervoorzieningen te betalen, parkeerdruk te beheersen, en niet in de laatste
plaats om het gebruik van andere vormen van vervoer te stimuleren (fiets, OV).
De parkeertarieven blijven concurrerend ten opzichte van de regio. Het tarief in
parkeergarages en op de parkeerterreinen Noordduinen en Zuidduinen blijft lager
dan op straat.
Op zondag wordt geen parkeergeld gevraagd om onnodige zondagsarbeid voor
handhavers te vermijden. Waar nodig wordt in het belang van veiligheid en
toegankelijkheid tegen parkeeroverlast alle dagen van de week gehandhaafd.
Betaald parkeren in woonwijken heeft als hoofddoel het parkeren voor bewoners te
beschermen. De tarieven voor vergunningen staan in redelijke verhouding tot de
kosten van de vergunningverlening zelf, maar lopen op bij meerdere auto’s per
huishouden. Ledenvergunningen voor verenigingen vervullen een nuttige functie,
maar blijven gemaximeerd om alternatief vervoer aan te moedigen.
Uitbreiding of inkrimping van betaald parkeren in woonwijken vraagt altijd om
draagvlak bij bewoners en bedrijven. We doen het om het parkeren te reguleren en
niet om het geld. Aanvragen voor herinvoering van blauwe zones worden serieus
beoordeeld op effect, draagvlak en handhaafbaarheid.
Foutief parkeren kan in de hele gemeente tot overlast en ergernis leiden.
Handhaving helpt, bezoekers van (sport)evenementen worden gewezen op
alternatieve parkeer- of vervoersmogelijkheden (Kom op de fiets!).
Parkeernormen bij bouwprojecten worden strikt gehandhaafd, maar zijn per
wijk(deel) variabel.

SPEERPUNTEN:
Doorgaand verkeer dorpskernen beperken
De Pioniersbaan (N206-A44) realiseren
N206 Duinvallei en Verlengde Westerbaan realiseren
Fietsverkeer stimuleren door gunstige oversteek en comfortabele paden
Nieuwe fietsverbindingen Laan van Nieuw-Zuid en Vliegkamp
Snelfietswegen Leiden, Den Haag en Bollenstreek
Hoogfrequent openbaar vervoer tot op de boulevard
Aanvullend publiek vervoer door de gemeente organiseren
Verkeershandhaving door politie en goa’s uitbreiden
Gemeentelijke registratie verkeersongevallen
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ENERGIE, NATUUR EN LEEFMILIEU
De aarde is geschapen voor Gods eer en de grootheid van Zijn naam. De mens heeft
opdracht gekregen om dit prachtige geschenk op een verantwoordelijke manier te
beheren voor het heden en de toekomst. We kunnen er maar niet mee doen wat wij
willen. Elk mens heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid, overheden hebben een
beschermende en organiserende taak. De ChristenUnie wil samenwerken met alle
partijen die met natuur en leefmilieu duurzaam willen omgaan.

TRANSITIE NAAR SCHONE ENERGIE
Vervuiling van de lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen
vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. De
ChristenUnie zet daarom in op een snelle en volledige energietransitie binnen één
generatie. Er is geen tijd te verliezen. De gemeente heeft een eigen rol bij de inzet
voor een schone en circulaire economie. Overheden, bedrijfsleven en samenleving
zijn samen verantwoordelijk voor gezondere lucht, een beter klimaat en een
sterkere, duurzame economie.
Katwijk werkt van harte mee aan de uitvoering van energietransitie zoals is
overeengekomen in de Regionale Omgevingsagenda. De eindigheid en
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen maakt versnelde overstap naar zonne- en
windenenergie voor bedrijven, huizen en buurten urgent. Ook andere schone
energiebronnen als geothermie en de voor Katwijk relevante “blue energy” uit water
(getij en zoet/zout) krijgen opvolging in de duurzaamheidsagenda van Katwijk.
Gebruik van schone energie wordt door de gemeente bevorderd met behulp van
subsidies en leningen. Extra stimulans voor bedrijven en inwoners gaat uit van het
besef dat energiebesparing en gebruik van schone energie gunstig zal uitpakken voor
de eigen energiekosten.
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DUURZAAM WONEN
Voor het duurzaam maken van ons woningbestand zijn de komende jaren grote
inspanningen vereist. Naast afspraken met Dunavie is hiervoor ook een deltaplan
voor het particuliere woningbezit nodig. Hier kan een combinatie worden gezocht
met het levensloopbestendig maken van woningen, omdat veel ouderen langer
zelfstandig wonen. Ook hier zijn bewustwording, facilitering en financiële
ondersteuning noodzakelijk voor een doorbraak in de komende periode. Zie ook het
hoofdstuk over Ruimtelijke Ordening en Wonen.
De gemeente kan faciliteren door te zorgen voor één gemeentelijk duurzaamheids
loket en gebruik te maken van kennis en ondersteuning van (Katwijkse)
ondernemers en initiatieven als 20Duurzaam20 (voor bedrijven en organisaties) en
Katwijk Energie Neutraal (voor individuele burgers).
Daarbij geeft de gemeente het goede voorbeeld door het gebruik van schone
energiebronnen op de daken en bij gemeentelijke eigendommen en draagt dat beleid
ook uit naar de Katwijkse samenleving. Katwijk koopt natuurlijk alleen schone stroom
in bij Nederlandse energieleveranciers.
De acceptatie van plannen voor windmolens en zonneparken wordt vergroot door
inwoners en wijken te laten profiteren van de opbrengsten.

ELEKTRISCH RIJDEN
Elektrisch rijden zal de komende jaren toenemen. Katwijk zit qua oplaadpunten in de
kopgroep van gemeenten en breidt het aantal verder uit door ruimte te bieden aan
nieuwe openbare en particuliere aansluitingen.
Voor het wagenpark van de gemeente wordt bij vervanging gekozen voor elektrische
of anderszins schoon aangedreven voertuigen. Arriva wordt gehouden aan de
afspraken voor vervanging van de dieselbussen door schone en stille alternatieven.

NATUUR EN GROEN
De ChristenUnie kiest voor de bescherming van waardevolle natuur. Het Nationaal
Park Hollands Duin maakt het duingebied toegankelijk voor inwoners en bezoekers,
maar mag niet ten koste gaan van flora en fauna, gezonde lucht en beleving van rust
en ruimte.
Bescherming van de kuststrook vraagt om terughoudendheid bij plannen voor
verdere bebouwing, uitbreiding van horeca en recreatieve voorzieningen. Bestaande
plannen worden toegestaan, nieuwe afgewezen, zoals in het Kustpact is
afgesproken.
Verdere vergroening van de bebouwde kommen van Katwijk blijft belangrijk. Het
aantal vierkante meters groen moet groeien, maar naast kwantiteit is kwaliteit van
bomen en andere begroeiing een gezond en duurzaam criterium.
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De gemeente kan een belangrijke bijdrage leveren aan vergroening door eisen te
stellen aan bouwplannen en door vergroening in de wijkgerichte aanpak te
normeren.
Scholen worden gestimuleerd en financieel ondersteund bij de vergroening van hun
speelpleinen.

WATER
Het oppervlaktewater moet beschermd worden tegen vervuiling met chemische
stoffen. Daarnaast is waterberging en -afvoer noodzakelijk, omdat grotere
hoeveelheden regenwater worden verwacht.
Het beleid om de afvoer van hemelwater en rioolwater te scheiden wordt voortgezet
waar nieuwe woongebieden of onderhoud van bestaande rioleringen aan de orde
zijn. Door hiervoor ook in de buurgemeenten aandacht te vragen kan de kwaliteit
van in Katwijk geloosd water uit het binnenland verbeteren, met schoner zwemwater
en de jaarlijkse blauwe vlag als resultaat.
Inwoners en bedrijven in Katwijk kunnen bijdragen aan verbetering van
regenwaterafvoer door minder verstening in tuinen en plantsoenen. Met behulp van
Operatie Steenbreek wordt bewustwording van dreigende wateroverlast speerpunt
voor heel Katwijk. De dreiging betreft niet alleen de openbare ruimte, maar allereerst
de eigen woon- en werkomgeving. De gemeente gaat vanzelfsprekend stoppen met
onnodige verstening bij eigen projecten. Ontlastputten bij woningen kunnen
wateroverlast beperken; de gemeente stimuleert samen met lokale ondernemers de
aanschaf en installatie van deze ontlastputten.
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LUCHT EN GELUID
Gezonde lucht is een mensenrecht en wordt bedreigd door de uitstoot van verkeer
en industrie. De gemeente monitort regelmatig de uitstoot op verdachte plekken en
neemt maatregelen ter verbetering.
Open vuur en houtrook vormen een gezondheidsrisico en veroorzaken overlast.
Bestaande regels worden gehandhaafd, zeker als respons op serieuze klachten. Bij
mist en windstil weer wordt een stookadvies gegeven waarbij gewaarschuwd wordt
voor gezondheidsschade bij stoker en omgeving.
De geluidsbelasting van drukke verkeerspunten wordt regelmatig gemeten en
beoordeeld. De normering wordt aangepast aan zowel hoge als lage geluidstrillingen.

AFVAL WORDT GRONDSTOF
In afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. Beter kunnen
we afval daarom zien als grondstof. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld bij
de bron, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik.
Scheiding aan de bron moet van 50% naar 80% in de komende periode. De
methode van inzameling moet hieraan bijdragen. Maatwerk voor hoogbouw, dichte
bebouwing en bestaande (ondergrondse) metrosystemen is verstandig, maar moet
ook leiden tot het voldoen aan de norm van 80%.
Gescheiden inzameling maakt de verwerking van grondstoffen goedkoper.
Grondstoffen leveren immers geld op. Dat moeten de huishoudens merken in de
heffing voor (nu nog) afvalstoffen. Voor restafval, dat wordt verbrand, moet
uiteindelijk worden betaald door de aanbieder zelf.

SPEERPUNTEN
Prioriteit voor transitie naar schone energie
Deltaplan voor verduurzaming woningbezit nodig
Eén gemeentelijk loket voor ondersteuning inwoners en organisaties
Inwoners profiteren van windmolens en zonneparken
Katwijk blijft in kopgroep oplaadpunten
Verdere vergroening dorpen en wijken
Verstening tuinen en plantsoenen wordt gestopt
Restafval moet teruggedrongen door afvalscheiding aan de bron
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CULTUUR, RECREATIE, TOERISME EN SPORT
VEELZIJDIGE KUNST EN CULTUUR
God heeft iedereen creatieve gaven gegeven waar we van kunnen genieten; kunst
en cultuur zijn waardevol voor een open en bloeiende samenleving. Bibliotheken,
muziek- en toneeloptredens en musea zijn plekken waar we graag komen. Kunst en
cultuur kan ons leven verrijken, mensen bij elkaar brengen en ons nieuwe inzichten
geven. Cultuur is een drager van onze identiteit, van wie wij zijn, dit is altijd al zo
geweest. Daarmee zijn kunst en cultuur primair van en voor de samenleving.
Voor de ChristenUnie past kunst en cultuur bij het willen versterken van de kracht
van de samenleving. We vinden het belangrijk dat de eigen identiteit en cultuur van
de verschillende dorpen en wijken behouden blijven. Volksfeesten en evenementen
die bijdragen aan culturele, muzikale, religieuze en sportieve expressie worden
vanuit en door de samenleving georganiseerd. We koesteren hierbij de brede
betrokkenheid van vrijwilligers. De gemeente kan stimuleren en faciliteren door
middel van het geven van subsidie en het promoten, of door bijvoorbeeld geschikte
ruimte ter beschikking te stellen. Muziekconcerten kunnen – afhankelijk van hun aard
– gegeven worden in de jongerencentra, op het strand, in kerken en op de pleinen in
Katwijk. Het toeristische karakter van Katwijk en kunst en cultuuruitingen vullen
elkaar goed aan.

GEMEENSCHAPSHUIZEN
We zijn er trots op dat de afgelopen jaren in Rijnsburg, Valkenburg en Katwijk aan
den Rijn gemeenschapshuizen zijn gerealiseerd zijn. Gemeenschapshuizen spelen
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een mooie rol bij het versterken van de identiteit, cultuur en sociale samenhang in
de kernen van de gemeente.
In Katwijk aan Zee zal een gemeenschapshuis een plek krijgen in de nieuwe centrale
bibliotheek. In de nieuwe toekomstbestendige bibliotheek speelt informatie en kennis
een centrale rol en kan ook de muziekschool worden ondergebracht. Daarnaast biedt
deze plek een kans voor kleinschalige activiteiten op gebied van kunst en cultuur,
zoals lezingen of een plek van ontmoeting in een gezellige horecagelegenheid.
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren met kunst en cultuur
in aanraking komen. Bibliotheken, musea en muziekonderwijs blijven toegankelijk en
worden gepromoot. Muziekverenigingen en het georganiseerde muziekonderwijs
moeten aan elkaar verbonden blijven, zodat goed muziek onderwijs voor iedere
portemonnee bereikbaar blijft.

CULTUREEL ERFGOED
Bijzondere gebouwen, voorwerpen, tradities, foto’s, films en verhalen tonen de
geschiedenis van ons dorp. Ook onze recente geschiedenis verdient bescherming.
De musea in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg vervullen hier een belangrijke rol in,
grotendeels gedragen door de inzet van vrijwilligers.
Beeldbepalende monumenten in Katwijk worden waar mogelijk (in ere) hersteld, ze
zijn namelijk voor velen van ons dragers van herinneringen aan belangrijke
momenten in het leven. Zoals de Romeinen (Limes), de zendeling Willibrord, de
graven van Holland, de Rijnsburgse Abdij, de visserij, de Atlantikwall, de
Engelandvaarders, etc.
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Archeologische monumenten moeten worden beschermd; het beheer moet
betrokken worden bij ruimtelijke projecten door ze op te nemen in
bestemmingsplannen.
Door tekort aan middelen is er steeds weer de kans op achterstallig onderhoud. Niet
alle beeldbepalende monumenten kunnen behouden worden, er liggen ook kansen in
een waardige alternatieve bestemming. De gemeente kan helpen door het
verstrekken van subsidie. De gemeente faciliteert door – ook vanuit toeristisch
oogpunt – het promoten van het Katwijkse culturele erfgoed.

VERSTERKEN RECREATIE EN TOERISME
Katwijk is een familiebadplaats waar zowel toeristen als eigen bewoners heerlijk
kunnen verblijven. We willen dat zo houden! Toerisme heeft al decennia een
belangrijke rol in Katwijk gespeeld, het toerisme verdient daarom gestimuleerd te
worden.
In alle jaargetijden genieten mensen van het strand, de duinen, het wandelgebied
langs de Boulevard. Katwijk is nog aantrekkelijker geworden door de realisatie van
de prachtige genomineerde en bekroonde parkeergarage aan de Boulevard. Maar
Katwijk is meer dan alleen de Boulevard, strand en duinen en het winkelgebied in het
centrum. De drie prachtige kernen met hun eigen cultuur verdienen hun eigen
promotie. De bebouwde en natuurlijke omgeving kan zo doeltreffend,
kostenvriendelijk en laagdrempelig toegankelijk worden gemaakt voor recreatie en
beweging. Ook de parken en natuurgebieden in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg
worden aantrekkelijk gemaakt voor recreatie. De duinen krijgen mooie
toegangspoorten met informatie over de duinen en de fiets- en wandelroutes.
In samenwerking met de ondernemers werken we van uit een win-win gedachte
verder aan fiets-, wandel- en vaarroutes in combinatie met culturele
bezienswaardigheden in de dorpskernen en gezellig eten en drinken.
De ChristenUnie zet blijvend in op waterrecreatie, watersport en maritiem Katwijk, de
jaarlijkse watersportdag wordt verdient verdere aanmoediging. Water is een van de
factoren die Katwijk tot een unieke en prachtige gemeente maakt. De Noordzee, de
Uitwatering, de Oude Rijn, het Valkenburgse meer: ze maken Katwijk bijzonder. Voor
zowel de inwoners van Katwijk een genot, voor toeristen en ondernemers belangrijk
om verder te ontwikkelen. Watersportverenigingen en watersportbedrijven hebben
de handen al ineen geslagen, de gemeente zal waar ze kan stimuleren en faciliteren.
Katwijk heeft een natuurlijke toeristische aantrekkingskracht en onderscheidt zich
met haar karakter van andere kustplaatsen. Dit onderscheidend vermogen moet
verder ingezet worden om het toerisme te versterken. Het strand moet de Katwijkse
identiteit behouden.
De komst van een kleinschalige zeehaven/vissershaven kan een aanwinst zijn voor
Katwijk. Dat betekent dan wel dat het een haven moet zijn die bij Katwijk past en
geen grote financiële risico’s oplevert. Katwijk moet zich actief in de discussie
opstellen om te voorkomen dat anderen bepalen wat er op ons grondgebied wordt
uitgevoerd.
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SPORTEN VOOR IEDEREEN
Sport is belangrijk voor onze gezondheid. De ChristenUnie wil sport voor iedereen in het bijzonder jongeren en ouderen - toegankelijk maken en houden. Ook
gehandicaptensport is belangrijk. Sport helpt om mensen (weer) in beweging te
krijgen, samen met anderen plezier te maken en respectvol met elkaar te leren
omgaan.
Sport wordt ingezet voor de aanpak van overgewicht, moeilijk opvoedbare jongeren,
integratie van nieuwkomers en samenbinding in wijken.
Breedtesport en amateurverenigingen worden ondersteund volgens de
uitgangspunten van het vastgestelde sportbeleid. Minima kunnen gebruik maken van
speciale regelingen (als het jeugdsportfonds) om deel te nemen aan sport- en
beweegactiviteiten. Deze regelingen worden breed kenbaar gemaakt.
Gehandicaptensport wordt gepromoot en sportverenigingen worden ondersteund bij
de opzet van gehandicaptensport.
Ook voor ouderen is sport heel belangrijk. In overleg met de wijkraden wordt
sporten voor ouderen gepromoot en gekeken naar kansen voor speciale
programma’s voor ouderen.
(Sport)accommodaties worden multifunctioneel gebruikt, zo is het gebruik optimaal.
Ook wordt hierdoor bevorderd dat scholen, sportverenigingen, aanbieders van
cultuur (bibliotheek, muziekschool, verenigingen, etc.), kinderopvang,
peuterspeelzalen, etc. samenwerken. Sportaccommodaties worden zoveel als
mogelijk opengesteld voor buitenspelen. Daarmee wordt het buitenspelen voor
kinderen bevorderd. Kinderen mogen hierin zelf ook inspraak hebben.
Sportverenigingen die meer onderhoud in eigen beheer regelen worden daarvoor
financieel beloond. Doel is bevordering sociale binding en lagere lasten voor zowel
vereniging en gemeente.

Verkiezingsprogramma 2018-2022

32

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
De overheid heeft als enige de macht om inwoners te (be)straffen als de wet wordt
overtreden. De ChristenUnie gelooft dat de overheid die macht van God heeft
gekregen. Daarom gaat zij daar zorgvuldig en terughoudend mee om. De overheid is
zich er steeds van bewust dat zij een verantwoordelijkheid heeft om de zwakken te
beschermen en criminaliteit te bestrijden. Tegelijk houdt zij oog voor de eigen
verantwoordelijkheid van mensen.
Ook bij de aanpak van veiligheidsproblemen toont de ChristenUnie haar hart voor de
samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan, maar altijd met een hart. De
ChristenUnie heeft aandacht voor slachtoffers en hun omgeving en stimuleert een
effectieve, op herstel gerichte, aanpak van daders.
In samenhang met het bevorderen van de zgn. “objectieve” veiligheid, moet er ook
aandacht zijn voor veiligheidsbeleving, de “subjectieve” veiligheid. De inwoners van
Katwijk moeten ook het gevoel hebben dat ze veilig zijn, dat ze eventuele problemen
aan kunnen of anders op hulp uit de omgeving kunnen rekenen.

KATWIJK

NOG VEILIGER

In de misdaadmeter van het Algemeen Dagblad uit 2017 scoort Katwijk een 309e
plaats (2016: 257e), onveiliger dan de meeste regiogemeenten inclusief Leiden. Er is
dus alle reden om voor veiligheid veel aandacht te vragen. De zorg voor de veiligheid
van de inwoners van Katwijk is een eerste verantwoordelijkheid van de overheid.
Daarmee is het een speerpunt voor de ChristenUnie.

VEILIGHEIDSBELEID
De gemeente stelt een integraal veiligheidsbeleid vast, dat gebaseerd is op
onderzoek en ervaringen in de verschillende buurten. De inzet op het vergroten van
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de betrokkenheid van inwoners en organisaties wordt voortgezet; deze is van groot
belang bij de analyse van veiligheidsproblemen en bij het stellen van prioriteiten bij
de oplossing daarvan.
In een veiligheidsplan staan doelen en verantwoordelijkheden van de organisaties
die in samenwerking een rol spelen bij veiligheid. De ChristenUnie wil dat het
integraal veiligheidsplan zo tijdig door de raad wordt vastgesteld, dat de gemeente
invloed kan uitoefenen op het vaststellen van de prioriteiten voor de politie zoals bv.
toepassing van de veelplegersaanpak. Minstens één keer per jaar moet er overleg
zijn tussen gemeenteraad, burgemeester, politie en openbaar ministerie waarin
gesproken wordt over resultaten. Daarbij wordt ook verslag gedaan van de inzet van
mensen en middelen, onderlinge samenwerking, aanrijdtijden e.d. van politie,
brandweer en ambulances. De in 2017 gehouden Veiligheidsconferentie verdient
daarom een vervolg.
De gemeenteraad moet een stevige vinger aan de pols houden bij beleid dat naar de
veiligheidsregio's is verplaatst.
Burgers worden, als oren en ogen van de politie, actief betrokken bij de veiligheid op
straat, in de wijk en in huis. Preventie moet prioriteit krijgen.

HULPDIENSTEN
Veiligheid gaat ook over de mogelijkheden voor hulpdiensten om inwoners met acute
gezondheidsproblemen te hulp te schieten. Het waarborgen van toegankelijkheid in
de openbare ruimte voor politie, ambulance en brandweer moet daarom voortdurend
aandacht hebben.
De ontwikkeling van de ambulance-drone met een AED (Automatische Externe
Defibrillator) door de Technische Universiteit van Delft biedt belangwekkende
mogelijkheden om bij hartinfarcten sneller hulp te bieden. Deze mogelijkheid moet
worden onderzocht in samenhang met een netwerk van openbare AED’s. Ook de
Katwijkse Reddingsbrigade (KRB) wordt hierbij betrokken.

VEILIGHEID IN DE WIJK
De wijkagent is en blijft de verbindende factor tussen inwoners en politie, en als
zodanig het eerste aanspreekpunt voor veiligheid in de wijk. Ook de inwoners van
Katwijk hebben een belangrijke rol in het verbeteren van de veiligheid. Enerzijds
door zelf zich aan de wet te houden; anderzijds door misdaad, misbruik en
problemen te signaleren en elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag.
De ChristenUnie wil het gebruik van middelen als Burgernet, Buurtpreventie
Whatsapp en Hartslag.Nu stimuleren. Het houden van buurtgesprekken wordt
gebruikt om inwoners de gelegenheid te bieden hun ideeën en zorgen naar voren te
brengen om zo het beleid te verbeteren.
Roekeloos rij- en parkeergedrag is een bedreiging voor de veiligheid in de wijken. Uit
onderzoek blijkt keer op keer dat een deel van de wijkbewoners zich zelf hieraan
schuldig maakt. Het is dan ook wenselijk dat de inwoners van Katwijk elkaar hierop
aanspreken. Daarnaast besteedt de politie voldoende aandacht aan handhaving op
dit punt.
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Vuurwerk is gevaarlijk voor mensen en slecht voor het milieu; dat geldt in het
bijzonder voor zwaar illegaal vuurwerk dat levens kan kosten. Vuurwerkoverlast
wordt daarom teruggedrongen door het instellen van vuurwerkvrije zones in de
winkelcentra, bij bejaarden- en verpleeghuizen en bij scholen. Voor de liefhebbers
wordt met de jaarwisseling centraal een vuurwerk georganiseerd. Er is extra inzet
van de politie op het in beslag nemen van zwaar illegaal vuurwerk.

CRIMINALITEIT HARD AANPAKKEN
Misdaad wordt stevig aangepakt, echter wel met een open oog voor de problematiek
achter de misdaad. De aanpak wordt dan ook vooral effectief als instanties de reeds
bestaande samenwerking verder optimaliseren om zo het probleem bij de wortel aan
te pakken. Dat geldt ook en vooral inzake de moeilijk waarneembare georganiseerde
criminaliteit die kwetsbare mensen de misdaad intrekken om bv. door illegale hennep
teelt hoge winsten te behalen.
Van de zgn. “kleine” criminaliteit is fietsendiefstal even ergerniswekkend als vaak
voorkomend, met als “hoogtepunt” het toeristenseizoen. De herinrichting als gevolg
van de bouw van de duingarage heeft bij de boulevard niet de gehoopte oplossing
gebracht. In relatie tot het parkeren van de fiets in het centrum wordt aanvullend
onderzoek gedaan om een blijvende oplossing te vinden.
Naast de bestrijding van bekende criminaliteit als woninginbraken en fietsendiefstal
vragen ook minder bekende maar groeiende vormen van misdaad de aandacht:
misbruik van ouderen en cybercriminaliteit (zoals sexting, grooming, ransomware
etc.). De ChristenUnie bepleit intensivering van de voorlichting rond deze vormen.
Huiselijk geweld waaronder kindermishandeling is een prioriteit. Publiekscampagnes
worden ingezet om huiselijk geweld bespreekbaar te maken. Geweldplegers worden
uithuisgeplaatst.
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DRANK EN DRUGSOVERLAST FORS TERUGDRINGEN
Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of
prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken.
Een prominent probleem in Katwijk is het drugs- en drankgebruik onder jongeren
met ingrijpende gevolgen voor de samenleving (overlast), gezinnen (diefstal, stress)
en de jongeren zelf (gezondheid, schooluitval). Drugshandel en drugsgebruik worden
actief bestreden; de ChristenUnie stelt voor budget beschikbaar te maken om
preventie te stimuleren en extra jongerenwerkers in te zetten gericht op de
leeftijdscategorie 12-16 jaar. Ouders worden gestimuleerd en zo nodig geholpen hun
verantwoordelijkheid als opvoeders te nemen. Er komen in Katwijk geen
coffeeshops. Tegen drankschuren en keten wordt actief en streng opgetreden. De
regels uit de Drank- en Horecawet worden gehandhaafd, zowel naar jongeren onder
de 18 als naar horecaondernemers en andere alcoholverstrekkers. De
nalevingscijfers voor horeca en sportkantines gaan naar minimaal 75%.
Prostitutiebedrijven en gokhallen worden geweerd uit onze gemeente. Dat betekent
dat de nuloptie blijft gehandhaafd.

KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD
Kinderen hebben het recht om veilig op te groeien en beschermd te worden tegen
kindermishandeling. De gevolgen van mishandeling zijn groot. Daarom is het
belangrijk dat er extra wordt ingezet op het voorkomen, signaleren en stoppen van
kindermishandeling en huiselijk geweld.
Al bij de zwangerschap vindt er screening plaats op hoog risicosituaties. Waar
nodig wordt passende hulp geboden.
Consultatiebureaus (CJG/JGZ) bieden begeleiding in het omgaan met huilgedrag
van baby’s.
Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en
kindermishandeling, moet laagdrempelig bereikbaar zijn en bekend bij alle
inwoners.
Voor slachtoffers van kindermishandeling en huiselijk geweld moet er
passende, hulp en/of een veilige opvang zijn. Opvang het liefst op een plek waar
alle hulp onder een dak geboden kan worden.
De registratie bij Veilig Thuis en bij de politie moet zo zijn dat het duidelijk is
welke vorm van huiselijk geweld er speelt. Zo kan er snel passende handhaving
en zorg ingezet worden.
De gemeente doet actief mee met de landelijke week tegen kindermishandeling
en met campagnes tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Waar het kan
worden lokale varianten ontwikkeld in samenspraak met lokale partners.
SPEERPUNTEN:

Integraal veiligheidsbeleid (met jaarlijkse veiligheidsconferentie);
Voorlichting en preventie t.a.v. misbruik ouderen en cybercrime (i.s.m. Lokale
Alliantie Katwijk);
Onderzoek naar en aanpak van fietsendiefstal in Katwijk aan Zee;
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Budget voor preventie en extra jongerenwerker(s) om drugsgebruik onder
jongeren (12-16) aan te pakken;
Ambulance drone met AED;
Bestrijding zwaar (illegaal) vuurwerk, instelling vuurwerkvrije zones;
Kindermishandeling en huiselijk geweld wordt bestreden met de focus op
preventie;
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BESTUUR EN ORGANISATIE
WAAR STAAT DE CHRISTENUNIE VOOR?
Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving die niet het werk
is van de overheid maar van mensen en maatschappelijke verbanden samen.
De gemeente heeft dus een bescheiden rol en heeft vooral als taak de kracht in de
samenleving te versterken en staat daarom naast mensen. Om te wijzen op de eigen
verantwoordelijkheid maar ook om mee te denken, te stimuleren en te ondersteunen
waar dat nodig is. Dit vraagt om maatwerk: de een heeft die ondersteuning sneller
nodig dan de ander. En voor kwetsbare mensen die het echt niet zelf of samen met
anderen kunnen, biedt de overheid een vangnet.
Inwoners moeten een beroep kunnen doen op de overheid als hun vrijheid,
veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is. Om die reden is het goed dat de
overheid op een aantal belangrijke terreinen ook grenzen aangeeft, handhaaft,
normeert en kadert.

VERTROUWEN
Het vertrouwen in de politiek en in de overheid staat onder druk. De ChristenUnie
ziet dat en neemt dat serieus. Wij zijn ervan overtuigd dat goed bestuur en sterk
moreel en integer leiderschap de basis vormen voor een bloeiende samenleving. Net
zo belangrijk is een samenleving die zich realiseert dat een overheid niet alles kan
oplossen en zelf ook verantwoordelijkheid neemt.
De ChristenUnie vindt het in dit verband belangrijk om bijzondere aandacht te
besteden aan de jeugd en jongeren die voor het eerst gaan stemmen. Het
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organiseren van een jeugdgemeenteraad is een goed middel om de politiek dichterbij
te brengen. Jongeren worden benaderd op de manier die bij hen past namelijk (ook)
via “social media”.
De ChristenUnie zet in haar werk in de gemeenteraad in op luisteren en
samenwerken. Het wel of niet deelnemen in een coalitie is daarbij niet
doorslaggevend. Het innemen van standpunten in de raad wordt primair bepaald
door de uitgangspunten van de partij, die o.a. zijn vastgelegd in dit programma. Als
fractie willen we als betrouwbaar en constructief bekend staan.

EEN DIENSTBARE OVERHEID
De ChristenUnie wil investeren in de kracht van de samenleving. Wij vinden dit ook
een taak van de gemeente. De ontwikkeling moet zijn: minder overheid, meer
samenleving. De overheid moet ook open staan voor initiatieven van inwoners,
vooral als die het algemeen belang op het oog hebben, zoals op het gebied van
duurzaamheid, zorg, lokale economie of wijkbeheer. Hierbij past een overheid die
meedenkt en faciliteert.

KRACHTIGE WIJKEN
Een dienstbare overheid gaat hand in hand met krachtige wijken. De ChristenUnie
wil de wijken meer eigen verantwoordelijkheid geven en ondersteunen met eigen
budgetten. Als er initiatieven, taken, verantwoordelijkheden en middelen kunnen
worden overgedragen aan inwoners en maatschappelijke instellingen, dan begeleidt
en ondersteunt de gemeente dit proces. De wijkraad speelt hierin ook een rol. Het
gaat er uiteindelijk om dat gezamenlijke, maatschappelijke doelstellingen op de beste
manier worden bereikt. De gemeente moet ook alle mogelijkheden benutten om
inwoners de ruimte te geven mee te denken en mee te beslissen over zaken (die met
prioriteit) moeten worden aangepakt in de wijk. De gemeente zet daartoe
contactambtenaren in die met voldoende mandaat zaken direct weten te regelen.
Katwijk aan Zee, Katwijk aan de Rijn, Rijnsburg en Valkenburg hebben als dorp hun
eigenheid. Ook krachtige wijken hebben een eigen identiteit. De ChristenUnie wil die
eigenheid behouden en versterken.

EEN BETERE OVERHEID
De inwoners mogen verwachten dat de gemeente zich maximaal inspant om
kwalitatief goede dienstverlening via alle kanalen (balie, telefoon, internet) te
leveren. Professionaliteit, flexibiliteit en klantgerichtheid zijn hierbij de
sleutelwoorden. Om dit te bereiken worden standaard processen effectief en efficiënt
gemaakt; tegelijkertijd wordt flexibel maatwerk geleverd als het om projecten en
meer complexe processen gaat.
De nadruk in de gemeentelijke organisatie moet liggen op effectief management als
voornaamste instrument om die goede dienstverlening te leveren. Effectief
management zorgt er voor dat de medewerkers zich prettig voelen en gemotiveerd
zijn, dat de inwoners en de raad krijgen wat op grond van gemaakte afspraken
verwacht mag worden en dat alles tegen redelijke kosten. Het College neemt
zodanige beheersingsmaatregelen dat zij te allen tijde “in control” is.
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Medewerkers van de gemeente Katwijk worden op zondag niet ingezet voor het
uitvoeren van gemeentelijke taken, tenzij de openbare orde en handhaving dit
noodzakelijk maken. Net als voor alle inwoners is ook voor ambtenaren de zondag
een dag van rust en ontmoeting.

GEEN NIEUWE FUSIE
Katwijk is in staat om als zelfstandige gemeente de uitdagingen op te pakken die de
komende jaren op de gemeente afkomen. De ChristenUnie kiest voor een gemeente
die zelf haar verantwoordelijkheden uitoefent en samenwerkt met andere gemeenten
als dit meerwaarde oplevert in termen van betere kwaliteit en/of goedkopere
dienstverlening. Een verdere schaalvergroting (fusie) met naburige gemeenten is
volstrekt niet aan de orde.

KRACHTIGE SPELER IN DE REGIO
Een krachtige rol van Katwijk in de regio is van groot belang om voor de lokale
belangen op te komen en de overstijgende opgaven het hoofd te bieden. Tussen de
metropoolregio's van Amsterdam en Rotterdam/Den Haag zijn de regio’s Duin &
Bollenstreek en Leidse Regio op elkaar aangewezen. Dit komt onder andere tot uiting
in de regionale samenwerking 'Hart van Holland' waar belangrijke regionale opgaven
als leefbaarheid, verstedelijking en mobiliteit gezamenlijk worden opgepakt. De rol
van Katwijk als relevante regionale speler is de laatste jaren gegroeid en kan verder
worden uitgebouwd. Dat vereist daadkrachtige bestuurders die in de regio, maar ook
landelijk, potten kunnen (open)breken.

GEMEENTERAAD NOG DICHTER BIJ DE BURGER
Afgelopen periode is de werkwijze van de gemeenteraad aangepast. Processen zijn
sterk verbeterd, besluitvorming verloopt sneller zonder dat het aan kwaliteit inboet,
de debatcultuur is versterkt en de inwoners hebben meer mogelijkheden om mee te
praten. Het kan nog echter nog beter. De komende periode wordt verder ingezet op
verbetering van de toegankelijkheid van de gemeenteraad voor inwoners,
verenigingen en bedrijven. De drempel voor inwoners om zich met de politiek in te
laten wordt verder verlaagd.
Dit is concreet vorm gegeven in een participatieverordening waarin is vastgelegd hoe
het gemeentebestuur de inwoners van Katwijk bij beleidsvorming betrekt. Ook de al
eerder in dit programma genoemde mogelijkheden van het uitdaagrecht en het
overnamerecht versterken de betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van onze
inwoners.
De ChristenUnie wil zich inzetten om de volksvertegenwoordigende rol van de
gemeenteraad meer accent te geven door als gemeenteraad meer zelf de informatie
en meningen onder de bevolking op te halen. Het heeft onze voorkeur om ook meer
als gemeenteraad genomen besluiten aan de inwoners toe te lichten.

SPEERPUNTEN:
Bestuurlijke Integriteit en moraliteit;
Professionele, klantgerichte organisatie;
Management faciliteert een open, efficiënte en effectieve organisatie, waarin het
prettig werken is;
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Uitgebalanceerde beheersmaatregelen zorgen er voor dat de organisatie “in
control” is;
Krachtige bestuurders manifesteren zich (boven)regionaal;
Meer nadruk op de volksvertegenwoordigende rol van de gemeenteraad;
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FINANCIËN
FINANCIEEL GEZOND
De gemeente moet een betrouwbare, goede rentmeester zijn van de beschikbare
middelen. Iedereen betaalt daaraan mee via de rijksbelastingen - waaruit de
uitkering van het gemeentefonds worden gefinancierd - en via de gemeentelijke
belastingen zoals de Onroerende Zaak Belasting (OZB).
De gemeente heeft de plicht om zorgvuldig met dit (belasting)geld om te gaan. Het
is daarom belangrijk dat beleidskeuzes en financiële verantwoording helder worden
gepresenteerd om te laten zien dat uitgaven zorgvuldig en weloverwogen worden
gedaan. De gemeente heeft een gezonde begroting en dat moet ook zo blijven.
Het takenpakket van gemeenten wordt steeds uitgebreider. Dit vergt niet alleen
meer kennis en specialisme maar hierdoor nemen ook de financiële risico’s toe. Het
is belangrijk dat alle risico’s tijdig in beeld zijn en beheerst worden. Toekomstige
generaties mogen niet worden opgezadeld met de gevolgen van slecht (financieel)
beleid van hun voorgangers. Meerjarenbegrotingen dienen realistisch te zijn waarbij
er met verschillende (risico-)scenario’s rekening is gehouden.
Het kan (efficiency)voordelen opleveren om taken in samenwerking met andere
gemeenten uit te voeren. Taken kunnen meer op afstand uitgevoerd worden als dit
efficiency voordelen oplevert, maar alleen als de kwaliteit van de uitvoering niet
achteruit gaat. Hierop blijven we kritisch!

LAGE LASTEN VOOR INWONERS EN BEDRIJVEN
De ChristenUnie heeft zich afgelopen jaren hard gemaakt voor lage lasten voor
inwoners en bedrijven. Ook de komende jaren blijven we ons inzetten voor lage
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lasten. We streven ernaar de lokale lastendruk in principe niet meer te lagen stijgen
dan de inflatiecorrectie. Tegelijkertijd houdt de ChristenUnie de optie open om de
belastingen te verhogen als daarvoor een aantoonbare en structurele noodzaak is om
essentiële voorzieningen te behouden.

POLITIEK IS KIEZEN
Begroting en jaarrekening moeten een duidelijk en toegankelijk inzicht geven in
welke prestaties voor de beschikbare financiën worden uitgevoerd en zijn
gerealiseerd. Publieke middelen zijn per definitie schaars; er zijn altijd meer wensen
dan er geld beschikbaar is. De gemeenteraad moet zorgvuldig de verschillende
wensen, noden en belangen kunnen afwegen. Bij bezuinigingen moeten de posten
die te maken hebben met de nood van burgers - zoals zorg en veiligheid - worden
ontzien.
De nieuwe voorschriften voor begroting en jaarrekening zijn gericht op transparantie
en betere vergelijkbaarheid met andere gemeenten. De dienstverlening van de
gemeente (o.a. leges) is zover mogelijk kostendekkend. Bij inkoopbeleid zijn
duurzame criteria een harde eis (fair trade, social return on investment en
maatschappelijk verantwoord ondernemen en door het mogelijk te maken dat
(zorg)inkooporganisaties cao-lonen kunnen volgen). De gemeente is kritisch op
inhuur van externe projectmanagers, adviesbureaus e.d. Externe inhuur is
verantwoord als de gemeente tijdelijk specialistische kennis nodig heeft die de
gemeente zelf niet heeft.

GELD VOOR DE ZWAKKEREN
De financiële druk op de begroting blijft en zal blijven, vooral door de toegenomen
taken op het gebied van zorg en welzijn. Er moeten voldoende reserves zijn om
tegenvallers te kunnen opvangen. We gaan niet bezuinigen op hulp aan de
zwakkeren. Dat hebben we afgelopen jaren niet gedaan en doen we de komende
jaren ook niet. Voor mensen met weinig financiële draagkracht blijft maatwerk
mogelijk.

NIET AUTOMATISCH GELD VOOR NIEUW BELEID
Bij een zorgvuldige afweging van taken die bij de gemeente horen past ook werken
aan een cultuur waar continue aandacht is voor optimalisatie van taken. De
ChristenUnie wil dat elk voorstel voor nieuw beleid afzonderlijk wordt beoordeeld op
de financiële consequentie. In principe moet binnen eigen begrotingsprogramma
gezocht worden naar financiële dekking voor dat nieuwe beleid. Op die manier wordt
het nieuwe voorstel qua prioriteit en effectiviteit afgewogen tegen bestaand beleid.
Kort gezegd: geen nieuwe plannen zonder eerst kritisch te kijken welk bestaand
beleid kan vervallen.

TOEKOMSTIGE STRATEGISCHE PROJECTEN
De ruimte in en om onze gemeente is schaars. Om die ruimte kwalitatief leefbaar te
houden moeten beslissingen over die ruimte gericht zijn op herontwikkeling en
vernieuwing. Daarbij moet er een balans zijn tussen bebouwing en groen.
Beslissingen over die ruimte moeten in samenhang met de ontwikkeling van het
gebied om onze gemeente genomen worden.
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