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Voorwoord Ralf Boland  
Wij hebben dit programma geschreven met inbreng van vele verenigingen en mensen uit Katwijk, 
Rijnsburg en Valkenburg. Vanuit het sociaalliberale gedachtengoed van D66 waarin iedereen mee telt 
en mee moet kunnen doen. Waar we een vangnet vormen voor hen die dat nodig hebben. En waar we 
ruimte geven aan mensen om zelf met ideeën en oplossingen te komen en in staat stellen om daar iets 
mee te doen. We laten iedereen vrij, maar niemand vallen.  
  
Zodra je naar buiten stapt heb je te maken met de gemeente. Hoeveel groen staat er in uw straat? Is er 
een bushalte in de buurt? Kan uw kind in de buurt naar een goede school?  
  
De afgelopen acht jaar heb ik als fractievoorzitter van D66 Katwijk gezien wat de gemeente kan 
betekenen in het leven van mensen. De lokale overheid die er wat D66 betreft voor iedereen moet zijn: 
voor degene die wat meer ondersteuning nodig hebben én voor die mensen die het liever zelf regelen.  
  
Onderwijs is het fundament van onze maatschappij. Daarom zetten wij in op moderne schoolgebouwen 
waarbij scholen samen met kinderopvang en andere maatschappelijke partners in één gebouw zitten. 
Ook in de avonduren kan dat gebouw gebruikt worden, door bijvoorbeeld wijkverenigingen. De school 
komt weer terug als middelpunt van de buurt. 
  
We hebben veel vertrouwen in de vele (sport)verenigingen en vrijwilligers die in onze gemeente actief 
zijn. Zij zorgen ook voor ondersteuning van kwetsbare mensen. De gemeente moet onze verenigingen 
blijven ondersteunen en zorgen voor een vangnet voor de kwetsbaarste mensen. 
  
D66 wil in de energietransitie in samenspraak met u keuzes maken. Die zijn hard nodig, we kunnen niet 
langer wachten. D66 wil dat Katwijk een fossielvrije gemeente wordt. Dat die transitie moet komen is 
duidelijk, maar daarbij pleiten wij wel voor een sociale energietransitie. 
  
De komende jaren wil ik me samen met de fractie inzetten voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg door 
te investeren in mensen en in de toekomst. Wij willen investeren in een fossielvrij Katwijk, in onze 
schoolgebouwen en in onze maatschappelijke voorzieningen. 
  
Samen bouwen aan een groener en socialer Katwijk! 

  
Ralf Boland, lijsttrekker D66 Katwijk 
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Klimaat & 
natuur 
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Een fossielvrij en duurzaam Katwijk. 
Katwijk is aantrekkelijk wegens haar duinen, historie, het strand en de zee naast de deur. We 
koesteren al dat moois, maar weten ook dat het niet vanzelfsprekend is. Klimaatverandering 
veroorzaakt steeds extremer weer en een stijgende zeespiegel. Om klimaatverandering tegen te 
gaan is het cruciaal dat we zo snel mogelijk stoppen met de uitstoot van broeikasgassen en 
overstappen op duurzame energie. D66 wil dat samen met de gemeente en inwoners van Katwijk 
doen.  

- Samen duurzaam en betaalbaar. D66 vindt dat iedereen mee moet kunnen doen met 
verduurzamen. De gemeente moet continu met bedrijven, Dunavie, verhuurders en huiseigenaren 
in gesprek blijven om te kijken waar energie kan worden bespaard. De gemeente stimuleert waar 
nodig met regelgeving en/of subsidies. Op deze manier kan iedereen op een betaalbare manier zijn 
of haar huis verduurzamen. 

- Duurzaam bouwen. D66 vindt dat duurzaamheid in het gemeentelijk beleid voor het verlenen van 
bouwvergunningen een prominente plaats moet krijgen. Renovatie, herbouw, verbouw en 
nieuwbouw van scholen, bedrijven, instellingen en huizen dient qua energieverbruik getoetst 
worden aan “nul-op-de-meter”. Het bouwen dient wanneer mogelijk met circulaire materialen 
uitgevoerd te worden. Onder de voorwaarde dat toekomstige verduurzaming niet wordt 
geblokkeerd door nieuwe bouwplannen kan, vanwege de betaalbaarheid, hiervan worden 
afgeweken.  

- Duurzaam rijden. Nu steeds meer wordt overgestapt op elektrisch rijden wil D66 niet dat laadpalen 
in Katwijk de beperkende factor worden. D66 wil dat de gemeente investeert in voldoende 
laadpalen. Ook wil D66 stimuleren dat private laadpunten publiekelijk kunnen worden gebruikt. 

- Energie-initiatieven blijven koesteren. D66 wil dat lokale innovatieve energie-initiatieven, met 
eigenaarschap van de inwoners, gestimuleerd worden. Dat is participatie in optima forma. 
Daarnaast wil D66 dat er ruimte is voor energie-demonstratieprojecten. 

- Natuur op daken. D66 vindt dat daken zo groen mogelijk moeten worden om de biodiversiteit te 
vergroten. D66 wil dat de gemeente stimuleert dat Katwijkse inwoners, organisaties, bedrijven en 
scholen hun daken vergroenen.  

- Natuur in de tuin. D66 wil meer groen in de tuinen. Dit is beter voor de biodiversiteit en ontlast het 
riool bij hevige regenval zodat overstort van rioolwater in zee voorkomen wordt. D66 vindt dat hier 
regelgeving voor moet komen. 

- Natuur in de straat. D66 wil, naar voorbeeld van de “Antwerpse tuinstraten”, met de bewoners voor 
veel meer groen zorgen in de straten van Katwijk zodat de leefbaarheid van straten wordt vergroot, 
de biodiversiteit wordt gestimuleerd en het riool nog meer wordt ontlast bij hevige regenval. 

- Aanpassen aan een veranderend klimaat. Het klimaat verandert. D66 vindt dat bouwprojecten 
rekening moeten houden met deze veranderingen in het klimaat. Zo wordt voorkomen dat we het 
riool overstorten in de zee bij extreme neerslag. 

- Hulp voor dieren. De dierenambulance is in heel Leiden en omstreken actief. Tot op heden weigert 
Katwijk haar (financiële) steentje bij te dragen terwijl de dierenambulance ook in Katwijk actief is. 
D66 vindt dat Katwijk eerlijk moet bijdragen aan de dierenambulance. 

- Verminder papierverspilling. Veel huishoudens krijgen ongevraagd reclamefolders door hun 
brievenbus. D66 wil daarom dat de gemeente Katwijk invoert dat alleen bij ja-ja stickers en niet bij 
brievenbussen zonder ja-ja sticker reclamefolders mogen worden bezorgd. 

- Vermindering huishoudelijk afval. Bij de dagelijkse inkopen en kopen via internet komt er heel veel 
afval per huishouden vrij. Door het stimuleren van kopen van lokale onverpakte producten pak je 
dat bij de bron aan. D66 wil bij lokale winkels en supermarkten deze bronaanpak promoten in 
combinatie met het organiseren van “groene levensstijl” bijeenkomsten voor inwoners in de wijken.  
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- Nascheiden van afval. D66 heeft nu voor bronscheiding in Katwijk gestemd. Maar vindt wel dat D66 
uiteindelijk zich op nascheiding zal moeten richten gezien dit een steeds beter alternatief wordt, 
meer draagvlak heeft bij de bevolking en beter past bij hoogbouw waar bronscheiding soms lastig 
is te realiseren. Uiteindelijk heeft het verminderen van afval de toekomst! 

- Slimme afvalbakken. D66 wil dat de gemeente volmelders plaatst op de afvalbakken in containers, 
zodat én volle afvalbakken tijdig worden geleegd en er pas geleegd hoeft te worden als de bak vol 
is. Dit scheelt zwerfafval bij volle bakken en onnodig rijden en CO2 uitstoot bij lege bakken.  

- Katwijk zwerfafvalvrij. Bij andere gemeenten is gebleken dat groen om de afvalbakken heen ervoor 
zorgt dat mensen beter hun afval weggooien. Echter in veel gemeenten is dit nepgroen. D66 
Katwijk wil graag echt groen naast de afvalbak. 

- Optimaal gebruik van de milieustraat. Bouwafval kan in Katwijk alleen bij commerciële partijen in 
worden geleverd, waarbij de kosten voor het inleveren van kleinere hoeveelheden bouwafval erg 
hoog zijn. Dit komt het recyclen van bouwafval niet ten goede, omdat dit tussen het gewone 
huisafval belandt. D66 wil dat bij de milieustraat tot maximaal 500 kilo aan bouwafval kan worden 
gedeponeerd per huishouden.  

- Jong geleerd is oud gedaan. Om de jeugd het belang van een een goede natuur en duurzaamheid 
mee te geven wil D66 dat het Natuurcentrum een vaste huisvesting krijgt, zodat zij hun 
doelstellingen kan blijven nastreven.  

- Meerbronnenstrategie. Ontwikkelingen rondom de energietransitie veranderen snel. D66 wil dat de 
gemeente zich, samen met de Leidse regio, continu openstelt voor nieuwe ontwikkelingen om de 
ambitie “Katwijk fossielvrij maken in 2050” te halen.  

- Meer zonnepanelen. D66 wil dat waar het kan parkeerterreinen in Katwijk worden gebruikt voor het 
plaatsen van zonnepanelen boven de auto’s. Daarnaast moet ervoor worden gezorgd dat op zoveel 
mogelijk bedrijfsdaken zonnepanelen komen. 
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Wonen 
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Een thuisgevoel in Katwijk. 
Het thuisgevoel ervaren begint met een dak boven je hoofd, maar de huidige woningmarkt geeft 
hier te weinig kansen toe. D66 wil de beperkte ruimte en het beperkte aanbod slimmer en eerlijker 
verdelen en de doorstroom vergroten. Daarbij willen wij de wijk leefbaarder maken om in te wonen 
en te recreëren. Het toenemend inwoneraantal vraagt flinke maatregelen van de gemeente om voor 
voldoende en divers woningaanbod te zorgen.  

- Betaalbaar voor iedereen. Er moeten meer betaalbare huizen gebouwd worden. Maar voor D66 
gaat betaalbaarheid niet alleen over de prijs van een woning: 

- We gaan de hoogte in. De gemeente moet de beschikbare ruimte voor woningen zo optimaal 
mogelijk benutten en verdichten waar dat kan. Dat betekent dat de gemeente moet onderzoeken 
waar hoogbouw mogelijk is. Aansluitend moeten inwonenden van appartementencomplexen ook 
kunnen genieten van de natuur. D66 wil daarbij dat de gemeente zich maximaal inspant voor zoveel 
mogelijk groen ook als er in een gebied verdicht wordt. 

- Creatief omgaan met leegte. Katwijk kent veel leegstand, daarom wil D66 dat de gemeente het 
makkelijk maakt om leegstaande panden omvormt tot (tijdelijke) huisvesting.  

- Kracht van innovatie. Om te kunnen inspelen op verschillende behoeften wil D66 dat de gemeente 
innovatieve ideeën en initiatieven op het gebied van wonen omarmt en de ruimte geeft. 

- Strijd tegen eenzaamheid. Er is veel eenzaamheid bij ouderen en we hebben een wooncrisis. D66 
wil daarom een pilot starten waarin jongeren voor een tegenprestatie, in de vorm van aanvullende 
mantelzorg voor ouderen, voor een aantrekkelijk prijs een kamer kunnen krijgen in bijvoorbeeld een 
zorgflat. 

- Divers bouwen. Katwijk is een sociale gemeente met voor iedereen gelijke kansen. Daarom vindt 
D66 dat er divers en gemixed voor arm en rijk moet worden gebouwd en dus iedereen dezelfde 
faciliteiten heeft.  

- Gelijke kansen op de woningmarkt. Ook in Katwijk worden woningen opgekocht door investeerders 
om vervolgens voor veel te hoge bedragen verhuurd te worden. D66 wil daarom dat er een 
zelfbewoningsplicht komt. 

- Veilige huisvesting voor arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten spelen een belangrijke rol binnen de 
Katwijkse economie. Daarom is D66 van mening dat de gemeente een belangrijke rol heeft in het 
op een fatsoenlijke manier huisvesten van arbeidsmigranten door samen te werken, regels te 
stellen en te handhaven. 

- Bescherm de kwetsbaren. De gemeente dient vanaf 2022 te voldoen aan de wettelijke eis om de 
huisvesting voor kwetsbare doelgroepen te organiseren. Mensen met omstandigheden zoals een 
laag inkomen (onder of tegen de bijstandsnorm), geestelijk en/of fysiek beperkt en statushouders 
hebben recht op een betaalbare en fatsoenlijke woning. 

- Grenzen aan de groei. Meer bouwen zet de schaarse ruimte onder druk. Daarom bewaken we de 
balans tussen de openbare ruimte, de natuur en het woonaanbod. Bovendien mag de bijzondere 
natuur die Katwijk zo aantrekkelijk maakt, niet wijken voor bouw. In dit licht willen we het splitsen 
van woningen mogelijk maken, met heldere voorwaarden als het gaat om leefbaarheid en 
parkeerdruk, zodat een wijk het aan kan.  

- Regie in woningbouw. D66 wil dat de gemeente meer regie pakt in haar woningbouw-ambities door 
aan de voorkant en onafhankelijk van de projectontwikkelaar hardere criteria op te stellen over het 
gebruik van grond en woningbouw. 

- Zuinig op het aangezicht. D66 wil dat het karakter van Katwijk behouden blijft en dat monumenten 
en karakteristieke gebouwen in Katwijk beter worden beschermd. 
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Onderwijs 

Verkiezingsprogramma D66 Katwijk 2022-2026 9



Goed onderwijs is een recht. 
Goed onderwijs daagt uit en biedt kansen tot ontplooiing. Gelijke kansen bieden in het onderwijs 
vraagt om lef om te investeren, zodat je postcode of je achtergrond geen belemmerende rol speelt 
in schooladviezen en verdere schoolloopbaan. D66 wil dan ook dat het Katwijks onderwijs 
inclusiever wordt, waarin goed wordt gekeken naar individuele behoeften. Op deze manier kan 
iedereen meedoen.  

- Toegankelijke voorschoolse voorziening. Integrale kindcentra (IKC) dragen bij aan de toekomst 
van basisscholen in de wijk. Kinderen kunnen er vanaf hun geboorte tot de middelbare school 
terecht voor een ondersteunende vorm van spelonderwijs, waarbij kinderen de facetten doorlopen 
van persoonlijke ontwikkeling. Daarom wil D66 dat de gemeente dit blijft stimuleren.  

- Huiswerkbegeleiding en buitenschoolse activiteiten. Met (lokale) subsidies moet de gemeente 
lokale initiatieven stimuleren om toegankelijke huiswerkbegeleiding voor ieder kind te verzorgen. 
Ook subsidiëren we weekend-, lente-, zomer-, herfst- en winterscholen. Bibliotheken en wijkhuizen 
kunnen hierin faciliteren door ruimtes ter beschikking te stellen zodat hun maatschappelijke functie 
wordt vergroot.  

- Meer ambitie met onderwijshuisvesting. D66 strijdt al jaren voor betere huisvesting van scholen in 
Katwijk. Er moet niet alleen meer geld naartoe, maar dat geld moet ook goed gebruikt worden. We 
willen dat de gemeente meer regie pakt bij de huisvesting van het onderwijs en noodzakelijke 
verbouwingen/nieuwbouw, zoals het Vakcollege Rijnmond en de Marnixschool, snel uitvoert.  

- Iedereen gezond. D66 wil op elke school dat er schoolfruit beschikbaar is. 
- Bijzondere aandacht. Scholen met veel leerlingen met ontwikkel- en leerachterstanden vragen 

bijzondere aandacht. Wachten op een landelijke aanpak is voor D66 niet genoeg. D66 wil dat de 
gemeente extra middelen beschikbaar stelt om deze leerlingen extra begeleiding te kunnen bieden. 

- Corona en onderwijs. Door de uitbraak van het coronavirus is gebleken dat veel kinderen, tijdens 
het thuisonderwijs, thuis onvoldoende mogelijkheden en middelen hebben om het onderwijs goed 
te kunnen volgen. Gemeente moet samen met de scholen ervoor zorgen dat deze kinderen de 
juiste middelen krijgen.  

- Regionale samenwerking. D66 wil dat de gemeente in gesprek gaat met MBO’s en bedrijven in de 
regio om de economische kansen van Katwijk te versterken. Hierbij kan gedacht worden aan het 
faciliteren van meer stageplekken en leerarbeidsplaatsen. 

- Veilige scholen. School moet voor iedereen een veilige omgeving zijn. D66 wil dat scholen hun 
wettelijke plicht oppakken om LHBTIQ+-acceptatie te bevorderen en pestgedrag aan te pakken. 

- Toegankelijke scholen. Onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen, en dus ook voor mensen 
met een handicap of chronische ziekte. D66 wil dat scholen toegankelijker worden gemaakt. 

- Gezonde seksuele vorming. D66 wil dat de gemeente, samen met GGD en jeugdhulp, meer 
aandacht besteden aan moderne seksuele voorlichting van hoge kwaliteit op scholen.  

- Goed klimaat op scholen. Alle scholen die te maken krijgen met renovatie en nieuwbouw, 
voortbouwend op de coronapandemie, dienen voldoende ventilatiemogelijkheden te verkrijgen. Dit 
moet onderdeel worden van het bestek.  

- Sociaal loket. D66 wil dat de gemeente, in samenwerking met jongerenwerkers van het 
Welzijnskwartier, een onderwijsloket faciliteert voor huidige en toekomstige middelbare scholen in 
Katwijk waar kinderen en jongeren zonder afspraak in gesprek komen met jongerenwerkers en op 
deze wijze een sociaal vangnet bouwt. 

- Vroegtijdig schoolverlaters. D66 wil dat ook vroegtijdig schoolverlaters kunnen doorleren. Katwijk 
moet beter communiceren wat de mogelijkheden zijn en beter gebruik maken van programma’s die 
er al zijn zoals ‘Forward MBO’ en ‘Buitenkansen’. 
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- Leven lang leren. D66 vindt dat bij-en omscholing iets is van alle leeftijden. Katwijk moet dit 
ondersteunen en intensiever samenwerken met onderwijsinstellingen, bibliotheken en het 
bedrijfsleven om dit mogelijk te maken. 

- In woord en schrift sterker worden. D66 wil dat er intensief wordt samengewerkt met bibliotheken 
en scholen om laaggeletterdheid, laaggecijferdheid en een tekort aan digitale vaardigheden aan te 
pakken. 
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Mobiliteit & 
infrastructuur 
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Een toekomstbestendig Katwijk is duurzaam bereikbaar. 
Een groener en socialer Katwijk moet ook bereikbaar zijn. Dat vraagt continu om creatieve 
oplossingen, zeker voor onze dichtbevolkte gemeente. D66 pleit voor uitstootvrij en een uitstekend 
OV-netwerk. Bovendien moeten fietsers en voetgangers veiliger op hun bestemming aankomen 
door te investeren in bijvoorbeeld snelfietspaden en overzichtelijkere rotondes. Zo wordt Katwijk 
een toekomstbestendige gemeente! 

- Lekker doortrappen. 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. 

- Deelvervoer centraal in de wijk. Deelauto’s en deelscooters worden steeds vaker gebruikt. Op 
centrale plaatsen in onze wijken wil D66 dat er meer van dit soort duurzame initiatieven 
gestimuleerd worden door de gemeente. Bovendien moet de gemeente aan de voorkant kaders 
schetsen voor het handhaven van het deelvervoer om overlast te voorkomen.  

- Meer snelfietsroutes. Fietsen is gezond en een snelle vorm van vervoer. Voor de langere afstanden 
wil D66 het fietsnetwerk uitbreiden, waarbij veiligheid voorop staat. Zo stimuleren we dat mensen 
vaker de fiets pakken richting bijvoorbeeld Noordwijk, Wassenaar en Den Haag, maar ook voor 
kortere afstanden.  

- Vrachtverkeer eruit, leefbaarheid erin. D66 vindt dat doorgaand vrachtverkeer niet in een 
woonwijk hoort. Immers vormt vrachtverkeer een storende factor op het gebied van veiligheid voor 
omwonenden in een wijk. Daarom moet de gemeente zoeken naar passende oplossingen voor 
woon-werk wijken, met eventuele laden-en lossen plekken.  

- Toegankelijke speeltuinen. D66 is van mening dat een speeltuin ook toegankelijk moet zijn voor 
kinderen met een beperking. Dit is nu vaak niet het geval. Daarom moet de gemeente, in 
samenwerking met Platform Gehandicaptenbeleid Katwijk en Welzijnskwartier, ervoor zorgen dat de 
speeltuinen toegankelijker worden.  

- Kinderen veilig brengen en halen van school. D66 wil dat kinderen veilig naar school kunnen 
fietsen door zoveel mogelijk fietspaden te scheiden van de autoweg. Als dit niet mogelijk is dan 
dient de weg als shared space te worden ingericht waar de fietser voorrang heeft. 

- 30 km/u is het nieuwe 50 km/u. D66 wil veiligere wegen en dat kan alleen bereikt worden met een 
zo laag mogelijke snelheid. Wij willen dan ook dat de gemeente in woonwijken zoveel mogelijk een 
snelheid hanteert van 30 km/u. 

- Toegankelijke bushaltes. Bushaltes moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Te vaak zijn er obstakels 
die de toegankelijkheid belemmeren voor mensen met een beperking. D66 wil dat deze obstakels 
actief verwijderd worden. 

- Goed en duurzaam openbaar vervoer. D66 wil dat bij de volgende O.V. concessie gestreefd wordt 
naar zero-emissie en volledige toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Op secundaire 
routes wordt minimaal 2 keer per uur gereden. Ook wordt het R-Net verder uitgebouwd richting 
Noordwijk en komen er meer haltes op de routes. 

- Het R-net wordt verder uitgebouwd. Het R-Net moet verder worden uitgebouwd richting 
Noordwijk, zowel vanuit Katwijk Noord als via Rijnsburg. Dit laatste is ook van belang voor de 
verbinding van Rijnsburg met Leiden. Wel moet worden gekeken naar de verdeling van de R-Net 
haltes. Nu is er één halte in Katwijk a/d Rijn, en meerdere haltes vlak na elkaar in Katwijk aan Zee. 
Op langere termijn streeft D66 naar upgraden naar een lightrailverbinding, in eerste instantie van 
Leiden Centraal naar Katwijk Centrum..  

- Gescheiden wegen voor sneller busvervoer. D66 vindt dat de gemeente met R-Net in overleg 
moet treden om, bij het herinrichten of aanleggen van wegen, buslijnen aan te leggen. Daarmee 
kunnen we het busvervoer naar reistijden verkorten en meer veiligheid creëren in het verkeer. 
Natuurlijk alleen daar waar het kan en nuttig is. 
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- Grote projecten. De gemeente is niet altijd de baas als het gaat om grote projecten. Bijvoorbeeld bij 
de verdiepte aanleg van de N206 waarbij vervuilde Beaumix is gebruikt, moet de gemeente 
samenwerken met de provincie. Dat moet de gemeente pro-actief doen, zodat ze kunnen sturen op 
deze projecten. 

- Zuidelijke ontsluiting Duin- en Bollenstreek. D66 wil dat er een aansluiting tussen de N206 en de 
A44, ten zuiden van Noordwijk en ten noorden van Rijnsburg, komt. Hierdoor kan veel verkeer uit de 
Bollenstreek (dat nu nog dwars door Katwijk rijdt) worden voorkomen. 
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Cultuur & sport 
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Een gezond Katwijk is altijd in beweging. 
Cultuur en sport zijn de drijfveren achter de creatieve ontwikkeling van onze kinderen. Een 
kritische, reflecterende cultuursector is van levensbelang om mensen scherp te houden, uit 
bubbels te laten stappen en de wereld om zich heen met een frisse blik te bezien. Bovendien heeft 
Katwijk een bruisend verenigingsleven dat continu naar goud streeft. D66 wil dat de gemeente deze 
verenigingen koestert en (top)sport toegankelijk houdt voor iedereen in de samenleving.  

- Cultuursubsidies voor lokale initiatieven. D66 vindt dat het aanvragen van subsidies makkelijker 
en minder bureaucratisch moet. Daarnaast moet het stellen van onredelijke eisen aan kleine 
initiatieven worden voorkomen. 

- Musea zijn onderdeel van het Katwijks DNA. D66 wil dat de Katwijkse musea goed betrokken 
blijven bij onze bewoners en dienen daarvoor de steun te krijgen die zij verdienen vanuit de 
gemeente.  

- In ere brengen van het Marktplein. D66 vindt een gecombineerd cultuur-en schoolgebouw aan het 
Katwijkse Marktplein een prachtkans. Hierbij worden twee basisscholen afgebroken en in één 
gebouw gecombineerd. Doordat je niet meer twee verschillende gronden nodig hebt, levert de 
grond geld op voor bijvoorbeeld woningbouw. Voor het financieren van deze prachtkans kunnen de 
opbrengsten van oude bibliotheekpanden en de muziekschool worden gebruikt om de nieuwbouw 
aan het Marktplein te betalen. 

- Betaalbaar sporten voor iedereen. D66 wil dat ieder kind kan sporten. D66 van mening dat de 
bijdrage voor de Doe Mee! regeling te laag is. D66 wil dan ook dat de Doe Mee! regeling van 
tweehonderd euro verhoogd wordt naar driehonderd euro. Met deze verhoging helpen we kinderen 
uit gezinnen die de kosten voor het sporten niet kunnen betalen.  

- Meer capaciteit voor sport. Volgens D66 zijn te weinige sportfaciliteiten om de scholen en 
sportverenigingen voldoende ruimte geven om te sporten. Daarnaast verkeren de sporthallen in 
een slechte staat. D66 wil dat de gemeente voor meer sportfaciliteiten zorgt en daarbij rekening 
houdt met de wensen van sportverenigingen scholen. 

- Geen ruimte voor geweld tijdens sportactiviteiten. Op het veld en aan de zijlijn zien we helaas 
nog steeds geweld bij het sporten. D66 vindt dat de gemeente een streng beleid moet voeren om 
geweld bij sport tegen te gaan.  

- Sport voor mensen met een beperking. Sport voor mensen met een beperking is te onzichtbaar en 
te beperkt in Katwijk. D66 vindt dat sport voor mensen met een beperking veel meer zichtbaarheid 
nodig heeft en dat beperkingen om te kunnen sporten zoveel mogelijk worden weggenomen. 
Onderwijs 

- Multifunctionele energieneutrale sportzalen. We willen dat sportzalen zoveel mogelijk gebruikt 
worden: door verenigingen, maar ook door scholen. Het wordt onbetaalbaar wanneer elke 
voorziening een eigen gebouw heeft. Bovendien heeft ook Katwijk de verantwoordelijkheid om al 
haar openbare gebouwen voor 2050 energieneutraal te maken. 
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Werk, inkomen & 
economie 
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Een gemeente die werkt voor iedereen. 
Katwijk is dé gemeente om in te werken en in te investeren. Het bruist hier van de horeca, divers 
winkelaanbod en toerisme. Bovendien is Katwijk binnen de Duin-en Bollenstreek koploper in het 
aanbod aan tuinbouwbanen. D66 vindt dat er nog een wereld te winnen valt om het lokale aanbod 
goed af te stemmen op de vraag. Voor ons begint dat bij een betere doorstroming tussen onderwijs 
en de arbeidsmarkt. Zo krijgt iedereen gelijke kansen in het voortzetten van hun loopbaan. 

- Voorkom preventief armoede. D66 wil dat de gemeente Katwijk meer doet aan vroegsignalering. 
D66 wil dat de gemeente met instellingen zoals Dunavie, Welzijnskwartier en scholen gaat kijken 
hoe binnen de wettelijk kaders schuldenproblematiek zo snel mogelijk kan worden gezien en 
aangepakt. 

- Energiearmoede bestrijden. D66 wil dat huishoudens die moeite hebben om de hoge 
energiekosten te betalen geholpen worden met het verlagen van het energieverbruik. 

- Versterk het MBO-onderwijs in Katwijk. Er bestaat in Katwijk een gat tussen wat Katwijk zoekt aan 
beroepsgroepen en het aanbod dat de MBO-scholen in Katwijk leveren. D66 vindt dat de gemeente 
Katwijk de regie moet nemen om het onderwijsaanbod in Katwijk te verbreden en te laten 
aansluiten op de economische behoeftes van Katwijk. 

- Ondersteun startende en sociale ondernemers. D66 wil dat de gemeente Katwijk actiever met 
startende en sociale ondernemers aan de slag gaat als het aankomt op het faciliteren van 
huisvesting, doorgroei-ondersteuning naar zelfstandigheid en betrekkingen bij projecten binnen de 
gemeente. 

- Sluit de arbeidsmarkt beter aan op vroegtijdige schoolverlaters. Katwijk heeft relatief veel 
vroegtijdige schoolverlaters. D66 vindt dat vroegtijdige schoolverlaters gestimuleerd moeten 
worden door middel van her- en omscholing om alsnog de weg te vinden naar de arbeidsmarkt, en 
meer inzet op al bestaande initiatieven in Katwijk en regio zoals ‘Forward MBO’ en ‘Buitenkansen’. 

- Baankansen vergroten voor kwetsbare doelgroepen. De Nederlandse taal kunnen beheersen 
betekent daarmee ook dat je zelfstandig bent. Daarom vindt D66 dat de gemeente extra taallessen 
moet verzorgen aan mensen die de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen.  

- Positie van arbeidsmigranten verbeteren. Arbeidsmigranten vervullen een belangrijke taak binnen 
het bedrijfsleven in Katwijk. D66 vindt dat de gemeente moet zorgen voor betaalbare en veilige 
huisvesting voor arbeidsmigranten. 

- Financiële rust. D66 wil op een laagdrempelige manier hulp aanbieden aan mensen die moeite 
hebben of krijgen met het bijhouden van hun huishoudboekje. Deze hulp is toegankelijk voor alle 
mensen in de gemeente. 

- Werk moet lonen. D66 wil in Katwijk de armoedeval, die kan ontstaan bij de overgang van sociale 
bijstand naar werk, voorkomen. D66 wil dat er in deze gevallen soepel en pragmatisch met het 
uitbetalen van toeslagen en subsidies wordt omgegaan. 

- Samenwonen in de bijstand. In Katwijk moet samenwonen kunnen, ook in de bijstand. D66 wil dat 
het mogelijk wordt, voor mensen met een uitkering, om een half jaar onbelemmerd samen te wonen 
en uitkeringen in die tijd niet worden afgenomen. 

- Giften ontvangen in de bijstand. De landelijke discussie rondom de Toeslagenaffaire heeft 
behoorlijk wat onrust bezorgt in onze samenleving. D66 vindt dat de gemeente Katwijk te allen tijde 
een zorgend en begripvol karakter moet hebben richting inwoners. D66 vindt dat voor mensen die 
in de bijstand zitten meer ruimte moet zijn voor het ontvangen van hulp van bekenden en/of 
familieleden. 
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- Ondernemersloket. D66 wil dat de gemeente Katwijk één ondernemersloket aanbiedt om alle 
initiatieven en duurzame ideeën met elkaar te verbinden. Op deze manier kunnen 
belanghebbenden beter en sneller in contact komen met ondernemers om tot een oplossing te 
komen.  

- Ruimte voor ondernemers. D66 wil niet dat 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. D66 wil dat de gemeente een pilot 
start om maandelijks een koopzondag toe te staan. Daarmee kan de gemeente bij ondernemers en 
bewoners monitoren of de zondagsopenstelling aansluit bij hun consumentenbehoeften.  

- Supersnel internet. De gemeente stimuleert en faciliteert de aanleg van glasvezel in de hele 
gemeente. Thuiswerken wordt daardoor makkelijker, wat weer tot minder verkeer leidt. 

- Initiatief nemen. D66 wil proactief bedrijven stimuleren om deel te nemen aan de Katwijkse ambitie 
voor zon en groen op dak. De gemeente moet daarmee het gesprek aangaan met ondernemers om 
subsidies en leningen aantrekkelijk te maken.  
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Vrijheid & 
veiligheid 
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Overal veilig jezelf kunnen zijn.  
Inwoners van Katwijk zijn pas echt thuis in onze gemeente als ze vrij zijn om hun eigen keuzes te 
maken: vrij zijn in wat we geloven, van wie we houden of wat we dragen. Dat vraagt om veiligheid en 
tolerantie. Op veel plekken in onze gemeente is het veilig, maar kan het beter. D66 wil daarom dat 
de gemeente zoveel mogelijk inzet op voorkomen van intolerantie, en handhaaft waar dat 
noodzakelijk is. Tegelijkertijd waken we voor privacyschendingen en onnodige inperkingen van 
onze vrijheid. 

- Rookvrije generatie. Wat D66 betreft worden zoveel mogelijk publieke buitenruimten rookvrij. Denk 
hierbij aan alle speeltuinen in de gemeente, de buitenruimte rond scholen, de buitenruimte rond 
gemeentelijke voorzieningen (zoals de bibliotheek en sportzalen) en de buitenruimte rond 
sportverenigingen. 

- Vroegtijdig afglijden voorkomen. D66 wil dat gemeente een nieuwe aanpak ontwikkeld om onze 
jongeren op het rechte pad te houden. De nieuwe aanpak moet niet alleen gericht zijn op 
vroegsignalering, maar ook op het geven van een tweede kans. Dit houdt in dat niet alleen de 
jongeren, maar ook de ouders begeleiding krijgen. Zo voorkomen we dat jongeren vaker de fout in 
gaan en afglijden naar zwaardere vergrijpen. 

- Benaderbare wijkagenten. D66 wil de wijkagent echt terug. Wijkagenten zijn hét aanspreekpunt in 
de wijk. Zij zijn bezig met bijvoorbeeld de aanpak van sociale problemen op het gebied van 
jongerenoverlast, milieudelicten en criminaliteit. D66 wil dat de wijkagenten benaderbaar blijven, 
juist in tijden waar de muren op de mensen afkomen. 

- Veilig over straat. D66 wil dat de gemeente hard optreedt tegen straatintimidatie. De gemeente 
moet daarbij meer inzetten op bewustwordingscampagnes en laagdrempelige opties om meldingen 
te maken.  

- Bodycams. Bodycams bij politie en handhavers (GOAs) kunnen nuttig zijn. Tegelijkertijd dienen ze 
terughoudend gebruikt te worden. Als ze gebruikt worden wil D66 dat de dragers duidelijk maken 
dat er gefilmd wordt. Daarnaast dienen de beelden expliciet ook gebruikt te worden voor trainingen 
die de politie faciliteert voor haar medewerkers. 

- Veilig thuis. Het aantal incidenten omtrent huiselijk geweld zijn sinds de coronacrisis aanzienlijk 
gestegen. Voor D66 heeft iedereen recht op een veilige thuissituatie. Daarom moet de gemeente, 
in samenwerking met zorginstellingen zoals Veilig Thuis en GGZ en maatschappelijke werkers, een 
actieplan tegen huiselijk geweld opstellen. 

- Veilig online. De gemeente en de politie zetten zich samen in om cyberveiligheid te bevorderen. Dit 
begint bij bewustwording van de gevaren bij onze inwoners. Daarnaast moet de gemeente ook zelf 
voorbereid zijn op een cyberaanval door periodiek te oefenen met cyberincidenten. 

- Een veilige jaarwisseling. D66 wil voor iedereen een leuke en gezellige jaarwisseling. Op dit 
moment is de overlast als de (vuurwerk)schade te groot. Daarom worden vuurwerkzones ingesteld. 
Daarbuiten mag geen vuurwerk worden afgestoken. De gemeente faciliteert daarnaast een grote 
vuurwerkshow waar iedereen van kan genieten. 

- Illegaal vuurwerk. Het gebruik en bezit van illegaal vuurwerk wordt hard aangepakt. Denk 
bijvoorbeeld ook over illegaal vuurwerk rond voetbalwedstrijden. 

- Gevaarlijke stoeprandjes. Bij het ontwerp van herinrichting wordt al nagedacht over het gebruik 
zodat er veilige situaties gemaakt worden. Daar waar de situatie na herindeling toch nog onveilig 
blijkt, wordt dit aangepakt, zoals bijvoorbeeld met het stoeprandje op de boulevard is gedaan. 

- Overlast door jongeren. 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. 
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- Cameratoezicht. D66 wil dat cameratoezicht terughoudend wordt ingezet en in principe altijd 
tijdelijk is. Daarom moet de gemeente een afwegingskader cameratoezicht vaststellen waarin staat 
beschreven onder welke voorwaarde cameratoezicht wordt ingezet maar ook wanneer het weer 
wordt afgeschaft. 

Verkiezingsprogramma D66 Katwijk 2022-2026 22



Zorg & 
samenleving 
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Gezond zijn doen we met elkaar.  
Een goede gezondheid is de basis voor een prettig leven. En een goede gezondheid begint met een 
gezonde leefstijl. Hoeveel dat uitmaakt hebben we tijdens de coronacrisis kunnen zien. Juist 
daarom is recht op goede gezondheidszorg essentieel. Door meer aandacht voor preventie in de 
vorm van (veel) natuurlijke beweging en het stimuleren van een gezonde leefstijl willen wij in de 
toekomst de vraag naar zorg verminderen, en blijft Katwijk lang gezond en houden we de kosten 
van de zorg betaalbaar. Op deze manier krijgt iedereen de zorg die hij of zij nodig heeft. 

- Alle jongeren in onze gemeente verdienden de juiste zorg. We kunnen niet stoppen met zorg 
omdat het geld van het Rijk op is. Daarom vindt D66 dat de gemeente zelf moet bijdragen wanneer 
het geld van het Rijk op is. Wel wil D66 dat de gemeente onderzoekt waarom het geld voor 
jeugdzorg op kan raken, zodat w kunnen kijken hoe we dat kunnen voorkomen. Ook wil D66 dat er 
meer geld van het Rijk beschikbaar komt voor gemeentes om de jeugdzorg goed te organiseren. 

- Omarm regelmatig advies van inwoners. In het verleden zijn twee participatieraden, georganiseerd 
met inwoners, opgeheven omdat zij zich niet serieus genomen voelden door het college van B&W. 
D66 wil dat de nieuwe inwonersadviesraad serieus wordt genomen en regelmatig betrokken wordt 
bij maatschappelijke vraagstukken. 

- Teambudget. Inwoners met een krap budget komen als snel in de problemen bij een kleine 
tegenslag. De gemeente doet er dan veel te lang over om een ondersteuningsaanvraag goed te 
keuren. Dit moet sneller. D66 wil dat de gemeente kijkt of er een Teambudget ingezet kan worden 
om sneller te kunnen helpen 

- Ruimte voor duurzame zorginitiatieven. De gezondheidswetenschap verandert met de dag. D66 
vindt dat Katwijk moet meelopen en wil meer ruimte geven aan duurzame innovatieve 
zorginitatieven in aanbestedingen voor zorg.  

- Huisvesting van kwetsbare doelgroepen. De gemeente Katwijk heeft vanaf 2022 de wettelijke eis 
om de huisvesting voor kwetsbare doelgroepen te faciliteren. Kwetsbare doelgroepen moeten 
waardig en goed gehuisvest worden in de gemeente. D66 vindt dat de gemeente moet zorgen voor 
voldoende faciliteiten die verspreid zijn in de gemeente.  

- Structurele voorzieningen voor mantelzorgers. D66 vindt dat de gemeente mantelzorgers beter 
moet ondersteunen. D66 wil dat er een flexibel ondersteuningsteam komt dat ingezet kan worden 
bij de onvoorziene omstandigheden, of voor het hebben van een broodnodige vakantie voor de 
mantelzorger. 

- Samen beschermd tegen virussen. De vaccinatiegraad in Katwijk kan veel hoger. D66 wil dat de 
gemeente in gesprek gaat met GGD Hollands-Midden om een wijkgerichte aanpak te realiseren om 
zoveel mogelijk te vaccineren. 

- In één hulpvraag meerdere ondersteuningsaanvragen regelen. Per problematiek voor in huis, 
waar je ondersteuning voor wil vanuit de gemeente, dient er een afzonderlijke hulpvraag te worden 
weggelegd bij de WMO. D66 wil dat je via één hulpvraag meerdere ondersteuningsaanvragen kunt 
regelen bij het WMO-loket. 

- Pak menstruatie-armoede aan. 1 op de 10 meisjes en vrouwen heeft moeite met het bekostigen 
van tampons en maandverband. D66 wil dat de gemeente Katwijk in samenwerking met scholen, 
het Welzijnskwartier en sportverenigingen zorgt voor discrete en laagdrempelige toegang tot 
menstruatieproducten voor jongeren.  

- Zonder zorgen je kind verschonen. Het verschonen van je kind vraagt om bepaalde vorm van 
comfort. In het openbaar is dit binnen de gemeente Katwijk niet mogelijk. Sterker nog: het is een 
opgave om je kind te te willen verschonen. D66 wil dat er voldoende mogelijkheden zijn voor 
moeder en vader om hun kind te verschonen. 

-
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- Niemand slaapt in Katwijk op straat. Om mensen die dakloos zijn of dreigen te raken, of te maken 
hebben met een geestelijke beperking houvast en perspectief te bieden heeft de gemeente in 
2018 het regioconvenant maatschappelijke opvang getekend. D66 wil dat de gemeente, het hele 
jaar door, ten minste 15 extra plekken faciliteert bij stichting De Steenrots en zeker 9 plekken bij 
Stichting De Binnenvest en Stichting De Brug. Daarbij moet rekening gehouden worden met 
buitentemperaturen die het inhumaan maken om überhaupt buiten op straat slapen.   
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Democratie, 
overheid & 
bestuur 
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Vertrouwen in de overheid moeten we verdienen. 
Met de recente toeslagenaffaire nog vers in het geheugen rijst de vraag hoe we het wankelende 
vertrouwen tussen overheid en burger kunnen verbeteren. Vertrouwen is de basis voor een 
gezonde, democratische samenleving. Dat begint bij een open en transparante overheid die 
aanspreekbaar en op een laagdrempelige manier bereikbaar is. We zouden ons thuis moeten voelen 
in de gemeentelijke organisatie, maar dit blijkt in de praktijk nog lastig te zijn. D66 staat voor een 
gemeente die dicht bij de inwoners staat en die initiatiefnemers in de gemeente verder brengt. Het 
is van het grootste belang dat we de tegenmacht goed organiseren, in de gemeenteraad, in de 
gemeente en in de media. Politiek is te belangrijk om aan de politici over te laten. 

- Fysieke en digitale dienstverlening. D66 ziet dat het fysieke loket een steeds kleinere rol speelt. 
Het digitaal loket zal het fysieke loket steeds vaker 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. 

- Toegankelijk gemeentehuis. Het gemeentehuis is recentelijk gerenoveerd. Daarbij is het 
gemeentehuis onvoldoende toegankelijk gemaakt voor alle inwoners. D66 wil dat het gemeentehuis 
ook voor mensen met een beperking goed toegankelijk wordt. 

- Toegankelijke website. Op de gemeentelijke website moet iedereen makkelijk het antwoord kunnen 
vinden op veel vragen. Als de antwoorden er niet direct zijn kan via de website gemakkelijk contact 
worden opgenomen met de gemeente. Daarnaast is informatie binnen 3 clicks te vinden en is de 
website is geschikt voor alle apparaten.  

- Heldere brieven. Momenteel ervaren inwoners veel drempels bij het aanvragen van voorzieningen 
doordat formulieren te ingewikkeld zijn en er geen duidelijke taal wordt gebruikt. D66 wil dat 
formulieren eenvoudig worden opgesteld, er duidelijke taal wordt gebruikt en de Direct-
Duidelijkdeal ook echt wordt uitgevoerd. 

- Meld-app. De gemeente moet de meld-app Fixi beter promoten en ervoor zorgen dat iedereen 
laagdrempelig gebruik kan maken van de app. Inwoners kunnen met de meld-app veel makkelijker 
melding maken van gevaarlijke situaties, kapot straatmeubilair en volle vuilcontainers. 

- Snelle vergunningen. 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. 

- Minder regels. 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. 

- Complexe vergunningen. 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. 

- Omgevingswet. 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 centraal: 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. 
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- Right-to-challenge. Right-to-challenge betekent dat (een groep) inwoners taken van de gemeente 
kunnen overnemen als zij met een plan komen waarin aantoonbare verbeteringen opgenomen zijn, 
bijvoorbeeld op het gebied van kosten, kwaliteit en betrokkenheid van burgers. Ook bij plannen van 
de gemeente staat het inwoners vrij met alternatieven te komen waarvan zij denken dat die beter 
zijn.  

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

- Plannen kun je aanpassen. D66 wil dat burgers de mogelijkheid hebben om raadsvoorstellen aan te 
passen door een burgeramendement in te dienen. De raad voert het debat over het raadsvoorstel 
en het amendement, dat een concrete aanpassing op het raadsvoorstel bevat.  

- Regionale samenwerking. 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 het samenwerkingsverband met de Leidse Regio Economie071 
zijn hier prima voorbeelden van. 

- Transparant in de regio. D66 wil niet dat de democratische invloed en controle van de inwoner bij 
regionale samenwerking in het geding komt. Samenwerkingsverbanden en de daaruit 
voortkomende besluiten zijn transparant en voor onze inwoners inzichtelijk.  

- Samenwerken waar het nut heeft. 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 
de nieuwe wijk Valkenhorst (voormalig Vliegkamp Valkenburg) of bij (regionale) 
verkeersvraagstukken, wordt goed bekeken hoe alle partijen goed betrokken kunnen worden. De 
gemeente pakt de lead als dat in het belang van de gemeente is.  

- De lokale journalistiek als controleur voor onze Katwijkse democratie. D66 vindt met de huidige 
decentralisatie en grote verantwoordelijkheden voor de gemeente een echt onafhankelijk lokale 
journalistiek een must. De gemeente moet zorgen, desnoods met gegarandeerde subsidies, dat er 
onafhankelijke journalistiek is in Katwijk.  
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Financiën 
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Een financieel-stabiele gemeente. 
De vele goede voorzieningen die Katwijk rijk is, houden we graag op niveau. Aan de andere kant 
staan de financiën onder druk door de coronacrisis, de decentralisatie van de rijkstaken en de 
ontwikkeling van het gemeentefonds. Ook zijn de reserves beperkt. Ondertussen groeit de 
gemeente en groeien de opgaven. D66 zet zich in voor transparant en solide financieel beleid. Dat 
betekent dat we zorgvuldig met belastinggeld omgaan en ervoor zorgen dat de begroting tegen een 
stootje kan. Zo geven we inwoners het vertrouwen dat het gemeentebestuur goed omgaat met hun 
belastinggeld.  

- Lasten houden we eerlijk. Er vindt geen structurele verhoging van belastingen plaats als dat niet 
hoeft. Tarieven worden in beginsel alleen voor de inflatie gecorrigeerd. Bezuinigen doen we altijd 
eerst door kosten te besparen. D66 wil in principe niet meer bezuinigen op maatschappelijke 
sociale voorzieningen, onderwijs, onderwijshuisvesting en de energietransitie. 

- De vervuiler betaalt. Daar waar het mogelijk is worden kosten zoveel mogelijk afgewenteld op de 
gebruikers die voor de meeste vervuiling zorgen. 

- Huishoudboekje op orde. D66 vindt dat de gemeente moet (blijven) streven naar een structureel 
begrotingsevenwicht. 

- Geen cadeautjes. D66 wil geen ‘cadeautjes’ uitdelen aan de inwoners, maar stabiel financieel beleid. 
D66 vindt het alleen een goed idee om de lasten te verlichten als hier een stabiel meerjarenbeeld 
aan verbonden is.  

- Investeren in de toekomst. D66 wil dat de gemeente de (financiële) slagkracht heeft om te blijven 
investeren in de toekomst. De focus van D66 ligt op investeringen in onze maatschappelijke en 
sociale voorzieningen (inclusief sport), het onderwijs (inclusief nieuwe schoolgebouwen) en de 
energietransitie.  

- Meer compensatie van het Rijk. Gemeenten krijgen te weinig geld van het Rijk om de taken die ze 
vanuit het Rijk krijgen opgelegd uit te voeren, zoals bijvoorbeeld de jeugdhulp. Katwijk moet dit 
blijven aankaarten bij het Rijk. D66 doet dat binnen de partij ook via de connectie met regionale en 
landelijke collega’s.  

- Deel de welvaart. 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.  

- Grondspeculatie. De gemeente moet niet met grond speculeren. Wel mag de gemeente strategisch 
grond aankopen om speculatie door investeerders of particulieren tegen te gaan. 

- Subsidies voor de gemeente. 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. 
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Katwijk-Noord? 
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Katwijk-Noord 
Katwijk-Noord staat nooit stil: lokale initiatieven en bewoners komen bij elkaar om onze buurt 
groener en socialer te maken. Dat mag niet verloren gaan. Dit zijn onze plannen voor Katwijk- 
Noord: 

Klimaat en natuur  
- Hoornes Aardgasvrij. De wijk Hoornes is een unieke locatie voor aardgasvrij bouwen. D66 vindt het 

belangrijk dat er van het gas wordt afgegaan, maar alleen als dit bewezen betaalbaar kan. D66 wil 
dat voor de Hoornes betaalbaarheid en uitvoerbaarheid goed worden onderzocht. Voor andere 
aardgasvrij-projecten wordt dit een hard criterium. 

- Groen boven beton. De wijk Hoornes is de dichtstbebouwde wijk in onze gemeente. Op het gebied 
van groen valt daar nog een wereld te winnen. Om de leefbaarheid in de wijk te vergroten wil D66 
dat de gemeente zich bij toekomstige nieuwbouwprojecten maximaal, en niet minimaal, inspant 
voor groen-en parkallure.  

- Buurtstroom Katwijk. D66 waardeert de energie-inspanning vanuit wijkbewoners. De lokale 
energiecoöperaties moeten actief gestimuleerd en ondersteund worden door de gemeente om 
onder andere het project ‘Buurtstroom Katwijk 1’ draaiende te houden. Daarbij moet de afstemming 
met de gemeente vereenvoudigd worden.  

- Duurzaam ondernemen. Op de daken van de bedrijventerreinen in ‘t Heen en ‘t Ambacht ziet D66 
volop kansen voor zonnepanelen op daken als de dakconstructie zich ervoor lenen. Mocht de 
dakconstructie er niet voor lenen, dan zijn groene daken een goed initiatief.  

Wonen 
- Hoornes gaat vernieuwen. Woningcorporatie Dunavie gaat binnenkort vier flats slopen in de wijk 

Hoornes. D66 staat achter deze nieuwbouwplannen maar wil dat de huidige bewoners voor een 
betaalbare prijs kunnen terugkeren.  

- Een betaalbare woning die als thuis voelt. Een thuisgevoel kan voor iedereen bereikt worden als 
alle woningen goed en betaalbaar zijn. D66 wil dat Dunavie doorgaat met het vervangen van flats, 
maar de huur moet betaalbaar blijven. Bij nieuwbouw van koopwoningen wordt minstens de helft 
een betaalbare (sociale) koopwoning.  

Mobiliteit en infrastructuur 
- Veiliger Hoorneslaan. We willen dat Katwijk urgenter met verkeerssituaties binnen de gemeente 

omgaat, zo ook naar de kruising Hoorneslaan/N206. 

Zorg en Samenleving 
- Een plek om samen te komen voor Katwijk-Noord. D66 wil dat er een goed wijkgebouw komt. 

Deze huiskamer voor Katwijk- Noord is in ieder geval voor de wijkvereniging en kan plaats bieden 
aan andere initiatieven. Wij vinden ook dat jongeren in Katwijk een plek verdienen die aansluit bij 
hun behoeften. Daarom willen wij dat jongerencentrum Scum verbouwd wordt. 

- Wanneer de nood hoog is. Openbare toiletten horen bij een gastvrije gemeente. Als gemeente 
hebben we veel openbare toiletten, maar ontbreekt deze helaas in Katwijk-Noord. D66 vindt dat er 
in iedere wijk een openbare toiletten moeten staan. De gemeente moet dan ook volgens D66 in 
Katwijk-Noord een openbare toilet plaatsen.  



Wat willen we in 
Katwijk aan den 
Rijn? 
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Katwijk aan den Rijn 
In Katwijk aan den Rijn worden plannen op papier werkelijkheid: de jeugd doet mee met het 
Welzijnskwartier, de Oranjevereniging is altijd creatief en rondom de Kwakelwei komt men écht tot 
rust. Dit zijn onze plannen voor Katwijk aan den Rijn: 

Klimaat en natuur 
- Biodiversiteit als vernieuwing. Er valt er nog een wereld te winnen op het gebied van biodiversiteit. 

D66 wil meer groen in Katwijk aan den Rijn: we planten meer bij- en vlindervriendelijke struiken en 
verwelkomen zo onze natuurlijke vrienden.  

- Kwakelwei wordt stadspark. D66 is voorstander van een geheel groene Kwakelwei, maar wel in een 
vorm waarbij zoveel mogelijk Katwijkers kunnen genieten. Dit kan gerealiseerd worden door de 
aanleg van een volwaardig stadspark. Voor D66 is een volwaardig stadspark een groene zone die 
looppaden bevat en verschillende soorten vormen van hoge en lage begroeiing (biodiversiteit).  

Wonen 
- Bouw betaalbare huizen op het Ambacht. Op het Ambacht worden betaalbare duurzame huizen 

gebouwd. Zo kunnen starters een woning kopen.  

Mobiliteit en Infrastructuur 
- Veel minder verkeer door Katwijk aan den Rijn. De N206 moet verbeterd worden, net als de 

kruising met de Molentuinweg. Ook de kruising van de Molentuinweg met de Rijnstraat moet beter. 
Door een nieuwe weg ten noorden van Rijnsburg van de N206 naar de A44 rijdt het verkeer uit de 
Duin- en Bollenstreek niet langer door Katwijk aan den Rijn. Dat betekent veel minder verkeer.  

- Toekomstbestendig maken van het Ambacht. Bouwen op het Ambacht brengt ook een nieuwe 
verkeerssituatie met zich mee. De Sandtlaan moet daarom beter worden ingericht.  

- Veilige fietspaden. D66 wil investeren in het verbeteren van de fietspaden. In Katwijk aan den Rijn, 
maar ook die naar Leiden, Noordwijk en Oegstgeest.  

Cultuur en Sport 
- Sportief aan de slag in Katwijk aan den Rijn. De gemeente heeft in het verleden de ambitie 

uitgesproken om met een trapveldenplan te komen. Hier is tot heden geen werk van gemaakt. D66 
wil hier nu wel werk van maken. Het is namelijk belangrijk om niet alleen voldoende trapvelden in 
een wijk te hebben, maar ook van goede kwaliteit. D66 wil sowieso dat de gemeente het 
voetbalveld aan de Prins Frederikdreef aanpakt. Bovendien moet de gemeente onderzoek doen 
naar de mogelijkheid om een kleine skatevoorziening te realiseren in de Zanderij. 



Wat willen we in 
Katwijk aan Zee? 
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Katwijk aan Zee 
Katwijk aan Zee is de buurt die nooit slaapt: de zee ademt met de mensen mee. Cultuur verbindt de 
wijken en toeristen dragen bij aan een levendige sfeer. Dit zijn onze plannen voor Katwijk aan Zee:  

Klimaat en natuur 
- Plasticvrij strand. Door al het plastic in het water verandert de Noordzee in een giftige plastic soep. 

Het opvangsysteem van de Limes Bubble Barrier is een goede stap en ook op het strand willen we 
plastic afval tegengaan  

- Een groen in plaats van stenen dorp. Uit de gemeentelijk enquete blijkt dat inwoners in Katwijk aan 
Zee ontevreden zijn over de hoeveelheid groen in hun omgeving. Het Katwijkse dorp en de 
boulevard zijn het uitgangspunt voor toeristen en dieren. Daarom wil D66 dat het dorp en de 
boulevard duurzamer en groener worden. Dit betekent dat de gemeente struiken planten om de 
biodiversiteit te stimuleren. Naast nieuw groen moet ook het huidige groen bij- en vlindervriendelijk 
zijn. Hierbij kan gedacht worden aan de huidige groenvoorzieningen op het Kamperfoelieplein, 
Hogeweg en de Voorstraat. 

- Blue Energy. Er zijn kansen voor het winnen van elektriciteit uit zoet en zout water. Daar is de 
uitwatering de perfecte plek voor. Wat D66 betreft moet de gemeente alert blijven voor kansen om 
Blue Energy in Katwijk verder te ontwikkelen. 

- Maatwerk. In Katwijk aan Zee staan veel woningen die uit de naoorlogse tijd komen. Dat maakt de 
isolatie van deze woningen lastig. D66 wil dat de gemeente, in samenwerking met Dunavie en 
bewoners, maatwerk bieden voor huishoudens die bereid zijn om hun huizen (sneller) te 
verduurzamen. Ook hierbij dient de betaalbaarheid van het huishouden centraal te staan. 

Wonen 
- Toeristische verhuur. Toeristen zijn welkom in Katwijk. Maar steeds vaker leid toeristische verhuur 

tot overlast. D66 wil toeristische verhuur beter controleren. Een huis is namelijk om in te wonen. Er 
moet een balans blijven tussen mensen die in Katwijk aan Zee wonen, en toeristen die er tijdelijk 
verblijven. 

Mobiliteit en Infrastructuur 
- Auto te gast. Voor D66 staan de veiligheid en leefbaarheid van een wijk centraal. Daarom blijft de 

auto te gast in het centrum van Katwijk. Bezoekers kunnen hun auto’s parkeren in de openbare 
parkeergarages. Bewoners hebben een betaalbare vergunning, ook voor hun gasten. 
Invalidenparkeerplaatsen en stop-en-go plaatsen moeten wel behouden blijven. Op deze manier 
kunnen fietsers en wandelaars ongestoord genieten van de omgeving.  

- Meer fietsparkeerplaatsen in het centrum en op de boulevard. Momenteel storen inwoners in het 
centrum van Katwijk zich aan de fietsoverlast. Er moeten meer fietsparkeerplaatsen in het centrum 
komen, bijvoorbeeld met inpandige en ondergrondse fietsenstallingen. De overlast van de vele 
fietsen in de zomer moet worden aangepakt door ook daar meer fiets- parkeerplaatsen te maken. 
Zo word je niet meer van je sokken gereden in het dorp. 

- Toekomstbestendige boulevard. In het verleden zijn er vaak ongelukken geweest door onder 
andere de onveilige stoepranden aan de boulevard. D66 vindt dat wanneer de gemeente besluit 
aanpassingen te verrichten aan de boulevard, daarbij de deskundigheid inschakelt van de 
Fietsersbond en het Platform Gehandicaptenbeleid.  



Cultuur en Sport 
- Katwijkse Bomschuit KW88. De Katwijkse historie is vandaag te dag te herkennen in 

beeldbepalende monumenten zoals de Vuurbaak en het Katwijks Museum. De Katwijkse bomschuit 
past in dit historische beeld, omdat het één van de voorbeelden is waar de Katwijkse economie 
honderden jaren in floreerde. D66 vindt dat de Katwijkse Bomschuit een verbinding kan leggen 
tussen historie, kunst en onderwijs. Daarom zijn we voorstander van de Bomschuit Experience: een 
(toegankelijke) replica op het Vuurbaakplein. De originele KW88 kan dan mogelijk op termijn in een 
nader te onderzoeken locatie worden tentoongesteld, bijvoorbeeld in het Katwijks museum.   

- Meer openbare sportvoorzieningen in Katwijk aan Zee. De kern Katwijk aan Zee leent zich voor 
meer openbare sportvoorzieningen. D66 wil dat de gemeente onderzoekt of het mogelijk is om een 
trapveldenplan te ontwikkelen, in samenwerking met de wijkraad en bewoners. Bovendien wil D66 
dat de gemeente onderzoek doet naar het plaatsen van openbare en toegankelijke fitness-en 
sporttoestellen, zodat iedere bewoner uitgenodigd wordt om in de buitenlucht te gaan sporten.  

Werk, Inkomen en Economie 
- Minder regels, alleen maar heldere kaders. Door de coronacrisis mochten strandpaviljoenhouders 

tijdelijk gebruik maken van zandterrassen als tegemoetkoming voor deze zware tijd. D66 ziet de 
zandterrassen als succes voor de economie en het toerisme in Katwijk. Wij vinden dan ook dat dit 
succes blijvend gefaciliteerd moet worden door het volgende college van B&W.  
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Rijnsburg? 
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Rijnsburg 
Rijnsburg wordt omringd met struiken, bomen en planten. Dat leidt tot prachtige groene 
(sport)parken en milieuvriendelijke initiatieven van bewoners. Dit zijn onze plannen voor Rijnsburg:  

Klimaat en natuur 
- Groen wonen. De wijk Frederiksoord is omringd met veel groen. D66 wil dat meer bij- en 

vlindervriendelijke struiken in heel Rijnsburg. Op deze manier wordt de natuur gestimuleerd, zijn 
bijen en vlinders welkom en het zorg voor minder hittestress en wateroverlast.  

- Kleur tussen beton. Momenteel vinden er veel bouwprojecten plaats in Rijnsburg. Tussen de bouw 
van nieuwe huizen moet de gemeente ook rekening te houden met biodiverse struiken, groene 
daken en zonnepanelen, en bomen. Zo maken we de straten klimaatadaptief. Bovendien dragen 
groenvoorzieningen bij aan de mentale gezondheid van bewoners.  

Mobiliteit en Infrastructuur 
- Veiliger door de Brouwerstraat. D66 is blij dat na jaren aandringen er eindelijk een 

vrachtwagenverbod is in de Brouwerstraat. Hiermee zorgen we ervoor dat iedere weggebruiker 
veilig de Brouwerstraat kan gebruiken. Bovendien is het belangrijk om het vrachtwagenverbod te 
handhaven. Mocht er in de toekomst sprake zijn van oude patronen, zal D66 zich wederom 
maximaal inspannen om de veiligheid in de Brouwerstraat te bepleiten. Wel is het belangrijk om 
daarbij rekening te blijven houden met de bevoorrading van lokale ondernemers. 

- Pak wegmisbruikers aan. Regelmatig ervaren bewoners flinke overlast van wegmisbruikers die te 
hard rijden over de Brouwerstraat en de Sandtlaan. Dit zorgt voor geluidsoverlast en gevaarlijke 
acties op de weg. D66 wil dat de gemeente hier hard tegen optreedt en dit aanpakt. Dit kan ook 
betekenen dat wegen op de schop moeten om deze veiliger in te richten, zoals bijvoorbeeld de 
Sandtlaan. Een andere oplossing voor straten waar snelheden gehanteerd worden van 15 tot 30 
km/u, is om plantenbakken te plaatsen. Deze bakken zorgen voor het noodgedwongen inhouden 
van te hoge snelheden en kunnen bijdragen aan de biodiversiteit.  

- Lekker doortrappen. We willen de fietspaden in Rijnsburg verbeteren. In het dorp, maar ook die naar 
Noordwijk en Oegstgeest. Ook wil D66 werken aan het opknappen van de Rijnsburgerweg.  

Cultuur en Sport 
- Meer openbare sportplekken in Rijnsburg. De kern Rijnsburg heeft nog niet veel diversiteit aan 

sportplekken. D66 wil dat het volgende college van B&W onderzoek doet naar de mogelijkheden 
om basketbal-en voetbalvelden in Rijnsburg te plaatsen. Het aanbod moet divers zijn zodat meer 
bewoners uitgenodigd worden om in de buitenlucht te gaan sporten.  

- Geef KV Madjoe de ruimte. D66 wil dat de gemeente zorgt dat KV Madjoe terecht kan in een 
geschikte binnensportzaal voor het winterseizoen en dat er toekomstperspectief wordt gegeven 
voor het buitenveld en omringende faciliteiten. 



Wat willen we in 
Valkenburg? 
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Valkenburg 
Valkenburg vormt samen met de nieuwe wijk Valkenhorst de buurt van de toekomst: starters krijgen 
een kans op een betaalbaar huis, opstartende ondernemingen blijven groeien, asielzoekers krijgen 
betere kansen en het is altijd gezellig rondom het Valkenburgse Meer. Dit zijn onze plannen voor 
Valkenburg: 

Klimaat en natuur 
- Het Valkenburgse meer is om te recreëren. D66 hecht veel waarde aan de recreatieve functie van 

het Valkenburgse Meer en ziet dus geen heil in het plaatsen van zonne-energie op water. Daar zijn 
andere plaatsen beter voor: zoals boven parkeerterreinen. Ook over windmolens nabij het 
Valkenburgse Meer zijn we kritisch. Op deze manier blijft het Valkenburgse Meer een plek waar je 
met je gezin kunt recreëren.  

Wonen 
- Asielzoekerscentrum. Katwijk heeft een permanent asielzoekerscentrum (AZC) waar vooral 

gezinnen zitten. D66 vindt dat het AZC hier gewoon kan blijven. Wel is het belangrijk dat het 
centrum vernieuwd wordt. Daarbij moet de school voor kinderen niet vergeten worden.  

Mobiliteit en Infrastructuur 
- De stoep is voor iedereen. De gemeente Katwijk loopt in bepaalde woonwijken behoorlijk achter 

met het realiseren van stoepen die voor iedereen toegankelijk zijn. D66 wil dat de gemeente bij de 
herinrichting van straten rekening houdt met de eisen voor gebruikers van invalidenvoertuigen of 
rolstoelen. Dit probleem wordt dan ook in onder andere ‘t Duyfrak ervaren. Bovendien moet bij het 
herinrichten van stoepen de deskundigheid ingevlogen worden van Platform Gehandicaptenbeleid 
en andere organisaties die zich inspannen voor de toegankelijkheid van onze bewoners. 

- Verbind het oude Valkenburg met het nieuwe Valkenhorst. Het nieuwe dorp Valkenhorst moet 
verbonden worden met Valkenburg. Ook moeten er genoeg voorzieningen en groen zijn, waar de 
huidige Valkenburgers makkelijk gebruik van kunnen maken. De voorzieningen in Valkenhorst 
verlichten de druk op voorzieningen in Valkenburg, bijvoorbeeld op scholen en op de kinderopvang.  

Werk, Inkomen en Economie 
- Versterk Unmanned Valley. Unmanned Valley is al een hele lange tijd gevestigd op het voormalig 

vliegveld Valkenburg, waar de nieuwe wijk Valkenhorst nabij gebouwd wordt. Unmanned Valley is 
een bron van kennisintensief en innovatief ondernemerschap waar D66 zeer veel waarde aan 
hecht. Bovendien wil D66 dat de gemeente, met en na de realisatie van Valkenhorst, Unmanned 
Valley blijvend faciliteert en desnoods opwaardeert als officieel bedrijventerrein. Op deze manier 
proberen we deze vorm van ondernemerschap, waar we trots op zijn, te behouden en te versterken 
voor de toekomst.  

Zorg en Samenleving 
- Actief aan de slag. Asielzoekers verdienen een waardig en zinvol verblijf in het AZC Katwijk. D66 wil 

de werkplaats in het AZC ondersteunen, waar asielzoekers bijvoorbeeld speelgoed en fietsen voor 
eigen gebruik kunnen maken en repareren. D66 voelt zich verplicht om deze mensen te betrekken 
in de Katwijkse samenleving en ze een eerlijke kans te geven op een mooie toekomst.  



Wat willen we in 
Valkenhorst? 
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Valkenhorst 
De nieuw wijk Valkenhorst zal groen en sociaal zijn: huizen en voorzieningen worden 
energieneutraal gebouwd en onderhouden; we verwelkomen de bijen en vlinders met struiken en de 
stem van de toekomst hoeft niet ver te reizen voor goed onderwijs. Dit zijn onze plannen voor 
Valkenhorst: 

Klimaat en natuur 
- Energieneutraal is de norm. D66 wil dat de nieuwe wijk Valkenhorst compleet in het teken staat van 

duurzaamheid. Daarom moeten de toekomstige woningen in de nieuwe wijk volledig 
energieneutraal zijn en voldoen aan de hoogste duurzaamheidseisen. Als ontwikkelingen het 
mogelijk maken wordt de wijk wat D66 betreft zelfs energieopwekkend.  

- Genoeg groen. Valkenhorst moet een groene wijk worden met genoeg openbaar groen. Daarbij dient 
hoogbouw gecompenseerd te worden met groene gevels (verticaal groen).  

- Klimaatadaptieve wijk. Valkenhorst moet zo worden gebouwd dat het tegengaan van hittestress en 
wateroverlast vanaf het begin wordt meegenomen in de ontwikkeling. D66 wil daarom ook dat de 
gemeente aan de slag gaat met de waterbufferfunctie in de Mient Kooltuin. 

Wonen 
- Betaalbaarheid als prioriteit. Op Valkenhorst moeten zoveel mogelijk betaalbare koop en 

huurwoningen komen. Op dit moment zijn 1.125 woningen in de sociale sector en 890 woningen in 
de betaalbare koopsector, in totaal 35,9%. Wat D66 betreft wordt minstens 50% van de in totaal 
5600 woningen een betaalbare woning. 

- Duurzaam gebouwde woningen. D66 streeft naar klimaatneutraal en duurzaam bouwen. Nieuwe 
woningen in de Valkenhorst worden energieneutraal en waterbesparend gebouwd met circulaire en 
duurzame bouwmaterialen. D66 heeft hier sterk de voorkeur om te bouwen met duurzaam hout in 
plaats van beton. In hout zit CO2 duurzaam opgeslagen en bij het maken van beton komt juist heel 
veel CO2 vrij. 

Onderwijs 
- Een toekomst in Valkenhorst. D66 vindt dat er in iedere wijk voldoende voorzieningen moeten zijn, 

zo ook in de nieuwe wijk Valkenhorst. Dus in ieder geval: een openbare basisschool, een bibliotheek 
en een wijkhuis. Het is voor ons vanzelfsprekend dat daarbij gekeken wordt naar het 
multifunctioneel onderbrengen van deze voorzieningen. Bovendien versterken deze functies elkaar 
ook en draagt het bij aan de functie van een maatschappelijk centrum. 

Mobiliteit en Infrastructuur 
- Het wiel niet opnieuw uitvinden. Met de bouw van de nieuwe wijk Valkenhorst is het belangrijk om 

van te voren rekening te houden met het te verwachten voorzieningenniveau. Voor D66 wil dit 
zeggen dat er gekeken moet worden naar voldoende ontsluitingswegen bij calamiteiten, veilige 
routes voor fietsers en voetgangers en voldoende parkeermogelijkheden. Bovendien kunnen er 
nieuwe ontwikkelingen aangegaan worden met bijvoorbeeld absorberend en/of fluisterasfalt.  

- Lekker fietsen. D66 wil dat Valkenhorst wordt ingericht met fietsers en voetgangers in gedachten. 
De auto komt op de tweede plaats.  

Cultuur en Sport 
- Een goede sportieve start in Valkenhorst. Wat D66 betreft begint de nieuwe wijk Valkenhorst goed 

als er voldoende openbare sportvoorzieningen worden gebouwd. Hierbij gaat het niet alleen om 
openbare sportvelden voor bijvoorbeeld voet- en basketbal, maar ook om de beschikbaarheid van 
sport-en fitnesstoestellen. 



Samen bouwen  
aan een groener  
en socialer Katwijk  
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