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Inleiding
Het gemeentelijk bestuur staat de komende raadsperiode voor een flinke opgave:
 het uitwerken en uitvoeren van de nieuwe taken van de gemeente op het gebied van ouderenzorg, zorg
voor mensen met een beperking, de jeugd en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 investeren in de economische en duurzame ontwikkeling van onze gemeente.
 investeren in een goede bereikbaarheid van alle delen van de gemeente Katwijk.
Het huidig tijdsgewricht vraagt daarbij om een open benadering, een gemeentelijke overheid die samen met alle
belanghebbenden op zoek gaat naar creatieve oplossingen. Voor draagvlak voor uiteindelijke keuzes is het daarbij
noodzakelijk dat er keuzemogelijkheden zijn waar het maatschappelijk debat over kan worden gevoerd.
Dit vergt een gemeentelijk bestuur dat deze opgave met ambitie tegemoet treedt. Een bestuur ook dat samen met
de gemeentelijke organisatie werkt aan een permanente verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening, in
alle vormen. Klantgericht denken en werken zijn daarbij centrale begrippen. Wij kiezen daarbij voor een
werkwijze die de kracht van de samenleving benut.
Deze ontwikkelingen vragen om een bestuur (College van B&W én raad) dat in z’n werkwijze ervoor zorgt dat de
belangen van de burgers goed worden gekend en worden betrokken in besluitvormingsprocessen. Dat kan het
bestuur niet alleen. Dat vraagt net zo goed actief meedoen door belanghebbenden zelf. Ook als het directe eigen
belang wellicht wat minder duidelijk is. De verwachting is dat meer betrokkenheid ook leidt tot meer vertrouwen
en daarmee meer onderlinge verbinding in de samenlevingen van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.
In dit coalitieakkoord hebben de partijen CDA, Christenunie en SGP de opgave én ambities vertaald naar
speerpunten van beleid voor de komende jaren. Het reeds ingezette beleid wordt doorgezet, de gemeente is een
betrouwbare overheid voor onze partners in de samenleving. Maar wel zodanig dat nieuwe ontwikkelingen
worden ingepast als dat nodig is. De speerpunten zijn aanvullend op het ingezette beleid, of bevatten een bewuste
keuze om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. De speerpunten zijn ingedeeld naar de hoofdstukken van de
Programmabegroting. Dit biedt de mogelijkheid om de speerpunten gedurende de komende raadsperiode te
volgen, de voortgang te bewaken en de richting zo nodig bij te stellen.
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Wonen en Ruimte
Katwijk wil zich ontwikkelen tot een middelgrote gemeente met bijbehorende voorzieningen en infrastructuur.
Onze ambitie is een gemeente waarin mensen graag wonen en waarin de onderlinge verbondenheid groot is. De
ambities voor de woningmarkt zijn groot. Veel burgers hebben zorgen over de betaalbaarheid van de woning die
ze ambiëren, zowel op de huurmarkt als de koopmarkt. Onze ambities zijn betaalbare huur- en koopwoningen,
beantwoordend aan de vraag en de verwachte ontwikkelingen daarin en inspelend op de ontwikkeling dat mensen
langer thuis blijven wonen. Ook de leefomgeving verdient extra aandacht.

Ruimtelijke ordening
1.

Kwaliteit openbare ruimte is een leidend principe bij nieuwe plannen. Bij binnenstedelijke locaties wordt
meer aandacht gegeven aan de kwaliteit van de leefomgeving.
Er wordt meer aandacht gegeven aan de kwaliteit van de architectuur, wijken en het gebied als geheel.

2.

Versterking van de functie van pleinen als ontmoetingsplek (dorpspleinen i.p.v. parkeerplaatsen).

3.

De gemeente kiest met betrekking tot een Zeejachthaven geen initiërende opstelling. Wanneer een andere
partij plannen maakt voor een Zeejachthaven in Katwijk, blijft de gemeente de belangen van Katwijk dienen.
Daarbij dient de gemeente in ieder geval geen financiële risico's te lopen.

4.

Bij de bebouwing Valkenburg wordt nog steeds het principe “eerst bewegen dan bouwen” gehanteerd.
De verwachting is dat Nieuw Valkenburg uiteindelijk nodig is om ook aan de behoefte van de eigen bevolking
zelf te kunnen blijven voldoen. Een bouwprogramma voor Nieuw-Valkenburg dient niet te concurreren met
het woningbouwprogramma van de gemeente Katwijk.

5.

Bij de invulling van de locatie Nieuw Valkenburg moet in brede zin aandacht zijn voor de belangen van de
inwoners en van de gemeente Katwijk. Recreatieve onderdelen van het programma wil de gemeente zo snel
mogelijk realiseren, niet pas als het gehele woningbouwprogramma is gerealiseerd.

6.

Bij de stedenbouwkundige invulling van de Duinvallei is het uitgangspunt dat de beide dorpsdelen van
Katwijk aan de Rijn op een natuurlijke manier met elkaar worden verbonden door veel groen en met loop- en
met fietsroutes.
In dit kader wordt de N206 bij de Duinvallei zoveel mogelijk overkapt, bijvoorbeeld door het gebruik van
landtunnels. De provincie dient bij te dragen aan de financiering van de inpassing van deze provinciale weg.

7.

Het Masterplan Katwijk aan Zee wordt uitgevoerd. Voor onderdelen daarvan (nieuwe centrale bibliotheek, de
weekmarkt en parkeren in het Centrum) wordt in overleg met belanghebbenden naar een goede oplossing
gezocht.

8.

Bouwterreinen die langdurig braak liggen worden in samenspraak met omwonenden tijdelijk ingericht.

Wonen
9.

Het woningbouwbeleid van de gemeente heeft als uitgangspunten betaalbaar, gericht op de behoefte aan
woningen en een goede kwaliteit van woningen en leefomgeving.
Dit betekent dat wordt gestimuleerd om meer in het goedkopere segment te bouwen, zonder aan kwaliteit in
te boeten. Er wordt gebouwd aan de hand van vraag en behoefte, toegespitst op de verschillende
doelgroepen. Daarbij wordt meer ingezet op levensloopbestendige woningen. Extra aandacht wordt gegeven
aan het realiseren van zorgwoningen. De klankbordgroep Wonen speelt hierin een actieve rol.

10. De gemeente maakt concrete prestatieafspraken met de woningbouwcorporatie, in samenspraak met de
huurdersvertegenwoordigers (Stichting Huurdersbelangen). In deze prestatieafspraken wordt ingezet op
concrete afspraken gericht op het betaalbaar houden van het totaal van de woonlasten (inclusief
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energielasten). Verder worden er afspraken gemaakt over het geschikt maken van bestaande woningen voor
zorgwoningen en de realisatie van meer grondgebonden huurwoningen.
11. De gemeente onderzoekt, samen met Dunavie, of een woonlastenfonds moet worden ingesteld voor huurders
die leven van een inkomen onder de armoedegrens).
12. Met Dunavie, commerciële huisvesters en werkgevers worden afspraken gemaakt over (tijdelijke) huisvesting
van arbeidsmigranten.
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Economie en Toerisme
Wij zetten ons de komende jaren in om de lokale economie te stimuleren en te verbreden. De traditionele
economische sectoren zoals de bouw, visserij, sierteelt en handel en toerisme worden versterkt. Relatief nieuwe
sectoren zoals de innovatieve kennissector gericht op bioscience en duurzaamheid , wordt ruimte geboden zich te
ontwikkelen. Hierbij zullen wij samenwerking zoeken met de omliggende gemeenten in de Duin- en Bollenstreek
en de Leidse regio. Ook de relatie met het beroepsonderwijs wordt verder versterkt.

Economie
13. De gemeente voert een actief economisch beleid ter versterking van de traditionele economische sectoren
zoals bouw, visserij, bloemenhandel, (glas)tuinbouw en toerisme, inclusief toeleverende bedrijven.
14. De economische agenda Greenport Duin- en Bollenstreek wordt herijkt. In plaats van een beperkte focus op
‘bollen’ komt er meer aandacht voor bloemen en glastuinbouw. Onderzocht wordt op welke wijze
glastuinbouwgebieden binnen de gemeenten kunnen worden behouden.
15. Het streven is erop gericht om de werkgelegenheid bij FloraHolland als marktplaats te behouden. In overleg
met Flora Holland wordt bezien hoe de gemeente Katwijk dit kan faciliteren.
16. De plaatselijke economie wordt verbreed door nieuwe pijlers te ontwikkelen waarop de economie in de
gemeente is gefundeerd. Bio-science gerelateerde bedrijvigheid biedt kansen voor verbreding van de
plaatselijke economie. De gemeente zet in op uitbreiding van de economische structuur met kennisintensieve
bedrijvigheid waarbij aansluiting gezocht wordt met Leiden en Noordwijk (Bio Science Park en Esa-Estec).
17. De opknapbeurt van bedrijventerrein ’t Heen maken we af, in nauwe samenwerking met de ondernemers.
18. De gemeente Katwijk haakt verder aan op de Economische Uitvoeringsagenda 071 van en de economische
ontwikkelingen in de Leidse regio.
19. De detailhandelsvisie wordt gecontinueerd. Winkelcentra In de Hoftuin, het Hoornesplein en het centrum
van Katwijk worden samen met de ondernemers opgeknapt.
20. Er wordt in samenwerking met de KOV een Economisch Platform opgericht, met een vertegenwoordiging uit
de verschillende sectoren die in Katwijk actief zijn, gericht op versterking van de economie.
21. Het vestigingsklimaat voor nieuwe en startende bedrijven wordt verbeterd en er worden voorwaarden
gecreëerd om bedrijven te ondersteunen. In samenspraak met ondernemers wordt onderzocht welke regels
die het ondernemerschap belemmeren kunnen worden weggenomen.
22. De vestiging van innovatieve bedrijven gericht op kennisontwikkeling of nieuwe producten voor duurzame
ontwikkeling wordt gestimuleerd.
23. De administratieve lastendruk voor burgers, bedrijven, oranjeverenigingen en andere evenementencomités
wordt verminderd.
24. Op zondag blijven de winkels gesloten.
25. In gezamenlijk overleg met alle belanghebbenden wordt onderzoek gedaan naar de beste locatie voor de
weekmarkt.

Toerisme
26. Citymarketing zet in op het uitdragen van de sterke kanten van Katwijk, van Rijnsburg en van Valkenburg.
Toerisme is een van de pijlers waarmee de lokale economie kan worden versterkt. Er worden goede
randvoorwaarden gecreëerd voor nieuwe en aansprekende evenementen. In 2016 – na gereed komen van
parkeergarage en evenementenplein - vindt een evaluatie van het evenementenbeleid plaats. Ook sport kan
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worden ingezet voor promotie van de gemeente Katwijk.
27. Citymarketing wordt doorgezet binnen de bestaande randvoorwaarden. Meer verbinding wordt gelegd met
citymarketing Leiden.
28. Katwijk profileert zich als familiebadplaats met rust en ruimte, én met levendigheid door bij Katwijk
passende evenementen. Ondernemers wordt ruimte geboden initiatieven te ontplooien. Randvoorwaarde is
dat ontwikkelingen passen bij het profiel van Katwijk. Uitbreiding van verblijfstoerisme wordt ondersteund.
Strand, duinen, musea, cultuurhistorie en eigenheid van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg wordt
gepromoot. Ook wordt ingezet op de promotie van fiets-, vaar-, ruiter-, wandel- en hardlooproutes.
29. Parken, pleinen en natuurgebieden worden aantrekkelijk gemaakt voor recreatie.
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Cultuur, recreatie en sport
Inwoners van de gemeente Katwijk kunnen deelnemen aan kunst en cultuur. Plaatselijke kunst en cultuur wordt
waar mogelijk gestimuleerd. Ook gemeenschapshuizen dragen bij aan het versterken van de identiteit, cultuur en
sociale samenhang in de kernen van de gemeente. Wij investeren de komende jaren in sport omdat sporten
gezond is voor jong en oud en bijdraagt aan ontspanning, plezier en sociale binding.

Kunst en Cultuur
30. Er is plaats voor een nieuwe, toekomstgerichte bibliotheek zonder theaterfunctie in Katwijk aan Zee.
Mogelijkheden van combinatie met andere functies en de meest wenselijke locatie worden onderzocht. Het
Andreasplein wordt niet bebouwd.
31. Het beleid met betrekking tot het muziekonderwijs is gericht op beperking van de maatschappelijke kosten
en vergroting van het maatschappelijk nut. In dit kader wil de gemeente een betere samenwerking tussen
muziekverenigingen, scholen en de muziekschool, met als doel versterking van de verenigingen en betaalbaar
houden van het muziekonderwijs.
32. Het monumentenbeleid wordt voortgezet en verbreed tot Erfgoedbeleid. Voor de instandhouding van
(grootschalige) beeldbepalende monumenten wordt - zo nodig - de Monumentenreserve aangevuld. Een
inventarisatie moet hier inzicht in geven.

Sport en recreatie
33. (Sport)accommodaties worden - in samenwerking met de sportverenigingen - multifunctioneel gebruikt en
zoveel mogelijk opengesteld voor buitenspelen.
34. Sport wordt ingezet voor de aanpak van problematiek rond overgewicht, moeilijk opvoedbare jongeren,
langdurig werklozen, integratie van nieuwkomers en samenbinding in wijken. Minima kunnen gebruik
maken van speciale regelingen (zoals het jeugdsportfonds) om deel te nemen aan sport- en
beweegactiviteiten.
35. In samenspraak met kinderen, wijken en buurten worden speelbuurtplannen ontwikkeld en in uitvoering
genomen waarmee het buitenspelen wordt bevorderd.
36. Er komt een onderzoek naar een locatie en invulling van een (natuur)speeltuin in Katwijk aan Zee. Bij de
inrichting wordt rekening gehouden met minder-valide kinderen.
37. Er komt een nieuw zwembad. De plannen die er liggen worden verder uitgewerkt. Het reeds verleende
maximale krediet wordt naar beneden bijgesteld zodra de marktconsultatie en de aanbesteding hiertoe
mogelijkheden bieden.

Multifunctionele accommodaties
38. De ontwikkeling van het Dorpshuis in Valkenburg wordt doorgezet. De mogelijkheden van
gemeenschapshuizen in Katwijk Noord en in Katwijk aan den Rijn worden onderzocht in samenspraak met
alle belanghebbenden.
39. Herhuisvesting van RTV Katwijk heeft prioriteit.
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Zorg, welzijn en inkomen
Onze ambitie is dat inwoners van de gemeente Katwijk op het gebied van zorg zelf regie kunnen voeren over de
ondersteuning die zij nodig hebben en ontvangen. Dit uitgangspunt geldt voor ouderen, jongeren en voor ouders
met hun kinderen. Wij stimuleren en ondersteunen de inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg om de
eigen kracht aan te spreken. Tegelijkertijd kunnen de zwakken in de samenleving rekenen op steun en
bescherming door de gemeente.
Op het gebied van zorg, jeugd en werk wordt het taakgebied van de gemeente belangrijk uitgebreid. De
vastgestelde beleidskaders en beleidsplannen inzake jeugd en WMO vormen het uitgangspunt voor de uitwerking
en uitvoering van deze taken. Hierbij werken wij nauw samen met alle betrokkenen in Katwijk, zoals het
onderwijs, (sport)verenigingen, de professionele zorgverleners, Welzijnskwartier en kerken bij de uitwerking en
uitvoering van deze taken. Ook wordt samengewerkt met de omliggende gemeenten om in gezamenlijkheid de
decentralisatie van taken op het gebied van de ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking, de jeugd en
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor te bereiden.

Algemeen
40. Als algemeen principe geldt dat het rijksbudget voor de decentralisaties in het sociale domein (jeugd, WMO
en werk) kaderstellend is. Bij onverhoopte extra bezuinigingsoperaties worden kwetsbare groepen ontzien.
41. Het beleid inzake de decentralisaties jeugd, WMO en werk/participatie wordt drie jaar na inwerkingtreding
geëvalueerd. Op interactieve wijze worden klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Jeugd
42. Er komt een lokale nota jeugdbeleid voor de periode 2015-2018. Deze nota wordt in samenspraak met
belanghebbenden opgesteld. Parallel aan de totstandkoming van de nota, maar wel in relatie tot de inhoud
van de nota, wordt de verbouwing van SCUM voorbereid.
43. Het algemeen en christelijk jeugdwerk gericht op vorming, ontwikkeling en ondersteuning van jongeren
wordt op gelijke wijze ondersteund. Voor 16- en 17-jarigen wordt door het jongerenwerk en in samenspraak
met jongeren programma’s ontwikkeld. Extra aandacht is er voor het jongerenwerk in Rijnsburg.
44. We zetten in op preventief jeugdbeleid met als doel de inzet van zwaardere vormen van jeugdhulp
voorkomen
WMO/zorg
45. De totale subsidiebijdrage voor clubs, verenigingen en instellingen wordt niet verlaagd. Wel kan de verdeling
wijzigen als gevolg van de veranderingen in prioriteiten en doelstellingen in het kader van de WMO.
46. De gemeente stimuleert een goede vertegenwoordiging van de jeugd in de WMO-adviesraad.
47. Vanuit het belang van het kind wordt onderzocht of het bestaande aanbod van hulp bij huiselijk geweld,
kindermishandeling en (v)echtscheidingen voldoet. Indien nodig wordt dit aanbod uitgebreid.
48. Met zorgverzekeraars worden afspraken gemaakt over onder meer de (mee)financiering van
preventieprogramma’s.
49. Als een zorgaanbieder de ondersteuning niet kan leveren voor de prijs die de gemeente stelt, biedt de
gemeente cliënten de mogelijkheid om tegen betaling van het prijsverschil de zorg toch in te kopen.
50. Mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg worden ondersteund en toegerust door bijvoorbeeld scholing en
voorlichting. De gemeente voert actief beleid om haar waardering voor mantelzorgers en vrijwilligers in de
zorg tot uitdrukking te brengen. Mantelzorgers worden ondersteund met respijtzorg. Aandachtspunt is de
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ondersteuning van kinderen die hun ouders verzorgen / jonge mantelzorgers. Het steunpunt Mantelzorg
wordt voor deze zaken versterkt.
51. Onderzocht wordt of mantelzorgers en vrijwilligers die veel professionele zorgtaken op zich nemen in
aanmerking kunnen voor financiële ondersteuning om de eigen huishouding te kunnen blijven voeren.
Randvoorwaarde is dat het voor de gemeente budgettair neutraal is.
52. Eenzaamheid en sociaal isolement onder ouderen wordt in samenwerking met ouderenbonden,
welzijnsorganisaties en kerken bestreden.
53. De zorg en ondersteuning wordt zoveel mogelijk op wijkniveau georganiseerd. De ervaringen die worden
opgedaan in de pilot op terrein van wonen, welzijn en zorg in de buurt Kalkoven worden meegenomen in de
organisatie van de zorg op wijkniveau.
54. Om kosten te besparen worden hulpmiddelen hergebruikt en wordt geïnvesteerd in elektronische
hulpmiddelen die mensen helpen in hun zelfstandigheid en minder afhankelijk maken van zorgverleners.
55. Adequate huisvesting van de Voedselbank heeft prioriteit.
Volksgezondheid
56. In samenwerking met Kocon, horeca en (sport)verenigingen blijft de aandacht gericht op het voorkomen van
overmatig alcoholgebruik, de handhaving van de alcoholwetgeving en het tegengaan van drugsgebruik. Het
uitgaansleven is drugsvrij. Scholen zijn alcohol-, drugs- en rookvrij.
57. In overleg met de Regionale Ambulance Dienst Hollands Midden en huisartsen bekijken hoe we reanimatie
en bereikbaarheid van AED's in onze gemeente kunnen optimaliseren.
Participatie
58. Speerpunt bij de bestrijding van werkloosheid zijn jeugdwerkloosheid en werkloosheid onder inwoners van
45 jaar en ouder.
59. Het lokale bedrijfsleven wordt gestimuleerd om mensen met een arbeidsbeperking en mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. De gemeente geeft het goede voorbeeld en onderzoekt de
mogelijkheden om meer mensen met een arbeidsbeperking in te zetten, bijvoorbeeld bij de schoonmaak van
gemeentelijke panden. Social return wordt toegepast en uitgebreid.
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Onderwijs en educatie
Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs met ingang van 1 augustus 2014 en de transitie van de Jeugdzorg
per 1 januari 2015 krijgt het onderwijs zorgplicht voor alle leerlingen. Wij bewerkstelligen in samenspraak met de
schoolbesturen dat de plannen op het gebied van (passend) onderwijs, zorg en preventief jeugdbeleid op elkaar
zijn afgestemd. Wij betrekken daarbij de zorgpartners, jeugd- en gezinsteams en ouders. Om ervoor te zorgen dat
het aanbod en de inhoud van het onderwijs aansluiten op de wensen en behoeften van de arbeidsmarkt maken wij
afspraken met andere gemeenten, schoolbesturen en bedrijfsleven.

Onderwijs
60. De gemeente bewerkstelligt in samenspraak met de schoolbesturen dat hun plannen op gebied van (passend)
onderwijs, zorg en preventief jeugdbeleid op elkaar zijn afgestemd. Ook zorgpartners, jeugd- en gezinsteams
en ouders worden daarbij betrokken.
61. Het onderwijs moet aansluiten op de arbeidsmarkt. Gemeenten, schoolbesturen en bedrijfsleven maken
daarover afspraken, onder andere over maatschappelijke stages en leerlingplaatsen.
In dit kader wordt een team gevormd van leidende personen uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de
overheid dat zorgt voor nieuwe samenwerkingsverbanden en voor betere afstemming van het onderwijs op
de vraag van ondernemingen.
62. Een gevarieerd aanbod van (beroeps-)onderwijs is nodig. Het leren van ambachten op scholen moet worden
gestimuleerd. Het visserij-onderwijs en het groenonderwijs spelen een belangrijke rol in het
onderwijsaanbod van de gemeente Katwijk.
63. De gemeente onderzoekt in samenwerking met de schoolbesturen de mogelijkheden tot intensivering van het
beleid op het wegwerken van taalachterstand en verbreding van het project “de bibliotheek op school” naar
zoveel mogelijk basisscholen.
64. Actieve bestrijding van vroegtijdige schooluitval en vermindering van het aantal leerlingen dat het voortgezet
onderwijs verlaat zonder startkwalificatie zijn speerpunten van beleid.
65. De veranderingen in het onderwijs en de zorg vragen meer van scholen en leerkrachten. Om schooldirecties
en leerkrachten daarbij te ondersteunen worden met scholen via het werkservicepunt afspraken gemaakt
over de inzet van mensen zonder werk.
66. In 2016 vindt een evaluatie van de ontwikkelingen in de zwemvaardigheid van kinderen plaats.

Onderwijshuisvesting
67. Nieuwbouw van de Emmaschool wordt gerealiseerd op de huidige locatie aan de Smidstraat.
68. De gemeente en scholen maken afspraken over de verantwoordelijkheden voor het onderhoud van scholen en
de wijze van ondersteuning van de scholen door de gemeente na de doordecentralisatie van
de budgetten voor onderwijshuisvesting.
69. Waar mogelijk wordt bij scholen multifunctioneel gebruik van het gebouw en schoolpleinen toegepast. Met
schoolbesturen worden hier afspraken over gemaakt.
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Wegen, verkeer en vervoer
Onze ambitie is een goede bereikbaarheid van de verschillende delen van de gemeente Katwijk, zowel binnen de
gemeentegrenzen als vanuit het ‘achterland’. Hierbij hoort een passend parkeerbeleid met voldoende
parkeergelegenheid en lage en concurrerende parkeertarieven. Wij willen de leefbaarheid van woongebieden
versterken door (doorgaand) verkeer zoveel mogelijk uit de woongebieden te weren en de fiets en het openbaar
vervoer te stimuleren. Om het doorgaande verkeer in goede banen te leiden werken wij samen met andere
overheden.

Verkeer en vervoer
70. Er dient een zodanige inpassing van de RijnlandRoute (N206) te komen dat de problematiek rond zicht- en
geluidsoverlast en luchtverontreiniging wordt opgelost.
71. De realisatie van het hoogwaardig openbaar vervoer (R-Net) wordt bespoedigd. Deze kwaliteitsverbetering
mag niet ten koste gaan van de buslijnen door de wijken. De gemeente zet in op afspraken met Arriva over
een hogere frequentie van het aantal bussen per uur in Rijnsburg en Valkenburg.
72. Er wordt conform het ingezette traject gewerkt aan het realiseren van de Verlengde Westerbaan. De
ontsluiting van de Zanderij dient te worden gewaarborgd zodat het doorgaand verkeer niet door de wijk
geleid hoeft te worden. De ontsluiting moet in deze collegeperiode gerealiseerd worden.
73. De gemeente werkt samen met andere overheden om de realisatie van de Noordelijke Randweg Rijnsburg te
bespoedigen.
74. Het lokale netwerk van fietspaden wordt uitgebreid met fietssnelwegen en aangesloten op het regionale
netwerk. Er wordt geïnvesteerd in goede fietsenstallingen (met oplaadpunten voor elektrische fietsen), met
name in het centrum en aan de Boulevard. De fietsroutes van Rijnsburg naar Katwijk via ’t Heen en die van
Katwijk naar Valkenburg worden verbeterd.
75. Er wordt geïnvesteerd in snelheid beperkende maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid, waaronder
matrixborden

Beheerplannen openbare ruimte
76. De leefbaarheid van woongebieden wordt versterkt door (doorgaand) verkeer zoveel mogelijk te weren en de
fiets en het openbaar vervoer te stimuleren. Dit wordt vertaald naar het verkeerscirculatieplan. Dit moet
leiden tot concrete toepassing in o.a. de Rijnstraat, Brouwerstraat, Oegstgeesterweg, Sandtlaan,
Hoofdstraat/Voorschoterweg.

Parkeren
77. De parkeertarieven in Katwijk aan Zee blijven laag en concurrerend. Bij nieuwbouw wordt voldoende
parkeergelegenheid gerealiseerd door strikt de parkeernorm te hanteren. Mobiel betalen, pinbetalen en
betalen per minuut worden zo snel mogelijk ingevoerd.
78. In overleg met de belanghebbenden in het centrum (ondernemers, bewoners) wordt gezocht naar een
oplossing voor het parkeren wanneer het centrum autoluw wordt gemaakt.
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Groen, Water en milieu
Onze ambitie is om de komende jaren te investeren in duurzaamheid. Ook willen wij meer groen in de openbare
ruimte realiseren ter verbetering van de leefomgeving.

Duurzaamheid
79. Er komt een actieplan Katwijk Duurzaam waarin de ambities van Katwijk op het gebied van duurzaamheid
worden verwoord. Bij de invulling worden de inwoners gestimuleerd om creatieve initiatieven aan te dragen
op het gebied van duurzaamheid.
80. De gemeente Katwijk zet in op duurzame energie, door onderzoek naar innovatieve energiebronnen zoals
‘blauwe‘ energie (osmose), getijdenenergie en zonne-energie. Dit als alternatief voor windmolens op zee die
een negatief effect hebben op het uitzicht.
81. De gemeente voert de duurzaamheidslening in voor de financiering van energiebesparende maatregelen in en
aan woningen en maatschappelijk vastgoed (waaronder scholen), bijvoorbeeld d.m.v. zonnepanelen,
muurisolatie of groene daken. Hierbij wordt samenwerking gezocht met Dunavie en bedrijven.
82. De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld door zelf maatregelen te nemen op het gebied van
duurzaamheid.
83. Het realiseren van sociale huurwoningen zonder energielasten (energienota nul) wordt meegenomen in de
prestatieafspraken met Dunavie.
84. In samenspraak met belanghebbenden wordt er een oplossing gezocht voor het opladen van elektrische auto
in de buurt van het huis van de eigenaar.

Leefomgeving
85. Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg worden merkbaar groener door het gebruik van meer groen in de
openbare ruimte. De gemeente streeft naar meer biodiversiteit en meer groen in de wijk door samen te
werken met burgers en natuur- en milieuorganisatie.
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Veiligheid
Onze ambitie is het creëren van randvoorwaarden voor een prettige en veilige leefomgeving. Hierbij willen wij de
rol van inwoners bij de veiligheid en leefbaarheid in de wijk versterken. Naast
de kwaliteit van de leefomgeving, wordt veiligheid geborgd door vergunningverlening en toezicht.
Hierbij gaat het om constructieve veiligheid en brandveiligheid, maar ook om aspecten van openbare orde.

Vergunningverlening en toezicht
86. Het verlenen van evenementenvergunningen wordt klantvriendelijker georganiseerd, waarbij rekening wordt
gehouden met reeds beschikbare informatie.
87. In de handhavingsstrategie wordt meer rekening gehouden met opgebouwd vertrouwen, wat voortkomt uit
bewezen goed gedrag. Hierbij wordt ook betrokken in hoeverre een organisatie zich heeft gehouden aan de
normen voor geluid.
88. De handhaving op handel, gebruik, bezit en overlast van drank en drugs heeft prioriteit in het
handhavingsbeleid. De naleving van de Drank en Horecawet t.a.v. de verstrekking van alcohol wordt
tweejaarlijks gemeten en aan de hand van de uitkomsten worden aanvullende afspraken gemaakt om de
naleving te verbeteren.
89. Gokhallen en coffeeshops worden geweerd. Zodra de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden
seksbranche is aangenomen wordt de nuloptie voor prostitutiebedrijven weer ingevoerd.

Leefbaarheid en wijkveiligheid
90. De aandacht voor woninginbraken en ouderenberoving en –mishandeling wordt geïntensiveerd. Ouderen
worden voorgelicht over wat te doen bij bedreiging, babbeltrucs en mishandeling.
91. De rol van inwoners bij de veiligheid en leefbaarheid in de wijk wordt versterkt. Inwoners bepalen (mede) de
prioriteiten en burgerinitiatieven (buurtpreventie) worden gestimuleerd. In overleg met inwoners worden
maatregelen genomen die de veiligheidsbeleving van inwoners (gemeten in de Integrale Veiligheidsmonitor)
verbeteren.
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Burger en bestuur
Onze ambitie is belanghebbenden nadrukkelijker te betrekken bij maatschappelijke vraagstukken. Wij werken aan
het leveren van goede kwaliteit van bestuur, in een open en constructieve communicatie met de burger. Ook
werken wij samen met andere gemeenten. Wij werken de komende periode aan een duurzaam sluitende
meerjarenbegroting. De financiële gevolgen van dit coalitieakkoord zijn doorgerekend. De financiële gevolgen,
inclusief een onttrekking aan de algemene reserve, passen binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente
Katwijk. In de Kadernota 2015-2019 worden deze financiële gevolgen verwerkt.

Algemeen
92. Een belangrijke kernwaarde voor onze gemeente is dat met wederzijds respect en oog voor de beleving in de
diverse kernen volop rekening wordt gehouden met de eerbiediging van de zondagsrust.

Burgerparticipatie
93. College en raad ontwikkelen in 2014 op interactieve wijze een aanpak gericht op ‘minder overheid, meer
samenleving’. In deze aanpak worden afspraken opgenomen over de bestuursstijl van college en raad, de
wijze waarop wijken en inwoners nadrukkelijker worden betrokken bij maatschappelijke vraagstukken en
worden gestimuleerd tot en ondersteund bij het uitvoeren van burgerinitiatieven.

Regio
94. De gemeente Katwijk werkt samen met andere gemeenten als dit meerwaarde oplevert in termen van betere
kwaliteit en/of goedkopere dienstverlening. Een fusie wordt uitgesloten. De samenwerking in Holland
Rijnland wordt anders ingericht: kleinere samenwerkingsverbanden, minder taken, minder financiering.

Financieel beleid
95. Beleidskeuzes en financiële verantwoording worden helder gepresenteerd om te laten zien dat uitgaven
zorgvuldig en weloverwogen worden gedaan. Tevens wordt zoveel mogelijk in de begroting en bij jaarstukken
aangeven welke prestaties tegen welke kosten worden (of zijn) geleverd.
96. Indien door efficiënter werken kostendekkende heffingen of leges kunnen worden gereduceerd, wordt dit
vertaald in lagere tarieven.
97. Voorstellen voor nieuw beleid met financiële consequenties worden binnen de begroting gedekt waarbij eerst
wordt bekeken welk bestaand beleid kan vervallen (nieuw-voor-oud-principe).
98. De inkomsten en uitgaven in de begroting en meerjarenraming van de gemeente zijn in evenwicht. Bij een
verstoring van dat evenwicht wordt eerst gekeken naar mogelijke efficiencymaatregelen en vervolgens naar
mogelijke versoberingen in taken en het dienstverleningsniveau en eventueel verhoging van de gemeentelijke
belasting. Het streven is erop gericht dat de gemeentelijke belastingen slechts worden verhoogd met de
inflatie.
99. Er vindt een onderzoek plaats naar de kosten van de inning in relatie tot de opbrengsten van alle lokale
heffingen.
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Bijlage: Financiële gevolgen coalitieakkoord
In onderstaand overzicht is aangegeven welke financiële gevolgen voortvloeien uit het coalitieakkoord en op welke
wijze dit wordt gedekt. Hierbij is als uitgangspunt de stand van Najaarsberap 2013. In de Kadernota 2015-2019
wordt dit verwerkt in relatie tot de meest recente financiële inzichten.

2014
Coaltie-akkoord 2015 - 2019 op programma's
Dekking:
- Voorlopige uitkomst MJR 2014-2017
- Nieuw voor oud
Uitkomst begroting na nieuw beleid
Incidentele aanwending algemene reserve
Uitkomst begroting na nieuw beleid en eenmalige aanwending algemene reserve

75 n

855 n

-127 v
-52 v

-855 v
-50 v
-50 v

-52 v

-50 v

2014
Coaltie-akkoord 2015 - 2019 ten laste van de Algemene Reserve
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Gewone begroting - bedragen x €1.000
v (-) is voordelig n is nadelig
2015
2016
2017
2018
2019
965 n

970 n

990 n

965 n

-966 v -1.068 v
-100 v
-150 v
-101 v
-248 v

-517 v
-200 v
273 n

-765 v
-200 v
0v

-101 v

-273 v
0v

0v

-248 v

Reserves - bedragen x €1.000
v (-) is voordelig n is nadelig
2015
2016
2017
2018
2019
425 n
425 n
425 n
425 n

