Bijlage 3 Verslag inspraak wijkraden en welzijnskwartier
juli/september 2019
Met de wijkraden en het welzijnskwartier zijn gesprekken gevoerd en per mail informatie
opgevraagd. Hieronder treft u het verslag van deze bijeenkomsten. De belangrijkste punten zijn
hierbij weergegeven.
De centrale vragen zijn:
1. Welke woorden komen bij je op bij “spelen en bewegen” (voor alle leeftijden)
2. Wat stimuleert tot meer spelen/ bewegen. Dit bedenken voor 3 verschillende doelgroepen.
3. Welke rol hebben participanten in het proces bij aanleg/ onderhoud en beheer, alsmede
gebruik van de plek.
Hiernaast is ook gekeken naar kansen en mogelijkheden voor bewegen en spelen in de wijk. Een
samenvatting is in een figuur weergegeven aan het eind van dit verslag.

Wijkraad Katwijk aan Zee
Kamperfoelieplein

Katwijk aan Zee is dicht bebouwd en heeft strand, duinen
en plek Noordduinseweg als zeer belangrijke
bovenwijkse voorzieningen, vooral voor informeel
bewegen, sporten en spelen. Zeer belangrijk, ook als
uitloop voor de ruimte die er in de dichtbebouwde
buurten niet is. Hiernaast is “duurzaam” een belangrijk
kader voor de wijkraad.













Groene speelplekken, daar waar kan.
voorbeeld: Plek bij Kamperfoelieplein: omdat dit onderdeel is van een groenstrook, is
bij een herinrichting logisch dat deze plek een meer groene uitstraling krijgt. Zou een
perfecte plek zijn om tegels te vervangen voor meer groen.
In buurten waar weinig ruimte is voor spelen en bewegen, inzetten op veilige
verbindingsroutes.
Kist met spel- en sportmateriaal voor en door de buurt (waar behoefte is)
Rollen bewoners-wijkraad-welzijnskwartier-gemeente: bewoners samen met
welzijnskwartier richten op activiteiten en van daaruit kijken wat nodig is aan
‘hardware”.
Gemeente zorgt voor structureel beschikbare ruimte voor sport en spel.
Boulevard is een belangrijke beweegroute voor wandelaars, fietsers en trimmers
Mogelijk een fitnesspleintje op het duin.
Wens om in de buurt van het Andreasplein iets te doen ter promoting van winkelend
publiek
(deels) openbare schoolpleinen.

Wijkraad Noord
1. Bij de woorden “spelen en bewegen” denken zij aan: uitdagend, ontspannen, afwisseling/
speels (met bruggetjes en spannende elementen); dichtbij/ in de buurt; goede voorbeelden
van beweegplekken is locatie de Krom met het grote klimnet en de beweegtuin bij topaz
(overduin).
2. Katwijk Noord heeft 3 zeer goede oost-west fietsverbindingen. Volwassenen en ouderen
gaan meer bewegen als deze goed onderhouden zijn. Stimuleren van bewegen, vooral door
te richten op meer en betere wandel- en fietspaden. Hiernaast is variatie belangrijk, wat er te
doen is en hoe gevarieerd de omgeving is. Meer banken en rustpunten.
De jeugd (kinderen en jongeren) krijgen meer tijd als ze thuis minder gaan gamen. Ze gaan
meer naar buiten als de omgeving sociaal veilig is. Voor comfort is het belangrijk dat bij
speelplekken ook bankjes voor ouders zijn. Ook zou het fijn zijn als er meer accommodaties
zijn, gekoppeld aan speelplekken, waar je verjaardagsfeestjes kunt houden.
Wat nog meer stimuleert zijn het aanbieden van activiteiten, zoals het welzijnskwartier het ook doet.
Dit gaat nu vaak alleen via scholen. Dit zou nog breder gepromoot kunnen worden, zodat kinderen
die buiten Katwijk op school zitten, hier ook gebruik van kunnen maken. Dit geldt ook voor
sportverenigingen die proeflessen aanbieden. Nog beter benutten van sociale structuren/
verenigingen. De gemeente biedt randvoorwaarden dat bewegen mogelijk is. Hiernaast is
enthousiasme en betrokken participanten belangrijk om dingen echt van de grond te krijgen.
Advies van wijkraad Noord: niet overal los plukjes, maar centreer het tot plekken die er echt toe
doen! (zowel bij de trapvelden als bij de speelplekken)






Veel verharde trapvelden: maak minder trapvelden (optie om hier steenbreek uit te voeren),
maak centraal sportplek die wel goed gebruikt wordt.
Niet overal groene speelplekken maken, wees kritisch waar je dit doet.
Is het mogelijk om in Katwijk Noord een speeltuinvereniging op te richten. Geschikt voor een
centrale speelplek is in het park bij Titan of het groengebied naast fietspad bij de steenbok.
(voorbeeld Jeugdland) Misschien ook een idee voor heel Katwijk, om net als in Leiden meer
speeltuinen te hebben die echt meer van de buurt en vrijwilligers zijn.
Aanpak van trapvelden bij Rijwielpad Noord (vergroenen, kunstgras), Schouthof, Goerie. Wat
kun je er meer uithalen?

Wijkraad Valkenburg
Wijkraad Valkenburg zet ook vooral in op ruime
doelgroepen, waarbij oog moet blijven voor mensen met
een beperking. Dus plekken maken voor iedereen. Wat
zorgt voor meer beweging en wat zijn kansrijke plekken
in Valkenburg?
De wijkraad wil vooral inzetten op wandelen en fietsen,
ook nu met de bouw van de weg en PLV (plan locatie
Valkenburg). Kansen benutten om toch zoveel mogelijk
rondjes te kunnen wandelen en fietsen. Naast routes zijn rustpunten met bankjes van belang.










Eerste prioriteit is om rondjes rondom het Valkenburgsemeer te kunnen maken. Mogelijk dat
hier op korte termijn al een kans voor is in samenspraak met stoomtrein, PLV en
zandwinbedrijf.
kansen geven aan nieuwe initiatieven op het gebied van bewegen en spelen, zoals
sportspeeltuin Dorpsweide.
In Veldzicht extra speelwaarde aanbrengen
Nu de fietsbrug open is, zijn veel meer wandelrondjes mogelijk. Hierdoor is het
aantrekkelijker om erop uit te gaan.
Ook in PLV kunnen wandelen in groene routes.
Om bewegen te stimuleren mogelijk om ter hoogte van de Broekweg in samenspraak met
N206 al tot een (nood) brug te komen?
Langs de oevers van de Rijn: groen en bewegen
Kist voor los spel- en sportmateriaal eventueel in de grote speeltuin.

Wijkraad Rijnsburg
Wijkraad Rijnsburg heeft samen met de wijkregisseur de vragen doorgenomen.
1.
Bij de woorden “Spelen en bewegen voor alle leeftijden” denken ze naast het gebruik door
individuele personen ook aan het met elkaar gebruiken van buitenruimte. Ook het
organiseren van activiteiten hoort daarbij.
2.
Wat zorgt voor meer beweging in Rijnsburg?
De wijkraad vindt vooral de bereikbaarheid en de comfort op plekken van belang. Bij het
inrichten van een sport of speelplek daarom letten op voldoende ruimte voor
bewegen/spelen en een fijne sfeer. Overzichtelijke plekken zorgen voor een grotere (sociale)
veiligheid voor alle gebruikers en omwonenden.
Afbakening: vooral van belang voor kleine kinderen.
Variatie: multifunctioneel qua leeftijden. Juist van plekken die voor alle leeftijden aantrekkelijk zijn,
verwacht de wijkraad een positieve impuls.
Bij het maken van nieuwe plekken voor trimmen,
sporten en jongeren zijn overzicht, sociale controle en
sociale veiligheid eerste prioriteiten. Daarom ziet de
wijkraad dit soort plekken eerder in de bebouwde

omgeving dan daarbuiten. Middelmors is voor dit doel op dit moment niet open en sociaal veilig
genoeg. Inpassen op bestaande en nieuwbouwlocaties heeft de voorkeur.
3. Welke rol hebben participanten bij:
 Aanleg: gemeente, gebruikers, omwonenden, buurtvereniging. De wijkraad wordt graag
goed geïnformeerd, maar ziet daar geen actieve rol voor zichzelf.
 Beheer en gebruik: gemeente, welzijnskwartier, sportverenigingen.
 Onderhoud: gemeente, gebruikers, vrijwilligers. Praktijk leert dat het voor de vrijwilligers
“iets” op moet leveren. Wat dat is verschilt sterk per persoon. Verder blijkt (mede)beheer
door vrijwilligers vaak kwetsbaar en afhankelijk van één of enkele personen. Zo wordt
speeltuin Westerhaghe momenteel niet meer afgesloten en leidt dat gelukkig niet tot groot
overlast of incidenten. Geen noodzaak voor aanpassing op dit moment.

Wijkraad Katwijk a/d Rijn
Om bewegen te stimuleren is voor de wijkraad Katwijk a/d Rijn de belangrijkste interventie door de
parken beter met elkaar te verbinden. Zo ontstaan routes, waar ook het park langs de Rijn
(Schutterswei) en de Kwakkelwei, deel van uitmaken. Ook is de wens om hier sportbeweegtoestellen langs te plaatsen.
Verder geeft zij aan om vooral de jongeren-doelgroep niet te vergeten. Plaats ergens een skate-ramp
en geef de kans dat ze ergens kunnen “chillen”. Ze denken daarbij aan de bestaande plekken achter
Duinpark in Katwijk aan Zee en langs het kanaal bij Schutterswijk.
Welke aandachtspunten zijn er nog meer:













Sluit aan op bestaande bootcamp- hardlooproutes. Via de Strava –app is te zien wat de
meest gebruikte routes zijn. Deze routes zijn ingedeeld in segmenten, waarbij je dan bv de
snelste kunt worden tussen 2 punten. Dit biedt aanknopingspunten om ergens wel/niet
“beweegelementen” of bankjes te plaatsen.
Een bank met beweegopties is misschien een goed idee voor in de buurt Koestal.
Wandelen in de parkgebieden (die dan straks met elkaar verbonden zijn…), nieuw tunneltje
bij Waterloopje biedt straks meer mogelijkheden voor het lopen van rondjes.
Hoe de voorzieningen in de buurt van verpleeghuizen beter te gebruiken. Wel van belang om
goed naar de omgeving van verzorgings- en verpleeghuizen te kijken en kinderen er ook bij te
betrekken. (brede doelgroep geeft beter gebruik specifiek bij ouderen)
Weinig ruimte voor kinderen in centrum van Katwijk a/d Rijn. Schoolpleinen beter benutten.
Hiernaast het plaatsen van stoere robuuste
speeltoestellen in de Kwakkelwei.
Duinvallei is een tijdelijke aanwinst: voor de toekomst
in de omgeving een structurele grote speelplek
opnemen.
Belangrijke plekken zijn lage Mallegatpad, Cruijffcourt
in Molenwijk en Buitelbos.
Schutterswei is zeer dicht bebouwd. Mogelijk dat hier
ruimte is voor een spel/sport- materiaalkist.

Welzijnskwartier
9 september tweede overleg. Hieruit
samengevat:
Sporten en bewegen.








Sport- en beweegruimtes zijn essentieel om een “gedragscultuur” op te bouwen. Nieuwe
inwoners kunnen makkelijker in een gemeente groeien/integreren. Het is een belangrijk
middel voor het stimuleren van ontmoeten, vriendschappen, gezondheid en sociale
ontwikkeling.
Multifunctionele sportruimtes: Plekken maken voor iedereen is het uitgangspunt en ook
geschikt voor veel meer sporten. Dit vraagt om multifunctionele ruimtes waar je alles kunt
doen. Iedereen kan meer beweging gebruiken en hoe meer je ergens kunt doen, hoe meer
dit gestimuleerd wordt. Het Welzijnskwartier organiseert voor verschillende doelgroepen
activiteiten op de huidige openbare voetbalplekken. Er wordt dan meestal niet gevoetbald,
maar andere sporten komen aan bod. Een multifunctionele plek ziet er uitnodigend uit.
Asfalt is een prima vloer, want dan kun je (itt kunstgras) beter andere sporten doen.
Afwisseling met verschillende kleurvlakken, zoals bij het nieuwe plein bij de Emmaschool in
Rijnsburg.
Materiaalkisten geïnitieerd door bewoners. Een rol van Welzijnskwartier kan zijn door deze
kisten af en toe te checken hoe het ermee gaat. Dit is een investering in maatschappelijke
rendement en leefbaarheid. Het stimuleert ontmoeten, bewegen en samen zijn. Voor
iedereen, dus niet alleen voor kinderen.
Cross-fit is opkomend. Men rent van element naar element (of oefeningen). Dit kun je
stimuleren door langs routes elementen te plaatsen zoals keien, kleuren en palen. dit wordt
ook gewoon met bestaande palen gedaan.

Jongeren.
Jongeren horen er ook bij. Binnen de multifunctionele ruimtes die voor iedereen zijn, ook specifieke
objecten plaatsen die jongeren interessant vinden, zoals het kunnen opladen van de telefoon.
Het is belangrijk dat er zowel in de planvorming van nieuwe wijken als in bestaande wijken, rekening
wordt gehouden met het samenkomen van jeugd in de buitenruimte zonder dat omwonenden hier,
bij voor deze leeftijd passend gedrag, hinder van ondervinden. Onder samenkomen van jongeren
wordt verstaan: “sporten en ontmoeten buiten schooltijd”. Dit kan door op voorhand al faciliteiten
te plaatsen waar bewoners (jong en oud) elkaar kunnen ontmoeten. Hiernaast door plekken te
creëren waar (tijdelijke) voorzieningen om te ontmoeten en/of te sporten mogelijk zijn, zodra een
groep zich daar vormt.
Ouderen.
Meest belangrijk om bewegen bij ouderen te stimuleren is door het maken van bredere stoepen. Dit
maakt de buitenruimte meer aantrekkelijk om toch naar buiten te gaan, zeker voor de meer
kwetsbare ouderen. Ze kunnen dan makkelijker passeren, ook als er obstakels op de stoep staan.

Overig advies
Via Wijkraad Noord is ook informatie ontvangen gezien vanuit de medemens met een beperking.
Voor mensen met een beperking is vooral de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van plekken
van belang. Hierbij moet goed gekeken worden dat foutparkeren van voertuigen niet de toegang
kunnen belemmeren. Brede en veilige stoepen, geen hoge randen en regelmatig op-afritjes naar het
trottoir. Speeltoestellen moeten goed toegankelijkheid en veilig zijn. Bankjes plaatsen voor ouderen
en beperkten. En voldoende ruimte voor kinderwagen, rollator, rolstoel en scootmobiel om er te
komen. Wat negatief werkt op het gebruik van de ruimte is als er loslopende honden zijn, of honden
aan een lange lijn. Ook als bankjes vies zijn door gebruik door sporter of hangjongere.
Rondslingerend glas of vuil is voor niemand leuk, maar belemmert mensen met een beperking nog
meer. Ook regels voor het niet komen en plaatsen van fietsen in het gebied, zodat er voldoende
ruimte overblijft en het ook als veilig wordt ervaren.

Samenvatting
Op de volgende bladzijde is een samenvatting weergegeven van belangrijke punten. Hierbij is gebruik
gemaakt van het model “de gouden cirkel”: in het midden WAAROM bewegen, sporten en spelen in
de openbare ruimte belangrijk is. Daarom heen welke deel-aspecten je kunt benoemen (de HOEcirkel) en als laatste WAT we voor Katwijk daarvoor kunnen doen. Hier zitten
nog verschillende lagen van concreetheid in.
Bij buiten bewegen en sporten wordt onder andere gedacht aan: wandelen,
fietsen, hardlopen, fitness-oefeningen en cross-fit.

Samenvatting wat leidt tot meer bewegen in openbaar gebied

stoere robuuste speeltoestellen

