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Meet-up #1 

Op donderdag 28 juni kwamen ongeveer 25 inwoners van de gemeente Katwijk samen voor de eerste 
meet-up van de Toekomst van Katwijk. We waren te gast bij Brownies & downieS. 

De avond, die werd begeleid door Eelco Koolhaas, stond in het teken van de maatschappelijke 
opgaven voor de gemeente Katwijk. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in onze samenleving kan 
meedoen? En waar moeten we de komende jaren meer tijd en energie in steken? Er werd gesproken 
over thema’s als eenzaamheid, onderwijs, sport en gezondheid. Deze opgaven worden uiteindelijk 
opgenomen in de Maatschappelijke agenda. 

Vera Hermanns, beleidsmedewerker bij de gemeente,  startte de avond met een uitleg over wat een 
Maatschappelijke agenda precies is en wat dit betekent voor de werkwijze van de gemeente. Na haar 
presentatie wierp Marc de Gruijl (gemeente Katwijk) een korte terugblik op de actieweek. Een week 
vol leuke evenementen waar het team van de gemeente Katwijk honderden inwoners heeft ontmoet 
en gesproken over de toekomst van Katwijk.

Met alle inspirerende input uit de actieweek gingen de bezoekers tijdens de meet-up aan de slag voor 
de toekomst. In vier groepjes bepaalden de deelnemers welke van alle eerder opgehaalde ideeën zij 
het belangrijkste vinden. Zo maakte elke tafel een top 3 belangrijkste opgaven en presenteerden kort 
hun motivaties. In de tweede ronde werden de eerste oplossingen voor de opgaven bedacht. 

De belangrijkste uitkomsten uit de eerste meet-up leest u in dit verslag. Deze uitkomsten zijn door de 
aanwezigen ingebracht en zijn geen standpunten van de gemeente. 
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Opgaven
Op basis van alle ideeën die tijdens de actieweek zijn verzameld, is een lijst met opgaven 
samengesteld waarmee de groepen aan het werk gingen. Elke tafel presenteerde een top 3 van 
de belangrijkste opgaven. Deze staan hieronder benoemd. Op de volgende pagina’s staan de 
uitwerkingen van deze opgaven. Deze uitkomsten worden de komende tijd verder uitgewerkt.

Tafel 1
1. Alle kinderen gaan naar school
2. Ouderen wonen langer gezond en gelukkig thuis
3. Duurzaamheid

Tafel 2
1. Omkijken naar elkaar in de buurt/ meer plekken voor ontmoeting in de wijk
2. Alle kinderen gaan naar school
3. Voldoende uitgaansgelegenheden voor jongeren tussen 13 en 18 jaar

Tafel 3
1. Meer plekken voor ontmoeting in de wijk
2. Alle kinderen gaan naar school (in Katwijk)
3. Diversiteit in het cultureel aanbod

Tafel 4
1. De wijk nieuw leven in blazen/ buurtschappen nieuwe betekenis geven
2. Minder mensen met schulden/geld mag geen beletsel zijn om mee te doen
3. Duurzaamheid
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Alle kinderen gaan naar school (in Katwijk)
• Er is te weinig diversiteit in onderwijstypen in de gemeente. Kinderen die naar een Jenaplan-, 

montessori- of vrije school willen, moeten buiten de gemeente naar school. 
• De kwaliteit van het onderwijs in Katwijk staat onder druk. Het opleidingsniveau is relatief laag. 

Goed onderwijs is daarom erg belangrijk voor de toekomst. 
• Ouders en kinderen zijn stevig met elkaar verbonden. Het zou een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van ouders en het onderwijs moeten zijn dat kinderen zo goed mogelijk 
kunnen leren en ontwikkelen. En dan gaat het niet alleen over taal en rekenen, maar ook over  
21st century skills.

• Er moet aandacht zijn voor zorg op school. De driehoek: zorg, onderwijs en ouders moet kloppen.
• Organiseer als basisscholen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg samen met ouders meer/beter 

basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Desnoods centraal.
• Er zou meer samenwerking moeten zijn tussen scholen, centrale voorzieningen, leslocaties, samen 

expertise inkopen en delen. 
• Er is een schoolgids voor het voortgezet onderwijs. Deze zou er ook moeten zijn voor het  

basisonderwijs. 
• Er zijn nu te vaak wachtlijsten voor scholen. 
• Breng vraag en aanbod goed in kaart. 
• Zoek onderwijsactiviteiten en methoden voor verrijking en verdieping.
• Ouders kunnen bijdragen in tijd en middelen. Ook kunnen ze bijdragen bij de uitvoering en deels 

zelf doen binnen het kader van de school.
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Ouderen wonen langer gezond en gelukkig thuis
• Ouderen wonen langer thuis. Hier moet de zorg goed op aansluiten. Dit moet goed gefaciliteerd 

worden. Langer gezond en gelukkig zijn is iets wat iedereen zou willen, maar niet atijd mogelijk is.
• Lang moeten wachten totdat er zorg ingezet wordt, zou niet moeten hoeven. Nu zijn er    

wachtlijsten voor dagbesteding of duurt het lang voordat er een beschikking is afgegeven.
• Wens: als een professional adviseert om bepaalde hulp in te zetten, doe dan niet alles over bij het 

WMO-loket.
• We zouden moeten stimuleren dat mensen voor elkaar zorgen in de wijk. Schakel de wijk en   

buurtbewoners in door middel van een app-groep bijvoorbeeld. 
• Huisvest niet alle ouderen bij elkaar. Zorg voor een goede mix van jong en oud in wijken.
• Zorg dat mensen die al heel lang bij elkaar zijn zo lang mogelijk samen kunnen blijven wonen   

als één van de twee hulpbehoevend wordt. 

Duurzaamheid
• Duurzaam betekent dat iets geschikt is voor de lange termijn. Maatschappelijke duurzaamheid,  

een combinatie van ruimte en samenleving. Het zou een rode draad en een mindset   
moeten zijn. Het speelt overal doorheen. Als we iets langer nadenken over oplossingen, kunnen  
we oplossingen duurzaam maken. Hoe zorgen we voor bestendiging? Waarom overal huizen   
bouwen als er zoveel mensen in een ‘te’ groot huis wonen? Duurzaamheid kan ook alles   
betaalbaarder maken. 

• Veel groen in de wijk is belangrijk. Groen zorgt voor ontmoeting, kinderen kunnen beter    
buitenspelen en het kan ook bijdragen aan het tegengaan van eenzaamheid.  



 DE TOEKOMST
 VAN KATWIJK

Minder mensen met schulden/geld mag geen beletsel zijn om mee te doen
• We zouden meer bekendheid moeten geven aan de reeds bestaande minimaregelingen. We zouden 

de mensen actief op moeten zoeken en informeren (niet alleen papier en internet). 
• Particulier initiatief: bijles geven aan kinderen van ouders met een kleine beurs en de kinderen  

van het Asielzoekerscentrum ‘Stichting de Vrolijkheid’.
• Mensen met schulden zouden beter ondersteund moeten worden. Een vriendelijke en    

begripvolle aanpak werkt het beste. Probeer te voorkomen dat mensen buitengesloten worden. 
• We moeten gezinnen met kinderen en ouderen met schulden uit hun isolement halen. 
• We zouden moeten zorgen dat mensen mee kunnen doen met andere bewoners van Katwijk.

Voldoende uitgaansgelegenheden en activiteiten voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar
• De plek is er wel, namelijk JVC de Schuit. Jongeren zijn hier niet van op de hoogte.
• Jongeren willen een plek om te chillen en een bioscoop.
• Poolen, darten, frisje drinken; en plek waar jongeren laagdrempelig kunnen samen komen. Nu is 

het vooral kerkelijk ingestoken. 
• Een plek zonder ouderlijk toezicht is belangrijk voor jongeren. Alles wat je wel met vrienden   

wil doen, maar niet thuis. 
• Sportclubs doen wel wat ’s avonds en in het weekend. 
• Sinds er geen disco meer is, is het aanbod erg laag.
• Veel activiteiten draaien om drank en zijn voor 18+.
• Voor de jeugd is er weinig op vrijdag en zaterdag.



Diversiteit in het cultureel aanbod
• Het culturele aanbod in de gemeente is beperkt. Er is bijvoorbeeld geen theater of bioscoop.   

Het aanbod dat er wel is, is vooral in Katwijk aan Zee. 
• Er is geen theateraanbod zoals in andere middelgrote woonplaatsen. We zouden mee kunnen   

kijken hoe andere gemeenten het organiseren.  
• Maak een goede analyse van het aanbod en ga op basis hiervan aan de slag. 
• Een filmhuis zoals in de bibliotheek in Wassenaar, Kijkhuis in Leiden of in Noordwijk zou goed   

zijn voor Katwijk. 
• De aanwezige culturele voorzieningen zouden ook op zondag open moeten zijn. 
• Filmavonden, theater, dans zouden goed zijn voor Katwijk.
• Meer kunstactiviteiten. Kunst tonen en ook samen kunst maken. 
• Er zou voldoende aanbod voor jong en oud moeten zijn. 
• Kaartje via gemeente.
• Ook voor minima zou het aanbod goed bereikbaar moeten zijn. 

Meer plekken voor ontmoeting in de wijk en omkijken naar elkaar in de buurt
• Buurtschappen nieuwe betekenis geven als oplossing en schaalniveau voor diverse problemen:  

voorkomen eenzaamheid, zorgen voor elkaar, vrijwilligerswerk, langer thuis kunnen blijven   
wonen, elkaar, integratie bevorderen, toegankelijke voorzieningen, etc.   

• We zouden jongeren en ouderen moeten vragen om mee te denken en te werken aan de   
verdere uitwerking van dat buurtschap. Kerken zouden ook een rol moeten krijgen. 

• Initiatieven om eenzaamheid te voorkomen kunnen beter gebundeld worden. Er is nu te veel  
versnippering.  

• Bouw Tiny Forests, in samenwerking met scholen en de buurt. Zo haal je de natuur terug in   
de wijk en leren kinderen omgaan met de natuur. Het brengt diverse mensen bij elkaar en is een 
plek voor ontmoeting.

• In de wijk zou ook een plek moeten zijn voor een buurtcentrum nieuwe stijl. Zwanenburg is   
hiervan een goed voorbeeld. 

• Een plek om samen te komen zou goed zijn voor Katwijk. Goede stoelen voor ouderen in   
combinatie met een speelhoek voor jonge kinderen. Zo kunnen mensen elkaar, onder genot   
van koffie en thee, ontmoeten. 

• Belangrijk om laagdrempelig in de samenleving te zitten en elkaar te kunnen ontmoeten.   
Vooral leuk als er ook dingen georganiseerd worden. 

• Een centrale plek in de wijk waar je elkaar kan ontmoeten. 
• Bibliotheek wordt te weinig gebruikt. Dit zou een mooie plek voor ontmoeting kunnen zijn. 
• Te weinig plekken in Katwijk aan de Rijn in verhouding met Katwijk aan Zee.
• Een plek waar je ook buiten kan zitten en andere mensen kan ontmoeten wordt gemist.
• Buurtbankjes kunnen als ontmoetingsplek door heel Katwijk geplaatst worden. 
• Een plek om te lezen en te kletsen. 
• Grote plekken met een divers aanbod, zoals workshops, zouden meer bekendheid moeten  

krijgen. Vrijwilligers draaien zo’n locatie en ouderen kunnen daar bijvoorbeeld leren hoe ze   
een tablet gebruiken. 

• Ouderen kunnen iets leren van jongeren. 
• Kookcafé waarbij ouderen aan jongeren leren koken ‘oma’s gehaktballen’
• Kookactiviteiten voor gehandicapten zou een mooie aanvulling zijn.
• Buurtvaders/buurtmoeders kunnen een rol spelen in de buurt.
• Filmavonden voor ouderen (films van vroeger vertonen).
• Poolster: inloophuis ‘Twiedrie’ is een mooi voorbeeld. 
• Dunavie vragen om een kamer beschikbaar te stellen voor ontmoeting. 

 DE TOEKOMST
 VAN KATWIJK



Ook belangrijk
Onderstaande thema’s maakten geen onderdeel van de top 3 per tafel, maar werden wel als belangrijk 
benoemd.

Er zijn meer initiatieven vanuit bewoners 
• Samenleven doe je samen dus ideeën zijn belangrijk. Dat brengt meedenken en meedoen met   

zich mee.

Integratie bevorderen 
• Er zijn best veel medelanders in Katwijk die de taal nog niet spreken en hun weg moeilijk  

kunnen vinden. Dit belemmert participatie en zorgt voor meer problemen en slechte    
beeldvorming. Begrip voor elkaar creëren omdat jongeren vaak boos zijn dat ‘hun’ woningen   
worden ingepikt.

Er zijn minder eenzame ouderen 
• Eenzaamheid is een beleving. Er is meer nodig dan alleen activiteiten. Door verlies moeten   

mensen opnieuw leren om contact te maken.

Stimuleren van sport en beweging in de openbare ruimte
• Stimuleren van sport is belangrijk, omdat je als je goed in je vel zit, je je goed kunt uiten.
• Complimenten voor Come4sports.
• Meer groene speeltuinen, een gelegenheid voor kinderen om te ravotten. Denk aan kruiptunnels,  

takken/bomen, zandbak, slootjes. Dit ook veel meer op schoolpleinen.

Iedereen die vrijwilligerswerk wil doen, kan dat
• Nu zijn mensen vaak beperkt in mogelijkheden (werk, ruimte, geld).

Goede toegankelijkheid voor mindervaliden
• Op het moment dat je iets niet kunt bereiken, kun je niet meedoen. Bereikbaar toilet, geen   

drempels, strandmat zodat het strand bereikbaar wordt.

Middengroepen
• Betaalbare woningen voor huisverlaters.
• Betere bereikbaarheid van het openbaar vervoer.
• Meer contacten binnen de groep.
• Meer contacten tussen de groepen: oud leert nieuw.
• Meer activiteiten aanvullen met kinderopvang.

Geen kinderen met een taalachterstand
• Onderwijs (taal) voor álle kinderen belangrijker maken. Zichzelf verstaanbaar maken en méér   

met elkaar praten.
• Intensievere inzet en samenwerking tussen scholen, bieb, welzijnskwartier en andere partijen,   

bijvoorbeeld Bieb op school.
• Kinderen helpen kinderen, meteen ontmoeting.
• Schrijvers, auteurs, journalisten (ook gepensioneerd) helpen kinderen.
• Meer vroegsignalering: consultatiebureau en peuterspeelzaal.
• Geen kinderen met een taalachterstand, omdat daarmee schooluitval en later minder kansen   

op de arbeidsmarkt voorkomen kunnen worden.
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Goede begeleiding bij psychische problemen
• Poolster bezuinigingen in de GGZ door de overheid: verwarde mensen op straat en minder   

zicht op medicatie. 

Goed activiteitenaanbod jeugd en kinderen
• Benut de (educatieve) ruimte bij de Dierenweide/speeltuin.
• Stimuleer initiatieven van jongeren en/of gezinnen bijvoorbeeld door verbindingen te leggen   

en faciliteren met materiaal of bescheiden financiële bijdrage. Accommodatie, mooie kans/rol   
voor Welzijnskwartier.

Kunnen lezen en schrijven is vanzelfsprekend in Katwijk
• Meer regels voor mobieltjes.
• Kunnen lezen en schrijven omdat daarmee heel veel problemen zoals schulden,     

schoolachterstand, armoede en zelfs eenzaamheid voorkomen kunnen worden. 

Voldoende aandacht voor ouderen die zorg nodig hebben
• Er wordt vaak alleen gezorgd voor mensen die sociale contacten hebben, zoals de kerk.  
• Openheid en sociale controle.
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Tot slot
We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst. Daarom willen we graag alle aanwezigen hartelijk 
danken voor hun deelname en inspirerende inbreng. Ook willen we Brownies & downieS bedanken 
voor hun warme ontvangst. Tenslotte bedanken we ook de tafelhosts voor hun inzet om de avond in 
goede banen te leiden en Eelco Koolhaas voor zijn begeleiding. 
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