
 DE TOEKOMST
 VAN KATWIJK

Verslag
Meet-up #2

12-juli

2018
 

@Katwijks museum



Meet-up #2 

Op donderdag 12 juli waren de professionals aan de beurt om mee te denken over de Toekomst van 
Katwijk tijdens de tweede meet-up in het Katwijks Museum. Tijdens de eerste meet-up, op 28 juni in 
Brownies en Downies, hadden de aanwezige bewoners al een mooie stap gezet met alle ideeën die 
we ophaalden tijdens de actieweek. Nu was het dus tijd voor de professionals om vanuit hun kennis 
en expertise de opgaven voor de toekomst verder te definiëren en concreet uit te werken. 
Na een presentatie van Vera Hermanns van de gemeente Katwijk gingen de deelnemers in groepjes 
aan de slag. In de eerste ronde reageerden de groepjes op de uitkomsten van de actieweek en de 
eerste meet-up. Welke opgaven zijn hun favoriet en welke opgaven worden gemist? In de tweede 
ronde ging ieder groepje met een specifieke opgave aan de slag. De uitkomsten per ronde staan 
hieronder beschreven en worden de komende tijd verwerkt. De uitkomsten in dit verslag zijn door de 
aanwezigen ingebracht en zijn geen standpunten van de gemeente. 
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Reactie op de uitkomsten
Tijdens de actieweek en de eerste meet-up met bewoners zijn veel ideeën en reacties verzameld 
voor de toekomst van Katwijk. De gemeente heeft dit alles verwerkt tot een lijst van de belangrijkste 
opgaven waar we komende jaren gezamenlijk aan moeten werken. Deze lijst is geprioriteerd op basis 
van het aantal ideeën en de uitkomsten van de eerste meet-up. De deelnemers werd gevraagd om te 
reageren op de lijst met opgaven. In verschillende groepjes benoemden zij hun favoriete opgaven en 
gaven ze aan welke opgaven ze misten. 

Favoriete opgaven
Ouderen (meerdere opgaven rondom ouderen)
• Ouderen wonen langer thuis. De praktijk leert dat ouderen soms eenzaam zijn. Ook is het 

soms lastig om snel hulp te krijgen en moeten mensen lang wachten op een plek in een 
verzorgingstehuis. Ouderen kunnen goed langer thuis wonen, maar zorg voor aandacht vanuit de 
straat.

• Eenzaamheid komt onder andere voort uit het feit dat mensen langer thuis wonen. Ze zijn minder 
mobiel en komen niet makkelijk meer buiten. Ook mensen met psychische problemen blijven vaak 
langer thuis wonen. 

Gezonde leefstijl
• Als we zorgen voor een gezonde leefstijl bij jongeren, dan zijn in de toekomst meer ouderen in 

staat om langer gezond en zelfstandig te wonen. Begin dus bij de jeugd, stimuleer sport, bewegen 
en goede voeding. 

• Locaties van sportverenigingen worden vaak alleen gebruikt door de vereniging zelf. Na afloop van 
de training gaat de deur op slot en pas weer open bij de volgende training. Voorzieningen zouden 
voor iedereen toegankelijk moeten zijn en blijven, maar verenigingen hebben het financieel niet 
makkelijk, dus hoe kan je dit bereiken?



Werken naar vermogen
• Het is belangrijk voor mensen om een zinvolle dagbesteding te hebben, zeker voor mensen met 

een beperking. 
• Er zouden meer jongeren aan het werk moeten. Mensen met een uitkering hebben nu vaak het 

idee dat werken niet loont. 
• Er zit veel verborgen talent in Katwijk. We zouden mensenmoeten opleiden (leren/werken) om 

bijvoorbeeld in de zorg te werken? Daar is een tekort aan mensen. 
• Zorg voor vernieuwende vormen van dagbesteding – ruimte in de regels.
• We zouden moet ophouden met pamperen.
• Ga uit van mensen kunnen. 

Integratie bevorderen
• Wanneer zijn we tevreden over integratie? Ligt de lat niet te hoog?
• Statushouders koppelen aan Katwijkers om integratie te bevorderen. Een soort buddy systeem. 

Meer ontmoetingsplekken in de wijk
• Iedere kern zou een ontmoetingsplek moeten hebben. Bijvoorbeeld een buurtkamer. Dit zorgt voor 

meer cohesie in de buurt. 
• Probeer allochtone inwoners bij de school te betrekken. Maak ze bijvoorbeeld bewust van het 

belang van voorlezen, het bezoeken van een jeugdarts. Dit zijn zaken die vaak niet vanzelfsprekend 
zijn in andere culturen. 

• Betrek scholen. Ze zijn maar een klein deel van de dag open. Benut de locaties ook ’s avonds. 
• Zorg voor een goede mix van leeftijden. Nu zijn activiteiten vaak voor ouderen of voor jongeren. 

Probeer juist de verbinding te maken. Bijvoorbeeld jongeren die ouderen iets leren over techniek. 
• In Katwijk is de saamhorigheid groot, maar je moet wel iets organiseren voor ontmoeting. Het 

moet heel laagdrempelig zijn om mee te doen. 
• Door meer ontmoeting te faciliteren kun je eenzaamheid verminderen. Zorg niet alleen voor een 

ruimte, maar ook voor een goed programma en begeleiding. 
• Op een ontmoetingsplek komen mensen samen. Mensen zien elkaar en zien bijvoorbeeld dat 

iemand er onverzorgd uit ziet. Dit kan een signaal zijn dat iemand wellicht hulp nodig heeft. 

Voldoende zorg voor mensen die het nodig hebben
• Goede en bereikbare zorg is belangrijk. Nu zijn er vaak lange wachtlijsten.

Alle kinderen gaan naar school 
• Meer diversiteit in het onderwijsaanbod binnen de gemeente. 

Voldoende uitgaansgelegenheden
• Er zijn niet alleen eenzame ouderen, maar ook eenzame tieners. Stimuleer ontmoeting tussen 

jongeren. 
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Vergeten thema’s
Onderstaande opgaven werden door deelnemers gemist in de lijst met opgaven. 

Voldoende betaalbare woningen
• Sociale cohesie is belangrijk. Als jongeren hier makkelijker aan een woning kunnen komen, zou dat 

een positief effect hebben op de sociale cohesie. Ook meer multifunctionele leef- en woonvormen, 
van zelfstandig wonen tot wonen met meer zorg. 

- 

- 

Katwijkse problemen
• Bijvoorbeeld Huntington of de Katwijkse ziekte. 
• Katwijkers hangen moeilijk hun “vuile was” buiten. Sociale problemen worden onder de pet 

gehouden en binnenskamers opgelost. Hoe kunnen we dit signaleren? 

Ondernemers
• Ondernemers hebben een grote bijdrage aan levendigheid in de wijken. Denk hierbij aan horeca 

en andere ontmoetingsplekken. Die zouden ook betrokken moeten worden. 
• Het is lastig om een bedrijf op te starten. 

Tussen wal en schip
• Er zou meer georganiseerd moeten worden voor hulp die niet in een hokje past. Bijvoorbeeld  

hulp voor mensen die na een revalidatie weer naar huis gaan. Die lopen nu vaak tegen problemen 
aan thuis. 

• Kinderen die van het speciaal onderwijs afkomen en niet klaar zijn voor vervolgopleiding of werk. 
Hier zou een soort tussenfase voor moeten komen. 

• Bijles voor specifieke groepen. 

Samenwerking tussen zorg en sociale vlak 
• Een voorbeeld dat werd genoemd: Een groep jongeren met een licht verstandelijke beperking 

wordt begeleid om de Goerie te onderhouden. Daarnaast doen ze een boodschapje of laten de 
hond uit voor de mensen die daar wonen. Ze willen alleen een dak, een ruimte en een toilet. Het 
zijn jongeren die vaak niet naar school zijn geweest en niet kunnen lezen en schrijven. Op deze 
manier hebben de jongeren een zinvolle dagbesteding en wordt een bijdrage geleverd aan de 
Goerie. 

Eenzaamheid
• Eenzaamheid zit niet alleen bij ouderen maar ook bij jongeren en tieners. 

Minima (alle) kunnen net zo goed meedoen
• We hebben het over minimagezinnen, maar er zijn ook veel minima alleenstaande ouderen. Er zijn 

veel regelingen voor de jeugd, maar niets voor de ouderen. Met een minimum inkomen en een 
eigen risico van straks 500 euro heb je financieel niet makkelijk. 
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Uitwerken opgaven
In de tweede ronde werden de opgaven in groepjes verder uitgewerkt. Ieder groepje werd gevraagd 
om op een invulblad de opgave te omschrijven, kansen en ontwikkelingen te benoemen en als laatste 
de te nemen stappen te beschrijven om het doel te behalen. De ingevulde bladen treft u hieronder. De 
komende tijd gaat de gemeente deze uitkomsten verder uitwerken. 
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Wat kunnen we doen om dit te bereiken?  

Omschrijving van de opgave

Welke kansen en ontwikkelingen zie je?

Voldoende uitgaansgelegenheden/activiteiten 
voor jongeren 13-18
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Beter weten van elkaar wat er allemaal te doen is. 
Ketenaanpak
Over de grenzen van de eigen organisatie heen kijken. 

Kamers met kansen, mooie combinatie met ouderen.
Geef jongeren de ruimte om zelf dingen te organiseren. 
Jongeren willen iets. Vooral op het gebied van uitgaan. 

Jongeren hebben geen eigen plek. Niet een plek die zelf hebben gekozen.
Jongeren hebben behoefte om te kunnen expirimenteren. 



Wat kunnen we doen om dit te bereiken?  

Omschrijving van de opgave

Welke kansen en ontwikkelingen zie je?

Er zijn minder eenzame ouderen  DE TOEKOMST
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Minder regels – bv tante in huis nemen. Voordeur delen, gekort op uitkering
BV AOBK subsidie/ huur gebouw

 Voorbeeld: Reuring Noordwijk
 AOBK had binnen 2 jaar 540 leden. Voorheen ANBO Katwijk. KRV initiatieven uit de groep zelf

Aanmelden door derden laagdrempelig
Samenleving wordt individualistischer 
Zijn eenzame burgers ook echt eenzaam? Sommigen willen ook graag eenzaam zijn. 
Ouderen moeten langer wonen terwijl ze dat eigenlijk niet meer kunnen



 
Wat kunnen we doen om dit te bereiken?  

Omschrijving van de opgave

Welke kansen en ontwikkelingen zie je?

Meer plekken voor ontmoeting in de wijk  DE TOEKOMST
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Er moet goed samengewerkt worden en gezamenlijk kiezen in welke plekken wordt  
geinvesteerd. De wijkregisseur heeft een belangrijke rol om te verbinden en hij/zij heeft zicht  
op de behoeften van de wijk. 
Het onderhoud van ontmoetingsplekken kan (deels) door vrijwilligers gedaan worden. 
Buurtbewoners moeten geactiveerd worden. In alle wijken zitten talenten die mogelijk
gedeeld kunnen worden. 

Een goede ontmoetingsplek heeft goede banken of stoelen voor ouderen. Een beetje 
een huiskamergevoel. Je kan er binnen en buiten zitten. Voor de kinderen is er een 
speelgelegenheid.  Een ontmoetingsplek is laagdrempelig, ook voor minima. Er is bijvoorbeeld 
gratis wifi, gratis koffie en water. 
Ondernemers en creatieve bewoners kunnen ontmoetingsplekken gebruiken workshops te 
geven of werk te tonen.  De openingstijden moeten ruim zijn, zodat je gewoon even binnen 
kan lopen.
Voor jongeren kan een hoek ingericht worden waar ze kunnen chillen. 
Ook is een leuke programmering belangrijk, zoals een filmavond of cultuuravond. 
Schoolpleinen in de gemeente kunnen benut worden al ontmoetingsplek. Door meer groen 
en bankjes te plaatsen, worden deze pleinen aantrekkelijk om te verblijven. 

Moeten er echt meer plekken komen of moeten we de plekken die er zijn beter benutten. Het   
zou goed zijn om te onderzoeken welke plekken er al zijn binnen de gemeente. Zijn de 
plekken goed bereikbaar en geschikt voor de verschillende doelgroepen in Katwijk?
Op basis van een dergelijk onderzoek kunnen goede keuzes worden gemaakt. 



 Jongeren sporten minder dan vroeger. Zij zijn veel bezig met social media en gamen.  
 Gameverslaving is een probleem. Deze jongeren zouden gestimuleerd moeten worden om meer  
 te bewegen. 
 Ouderen wonen langer thuis en zijn vaak niet goed in staat om zelfstandig activteiten te 
 ondernemen. Ook is de toegankelijkheid van sportgelegenheden voor mensen met een  
 beperking vaak slecht. 

Wat kunnen we doen om dit te bereiken?  

Omschrijving van de opgave

Welke kansen en ontwikkelingen zie je?

Stimuleren van sport en bewegen in de openbare 
ruimte
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Door schoolpleinen ook na schooltijd open te laten zijn. Met ouders uit de buurt kunnen af
spraken gemaakt worden over sluiting. En er moet iets met schoonmaak geregeld worden. 
Combineren van sport en ontmoeting biedt kansen. 
Scholen kunnen kinderen stimuleren om op de fiets te komen. 
Een strippenkaart voor sportclubs zou mensen kunnen stimuleren meer te sporten. 
Als particulier gebruik kunnen maken van sporrt/beweegvoorzieningen, zoals een duofiets. 
Of dat deze te huur is bij een fietsenzaak. 

Wandelen in de wijk en met de buren zou een mooie laagdrempelige activiteit zijn. Ook een 
beweegapp kan mensen stimuleren meer te bewegen. 
Bewegen is ook een goede manier om mensen te ontmoeten. Bij het stimuleren van bewegen 
in de openbare ruimte, zou ook geprobeerd moeten worden om ontmoeting te stimuleren.  
Ondernemers zouden meer betrokken kunnen worden. Bijvoorbeeld door sponsoring. 
Beweging op de werkvloer zou ook gestimuleerd moeten worden. Op de fiets naar het werk, 
staand vergaderen, zitfietsen in de openbare ruimte. 



 
 

Wat kunnen we doen om dit te bereiken?  

Omschrijving van de opgave

Welke kansen en ontwikkelingen zie je?

Katwijkers hebben een gezonde levensstijl en 
voelen zich gezond

Obestitas is een groeiend probleem. Mensen worden steeds dikker. 
Mensen hebben het druk met werk, gezin, sociaal leven.
Social media speelt een rol in de levenstijl. Mensen zitten steeds meer op de bank met hun 
telefoon. 
Verslavingsproblematiek. Van gamen, social media tot drugs. 

Op scholen kan meer aandacht worden besteedt aan een gezonde levenstijl, zoals fruit en 
water in de klas. 
Come4sports is een goede aanpak om kinderen meer te laten sporten. Het zijn wel vaak de 
sportieve kinderen die hieraan meedoen. Hoe bereiken we de kinderen die juist meer moeten 
sporten? 

 DE TOEKOMST
 VAN KATWIJK



Wat kunnen we doen om dit te bereiken?  

Omschrijving van de opgave

Welke kansen en ontwikkelingen zie je?

Mensen kunnen in de financiele problemen raken door allerlei redenen. Psychische 
problemen, ziekte, slechte hulpverlening (bv. bewindvoering), oplichting. Als mensen een 
zwakke periode hebben, kunnen ze gemakkelijk in de schulden komen. 

Er zou goede jurische ondersteuning moeten zijn voor mensen met schulden. Bijvoorbeeld 
door een goede advocaat te hebben binnen de gemeente, die gratis is voor klanten. 
Op scholen kan veel gedaan worden aan preventie, hoe ga je om met geld. 
Hulp moet in ieder geval laagdrempelig zijn. Mensen schamen zich vaak, terwijl het niet altijd 
hun eigen schuld is dat ze financiele problemen hebben. 

 
Studenten (psychologie, SPH, rechten) kunnen gekoppeld worden aan mensen met financiële 
problemen. Zij kunnen deze mensen helpen met hun kennis. Studenten krijgen hier studie-
punten voor. Beide partijen winnen dus. 
Mensen hebben hulp nodig om inzicht te krijgen en oplossingen te creëren. Mensen moeten 
beter beseffen waar ze mee bezig zijn. 
De hulp zou multidisciplinair moeten zijn. Dit resultuurt is creatieve oplossingen. 

Minder mensen met schulden  DE TOEKOMST
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