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Meet-up #3

Op donderdag 13 september 2018 werd meet-up #3 van de Toekomst van Katwijk georganiseerd 
in de burgerzaal van het gemeentehuis. Meet-up #3 was het moment voor de gemeenteraadsleden 
om kennis te nemen van alle goede ideeën en mee te denken over de maatschappelijke opgaven 
voor Katwijk. Naast raadsleden waren er ook wethouders en een aantal andere direct betrokkenen 
aanwezig, zoals leden van de participatieraad. 
Wethouder Adger van Helden heette iedereen van harte welkom en benadrukte het belang van een 
maatschappelijke agenda. De begeleiding van de avond was wederom in handen van Eelco Koolhaas. 
Hij begon met een warming up waarin hij de raadsleden verschillende opvallende zaken die we de 
afgelopen maanden hebben gehoord voorhield. Vervolgens liet Vera Hermanns, beleidsmedewerker 
Sociaal Domein bij de gemeente, aan de hand van filmpjes en foto’s zien wat we de afgelopen periode 
allemaal hebben gedaan. Zo waren er filmpjes van de jongerenbijeenkomst in JVC de Schuit, foto’s van 
de actieweek en de videoverslagen van meet-up 1 en 2. Ook presenteerde zij de 5 hoofdlijnen die op 
basis van het hele proces zijn uitgewerkt. Dit zijn de 5 belangrijkste onderwerpen die uit het proces 
naar voren zijn gekomen. Het gaat om de volgende hoofdlijnen:

• Zorgen voor elkaar
• Sport en bewegen
• Ontmoeting in de wijk
• Talentontwikkeling
• Kunst en Cultuur

Als laatste lichtte Vera de vervolgstappen toe om te komen tot een breed gedragen maatschappelijke 
agenda. De komende periode worden gesprekken gevoerd met diverse stakeholders om een (nog) 
vollediger beeld te krijgen van de maatschappelijke opgaven voor Katwijk. Denk hierbij aan de 
sportverenigingen, kerken en zorginstellingen. In november 2018 wordt er een informatieve sessie 
met de gemeenteraad gepland waarin de resultaten van het proces tot dan toe worden gepresenteerd. 
In het eerste kwartaal van 2019 zal de concept maatschappelijke agenda ter besluitvorming worden 
aangeboden.

Na de plenaire inleiding gingen de raadsleden in groepjes met de hoofdlijnen aan de slag. De 
uitkomsten hiervan staan in dit verslag beschreven. 
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De bril met de blinde vlek

De bril der dilemma’s

De vergrootglasbril

De generatiebril

Kijkend naar specifieke generaties (kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen, ouderen). 
Wat is hun behoefte, wat is hun eigen rol, wat is hun belang, ziet u gezamenlijke behoeften en 
belangen. Welke drempels ziet u voor de verschillende doelgroepen?

Door deze bril kijkt u naar de dilemma’s, worstelingen, conflicten en tegenstrijdigheden. U ziet 
tegenstrijdige belangen tussen groepen mensen, maar ook met aanpalende domeinen zoals mobiliteit 
en ruimte. 

Deze bril focust zich op een specifiek onderdeel. U ziet details, onderliggende redenen en 
problematiek. 

Deze bril heeft een blinde vlek, of misschien wel vlekken. Wat ziet u juist niet, wat mist u? 

Na de plenaire inleiding gingen de aanwezigen in groepjes uiteen. In de burgerzaal waren 
verschillende tekeningen geplaatst. Deze tekeningen waren een visuele weergave van de 5 
hoofdlijnen. De tekeningen vindt u aan het einde van dit verslag. De raadsleden werd gevraagd om 
hun politieke bril af te zetten en eens met een andere bril naar de tekeningen te kijken. Hiervoor 
waren 4 brillen gemaakt.

Hieronder leest u alle uitkomsten per hoofdlijn, onderverdeeld per type bril.
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Kijk eens door een andere bril
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Zorgen voor elkaar

De generatiebril
• Elke generatie is anders, denk in doelgroepen, 

neem niet te generieke besluiten. Concreet: de 
oudere bestaat niet. 

• Grootouders zijn betrokken bij de opvoeding 
van de kleinkinderen, omdat de ouders 
werken. Dit was vroeger ook het geval. 

De bril der dilemma’s
• Zit iedereen te wachten op bemoeienis vanuit 

de overheid?
• Zorgt meer overheidsbemoeienis ervoor dat 

bewoners zelf minder verantwoordelijkheid 
nemen? Bijvoorbeeld een meldpunt 
eenzaamheid. Melden in plaats van helpen.

De bril met de blinde vlek
• Een oplossing is nodig om ervoor te zorgen dat iedereen de geschikte organisatie/zorg weet te 

vinden en dat problemen zoals eenzaamheid ook besproken worden zonder schaamte.

De vergrootglasbril
• Een meldpunt is divers en kan voor elke zorgvraag anders zijn.
• Vrijwilligers ondersteunen die ervoor zorgen dat (eenzame) mensen samenkomen, bijvoorbeeld 

door samen te eten. Het ondersteunen van zelforganisatie is belangrijk.
• Er wordt in Katwijk over het algemeen gesproken over een sterke cohesie en gemeenschap, maar 

er zijn wijken waar dit helemaal niet zo is. 
• De Schelp is een voorbeeld van een plek waar mensen onder andere samen kunnen eten.

De uitkomsten per hoofdlijn

Onderstaand leest u de uitkomsten per hoofdlijn. Het betreffen de overdenkingen, uitspraken en 
gedachten van de aanwezige raadsleden. De uitkomsten worden verwerkt in het gehele proces van de 
Toekomst van Katwijk. 
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Sport en bewegen

De generatiebril
• De sociale verbinding motiveert en niet de 

contributie.
• Vroeger was armoede een reden om niet te 

gaan sporten.
• Zichtbaar maken bij sport x bewegen -> 

Cruijffcourt, Come4Sports
• Buurtcentrum kan ook een buitensport functie 

hebben.

De bril der dilemma’s
• Een trimbaan in het Panbos was geen succes. 

De bril met de blinde vlek
• Geen verbinding tussen huidige initiatieven 

-> geen gebruik van huidige faciliteiten van 
wijkverenigingen en sportclubs.

• Goede vervoersvoorzieningen maken 
sportclubs toegankelijker. 

• Mensen die niet meekunnen, schaken en 
dammen, wat doe je daarmee?

• Toegankelijkheid voor mindervaliden. Bijvoorbeeld in het Ridderbos is lastig toegankelijk. met een 
rolstoel. 

De vergrootglasbril
• Openbare sporttoestellen. 
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Ontmoeting in de wijk

De bril der dilemma’s
• Er is een roep om ruimten voor ontmoeting. 

Toch zitten buurtcentra niet vol. 

De vergrootglasbril
• Een hangplek of ontmoetingsplek wel open 

inrichten. 
• Jongeren en ouderen mixen, willen deze 

doelgroepen dat wel?
• Ouderen zijn niet één doelgroep, vergroot de 

doelgroepen uit. 
• Bevorder zelforganisatie. Initiatieven om 

bijvoorbeeld samen met bewoners te eten, 
hebben het vaak heel moeilijk. 

• Maak voor ruimten ook gebruik van 
schoolgebouwen. 

• De term ‘buurthuis’ heeft een negatieve naam. 
• We denken vaak in wijken, maar netwerken 

zijn vaak breder. Bijvoorbeeld sportclubs of 
verenigingen. 

• Koffiedrinken in de Hoftuin mag meer 
gepromoot worden. 
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Talentontwikkeling

De generatiebril
• Inzetten op een leven lang leren. 

De bril der dilemma’s
• Basisscholen voor hoogbegaafde kinderen. 

Zijn er genoeg kinderen voor een aparte 
school?

• Er zijn ook kinderen met andere 
gedragsproblemen/ achterstanden. Maak je 
voor alle types een aparte school?

De bril met de blinde vlek
• Er zijn zoveel talenten die niet worden 

genoemd.
• Talent is meer dan alleen onderwijs.

De vergrootglasbril
• Nodig behoefte aan meer variatie.
• Beperken tot 3 niveaus?
• Het is belangrijk om te investeren in de 

inwoners. 
• Hoog Intelligente kinderen vervelen zich ook op school (dus niet alleen hoogbegaafde kinderen).
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Kunst en cultuur

De generatiebril
• Te weinig aanbod.
• Activering -> breed begrip – cultuur Katwijk.
• Gedateerd aanbod films.
• Meer variatie in het aanbod.
• Een nachtbus voor jongeren 12-18 jaar.
• Hip hop voor ouderen.
• Film, theater en dans -> verbindend, 

doelgroepgericht.
• Ook muziek verbindt: kinderen en ouders 

komen mee.
• Muziekschool: Jongeren vinden een 

nieuw gebouw gaaf -> mag moderner, 
ouderen vinden het huidige gebouw slecht 
toegankelijk.

• Moods in the woods & Noordzee 
zomerfestival: topfestivals. Laagdrempelig, 
voor alle generaties.

• Kunst en cultuur open op zondag. Jeugd vindt dat leuk, sommige ouderen die werken ook. Voor 
veel ouderen hoeft het niet. 

• Ouderen vinden meer activering van cultuur voor jongeren ook goed. Ze hangen nu op straat. Bied 
ze iets aan. 

De bril der dilemma’s
• Spanningsveld: traditie en progressieve benadering aanbod.

De bril met de blinde vlek
• Kunst en cultuur is te veel gericht op Katwijk.
• Misschien wel helemaal niet nodig, misschien prima om naar Leiden/Den Haag te gaan. 

De vergrootglasbril
• Er is een behoefte aan meer cultuur. 
• Onderbelicht!



Afsluiting
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Na inspirerende gesprekken over de belangrijkste opgaven voor de toekomst van Katwijk werd de 
avond plenair afgesloten met een korte terugkoppeling. Hierin vroeg Eelco naar de belangrijkste 
uitkomsten van de gesprekken. De uitkomsten van deze terugkoppeling zijn waar mogelijk verwerkt 
op bovenstaande pagina’s. Niet alle punten waren direct onder een hoofdlijn te plaatsen, maar 
verdienen wel een plek in dit verslag. Er was een discussie over het oude en het nieuwe Katwijk. 
Een snelgroeiende gemeente die wellicht niet voldoende is meegegroeid qua voorzieningen. Zo zijn 
er doelgroepen die behoefte hebben aan minder traditionele onderwijsvormen of een moderner 
cultureel aanbod. Er wordt opgemerkt dat identiteit niet betekent dat je stil moet staan. 
Een ander belangrijk punt dat door een aantal mensen werd gemist was de integratie van 
statushouders. Dit is een erg belangrijke opgave en uitdaging voor de toekomst. 

Het was een avond met een mooie opbrengst die we de komende tijd gaan verwerken. 



Zorgen voor elkaar
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“Met gehandicapte zoon naar het strand kunnen, dat is 

voor moeder te zwaar. Ze heeft niemand die kan helpen”

“Mantelzorg is erg zwaar, lastige balans mantelzorg/werk/vrije tijd”

“Aandacht voor overbelasting van vrijwilligers” “Minder eenzame ouderen”

“Zorg in de wijk. Bekend meldpunt voor als je je zorgen maakt over 

iemand in de buurt. Een Katwijk waar mensen naar elkaar omkijken”



Sport en bewegen
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“In elke wijk een buurtcentrum voor jong en oud”

“Meer groene speeltuinen, een gelegenheid voor kinderen om te ravotten”

“Een obstakel renbaan in de duinstrook aan de boulevard van Katwijk”

“Meer speelvoorzieningen voor kinderen in Katwijk a.d. Rijn”

“Gezamenlijk skatepark/plaza tussen Leiden en Katwijk”

“Sportief Buurthuis”



Ontmoeting in de wijk
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“In elke wijk een buurtcentrum voor jong en oud”

“Bouw Tiny Forests, in samenwerking met scholen en de buurt”

“In de Hoftuin een koffieruimte voor ouderen” “Meer hangplekken”

“Kookcafe waarbij ouderen aan jongeren leren koken ‘oma’s gehaktballen”



Talentontwikkeling
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“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”

“Onderwijs voor iedereen, kinderen zitten thuis omdat die cluster 4 

nodig hebben maar deze plekken zitten vol”

“Organiseer als basisscholen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg samen 

met ouders meer/beter basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen”



Kunst en cultuur
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“Vaker festivals zoals Moods in the woods”

“Filmavonden, theater, dans zouden goed zijn voor Katwijk”

“Meer activering op het gebied van cultuur gericht op jongeren”

“Een nieuwe muziekschool”

“Kunst en cultuur open op zondag”
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