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Meet-up #4 

Dit was alweer de vierde meet-up van de Toekomst van Katwijk! Deze keer waren alle inwoners, 
ondernemers en organisaties uit de gemeente Katwijk uitgenodigd in de Burgt Rijnburg. Maar liefst 
125 bezoekers hadden de moeite genomen om op deze dinsdag 19 februari naar Rijnsburg te komen. 
Het was volle bak! Het was dan ook een belangrijk moment, namelijk de presentatie van de concept 
maatschappelijke agenda. Concept, want tijdens deze meet-up werden de puntjes op de i gezet en pas 
na goedkeuring door de gemeenteraad is er sprake van een vastgestelde maatschappelijke agenda. 

Sinds de zomer van 2018 zijn bewoners, organisaties en verenigingen uitgedaagd om mee te denken 
over de maatschappelijke opgaven voor de toekomst. De belangrijkste opgaven krijgen een plekje in 
de maatschappelijke agenda. Hierin staat beschreven in welke sociaal-maatschappelijke opgaven we 
de komende jaren tijd, geld en energie gaan steken. 

Dit verslag geeft een inzicht in de belangrijkste uitkomsten van de vierde meet-up. Wilt u een beeld 
krijgen van de sfeer, kijk dan zeker even het filmpje dat we hebben gemaakt van meet-up #4 op www.
detoekomstvankatwijk.nl 

Eelco Koolhaas, die ook de eerste drie meet-ups in goede banen leidde, was ook vanavond weer 
aanwezig in de rol van dagvoorzitter. Hij heette iedereen hartelijk welkom en gaf alvast een inkijkje in 
het programma van de avond. Ook polst hij even wie er in de zaal zitten, een aantal doorgewinterde 
meet-up bezoekers, maar ook zeker veel nieuwe gezichten. Tijd voor wethouder van Helden om de 
avond officieel af te trappen. 
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Wethouder van Helden
De wethouder complimenteert de zaal met de mooie opkomst en dat zoveel mensen hebben 
meegedacht over de Toekomst van Katwijk. Het is mooi dat vanavond zoveel mensen zijn gekomen. De 
avond is een afsluiting, maar ook de start van een nieuwe fase. De Toekomst van de Katwijk is niet van 
de gemeente, maar van iedereen die hier woont, werkt en leeft. De maatschappelijke agenda moet dan 
ook niet het zoveelste stuk papier worden, maar een stuk waarin we gezamenlijk focus aanbrengen 
van wat wij allemaal belangrijk vinden in Katwijk. 

Een nieuw begin dus, legt de wethouder uit. In de agenda hebben we met elkaar doelen gesteld. Met 
elkaar, want de maatschappelijke agenda is van ons allemaal. De gemeente kan en wil het niet alleen. 
Bijvoorbeeld een thema als eenzaamheid. De gemeente kan dit niet alleen oplossen, maar wil daar 
wel een bijdrage leveren. Ook bewoners, organisaties, kerken, sportclubs zijn partijen die hier een 
bijdrage aan kunnen leveren. Daarom is het ook zo belangrijk dat we de maatschappelijke agenda 
samen hebben opgesteld.  

De maatschappelijke agenda zorgt voor een andere manier van werken. De tijd waarbij je als 
organisatie een subsidie kreeg omdat je dat 10 jaar geleden ook al kreeg, is voorbij.  Het is aan 
inwoners niet uit te leggen waarom deze subsidie gegeven wordt. Maar de gemeente kan het wel 
verantwoorden om geld uit te geven aan doelen waarvan we samen hebben gezegd dat ze belangrijk 
zijn. Dus heb jij goed idee, dan gaat de gemeente je daarbij helpen, geeft de wethouder aan. En na een 
jaar of twee jaar kijken we of we dichter bij dat doel zijn gekomen. En als dat niet zo is, dan stoppen 
we en gaan we iets nieuws bedenken. Op deze manier bereiken we meer effect dan we de afgelopen 
jaren hadden. 

Tot slot legt de wethouder uit dat de gemeente het proces om tot deze nieuwe werkwijze te komen 
zorgvuldig zal doorlopen. Ook hierbij zal de samenwerking met alle Katwijkers, Rijnsburgers en 
Valkenburgers worden gezocht. De wethouder hoopt dat bezoekers vanavond vol enthousiasme om 
hun steentje bij te dragen naar huis gaan. Want alleen samen kunnen we uiteindelijk die toekomst van 
Katwijk dichterbij brengen.  

Eelco vraagt de wethouder of het allemaal rozengeur en maneschijn is of dat er ook wat scherpe 
kantjes aan deze manier van werken zitten. De wethouder erkent dat er scherpe kantjes zijn. We 
hebben met z’n allen doelen gesteld. Dit betekent ook dat er doelen zijn die we samen minder 
belangrijk vinden. Deze staan dan ook minder hoog op de prioriteitenlijst. 

Eelco bedankt de wethouder en geeft Vera Hermanns, beleidsmedewerker van de gemeente 
Katwijk, het woord. Aan haar de eer om de concept maatschappelijke agenda te presenteren aan de 
aanwezigen. 



Vera Hermanns, gemeente Katwijk
Vera bedankt iedereen die heeft meegedacht in het traject om te komen tot de maatschappelijke 
agenda. Er zijn heel veel ideeën opgehaald, maar wat hebben deze ideeën nou opgebracht? Vera gaat 
daar vanavond antwoord op geven. 

De gemeente Katwijk wil dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Dit is de rode draad en het 
belangrijkste doel van de maatschappelijke agenda. De maatschappelijke agenda gaat dan ook over 
iedereen. Voor de gemeente is de maatschappelijke agenda een samenvoeging van verschillende 
beleidsvelden. We hebben doelen voor de jeugd, andere doelen voor werk en inkomen en weer 
andere voor de WMO. Maar al die doelen gaan wel over dezelfde mensen. We willen dat deze 
maatschappelijke agenda losstaat van alle gemeentelijke hokjes en echt een agenda is die over 
iedereen gaat. Door de maatschappelijke agenda willen we veel beter inzicht krijgen in effect van wat 
we doen en willen we de initiatieven uit de samenleving helpen en met elkaar verbinden. 

Vera laat het filmpje zien waarin de reis van idee naar maatschappelijke agenda wordt 
Klik hier om naar het filmpje te gaan LINK
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Concept maatschappelijke agenda
Vera presenteert de concept maatschappelijke agenda. Het is een samenvatting. Er volgt nog een 
document met meer toelichting. Hieronder leest u de thema’s en de bijbehorende indicatoren die Vera 
presenteerde in willekeurige volgorde. 

Sociale veiligheid
• % inwoners dat zich inzet voor een veilige buurt
• % inwoners dat zich veilig voelt in eigen buurt
• % inwoners dat sociale overlast ervaart
• % inwoners dat te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling
- 

- 

Gezondheid
• % inwoners met (sociaal)psychische problemen
• % inwoners dat voldoet aan de beweegnorm
• % inwoners dat een gezond eetpatroon heeft
• % inwoners dat te maken heeft een problematische verslaving

Zorg en ondersteuning
• % inwoners dat voldoende regie over eigen leven ervaart
• % inwoners dat na een maatwerkvoorziening een betere kwaliteit van leven ervaart
• % inwoners dat tevreden is over de geboden hulp
• % mantelzorgers en vrijwilligers dat ondersteund wordt 

Opgroeien en ontwikkelen
• % kinderen en jongeren dat ondersteuning nodig heeft in het onderwijs
• % kinderen en jongeren dat hulp nodig heeft bij het opgroeien
• % jongeren dat een vervolgopleiding heeft afgerond
• % kinderen en jongeren dat deelneemt aan activiteiten gericht op het vergroten van 

maatschappelijke ontwikkeling
• % kinderen en jongeren dat zich eenzaam voelt
• % kinderen en jongeren dat zich sociaal geaccepteerd voelt

Meedoen 
• % inwoners dat de basisvaardigheden voldoende beheerst
• % inwoners van de beroepsbevolking dat een betaalde baan heeft
• % inwoners dat een besteedbaar inkomen boven de armoedegrens heeft
• % inwoners dat deelneemt aan activiteiten gericht op het vergroten van maatschappelijke 

ontwikkeling
• % inwoners dat zich eenzaam voelt
• % inwoners dat zich sociaal geaccepteerd voelt
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Stemmen op de opgaven
Via een mobiele telefoon of iPad konden alle deelnemers meestemmen op hun favoriete opgave per 
thema. Hieronder ziet u de uitkomsten van deze stemming:
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Het speelveld van de maatschappelijke agenda
Na een korte pauze gaan de bezoekers onder leiding van Eelco in gesprek over hoe we de ambities uit 
de maatschappelijke agenda gaan bereiken. Hoe gaan we samen verder vanaf hier en welke gouden 
tips zijn er? De bezoekers gaan met hun buren in gesprek om hierover na te denken.

De gemeente krijgt een aantal goede tips mee
• Het is belangrijk om tempo te maken zonder ondoordacht te werk te gaan. Betrek vooral ook 

ondernemers
• Kijk en luister eens naar al die verenigingen die zich inzetten in Katwijk. Dan kom je op goede 

ideeën. 
• De omgevingswet biedt mooie kansen. Probeer veranderingen in het fysieke te verbinden met de 

sociale doelstellingen. 
• We zijn nog niet klaar, dit is juist het begin van het proces. Deze uitkomsten moeten verwerkt 

worden en daarna in detail uitgewerkt. De groep moet bij elkaar blijven om dit gezamenlijk te 
doen. 

• Ga verder met deze groep mensen en organiseer regelmatig thematische bijeenkomsten. 
• Betrek meer jongeren. Het is fijn dat er veel aan jongeren wordt gedacht, maar gebruik ook 

Instagram, online polls om jongeren te bereiken. Geen bijeenkomsten of mails, dat werkt niet. Laat 
jongeren ook op een leuke manier nieuwe dingen leren, zoals de Zintuigenfabriek dat doet. 

• Gebruik ook de expertise en het netwerk van de wijkprofessionals. 

Naast goede tips zijn er ook vragen opmerkingen. Deze leest u hieronder. 

Een bezoeker van de Harmonie vraagt zich af wat dit allemaal betekent voor de subsidie. Zonder de 
subsidie kunnen veel verenigingen wel opdoeken. Hij zou wel wat hulp willen, want hoe vraag je nou 
op een goede manier subsidie aan? 
Hij geeft een mooie pitch over wat zij als vereniging bijdragen. Wethouder van Helden geeft aan dat 
hij juist dit gesprek wil voeren met verenigingen. Dus geen subsidie omdat dat vorig jaar ook zo was, 
maar juist nadenken over wat je bijdraagt. De gemeente wil verenigingen hierbij graag helpen. 

Een lid van het gehandicaptenplatform mist het onderwerp toegankelijkheid voor mensen met een 
beperking. Vera Hermanns geeft aan dat toegankelijk als element in de hele agenda terug moet 
komen. Het onderwerp wordt in deze presentatie niet specifiek genoemd, maar krijgt wel een plek in 
de maatschappelijke agenda.

Ook duurzaamheid wordt gemist. Hiervoor geldt hetzelfde als voor toegankelijkheid. Duurzaamheid is 
een rode draad die door de hele maatschappelijke loopt. 



 DE TOEKOMST
 VAN KATWIJK

Een bezoekster van het Dorpshuis Rijnsburg vraagt waar ze leuke ideeën kan indienen. Er zijn veel 
ideeën, maar waar kan je ermee terecht? Vera van de gemeente geeft aan dat de ambtenaren veel 
meer naar buiten treden om ideeën op te halen. Er komt binnenkort meer duidelijkheid over de 
manier waarop dit gaat gebeuren en over de manier waarop iedereen ideeën kenbaar kan maken. 

Er wordt een oproep gedaan aan iedereen om mee te denken met een aanwezig kunstenaar op 
het gebied van creativiteit en kinderen. Dus iedereen met ideeën voor een goed creatief aanbod in 
Katwijk is uitgenodigd om ideeën met haar te delen. 

Tot slot
Wethouder van Helden bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. Hij spreekt ze waardering uit 
dat er zoveel mensen zijn gekomen. Dat staat ook wel een beetje symbool voor de beweging die we in 
gang willen zetten. 
“We zitten in een proces, het is soms zoeken, maar we willen uiteindelijk met elkaar meer effect hebben uit 
de tijd en energie die we erg insteken. Dat is nodig omdat er heel veel moet gebeuren.” 

De volgende stap is het bespreken van dit plan met de input van vanavond met de gemeenteraad. 
Maar daarna begint het pas. Dan komen we elkaar weer tegen. Het is echt een eerste stap in een 
beweging die we samen in Katwijk met elkaar doormaken. Een beweging die we als gemeente 
absoluut niet alleen kunnen. We hebben u als inwoner, ondernemers, verenigingen en bedrijven 
ontzettend hard nodig om de doelen die we met elkaar willen bereiken verder te brengen.  



    detoekomstvankatwijk.nl  

 DE TOEKOMST
 VAN KATWIJK


