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Beste inwoner van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg,
Onze gemeente staat aan de vooravond van een aantal grote uitdagingen. De ongekende
woningnood die vrijwel iedereen raakt, de zorgen rond de energietransitie, de bouw van de
geheel nieuwe wijk Valkenhorst, verminderde kansen voor jongeren op de woningmarkt en in
het onderwijs en de leefbaarheid die onder druk komt te staan. Tegelijkertijd zien we steeds
vaker dat burgers het vertrouwen in de overheid verliezen, terwijl het vertrouwen van groot
belang is om samen de toekomst van onze gemeente vorm te geven. Naast onze punten over de
woningnood, energie, jongeren en democratisering is onze topprioriteit om de komende jaren te
zorgen voor betrouwbaar bestuur dat transparant en toegankelijk is voor inwoners.
DURF is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een stabiele, jonge en vernieuwende lokale partij
midden in het hart van onze gemeente. Vier jaar lang was ons motto maak verandering mogelijk
en dat zal het ook de komende jaren blijven. Onze boodschap blijft namelijk hetzelfde: we hebben
een koerswijziging nodig op tal van onderwerpen die u in ons verkiezingsprogramma vindt. Om
dat te bereiken willen wij de komende periode een nieuwe stap zetten. DURF zet met de nieuwe
top 10 vol in op kwaliteit en dossierkennis. Mensen met een achtergrond in energie, financiën,
economie, huren, verenigingsleven, schuldhulpverlening, sociaal domein/begeleiding daklozen,
onderwijs en sport.
Onze aanpak is onderscheidend van de gevestigde partijen. DURF is een echte lokale partij met
mensen die midden in onze gemeente staan. Toegankelijk voor een gesprek en bereid om samen
te werken aan een betere toekomst. Wij zijn niet gebonden aan landelijke plannen of
onrealistische doelen. In dit verkiezingsprogramma treft u de hoofdlijnen van onze visie op
belangrijke thema’s en speerpunten van DURF. Voor een volledig overzicht van al onze
standpunten nodigen wij u uit om onze website te raadplegen. Omdat wij het belangrijk vinden
dat de politiek voor iedereen toegankelijk is, hebben wij ook een samenvatting opgenomen van
ons verkiezingsprogramma in begrijpelijke taal.
Wij hebben ons de afgelopen jaren onder andere vastgebeten in verschillende onderwerpen
zoals de proeftuin om de Hoornes gasvrij te maken, de financiële problemen rond DSV, het
vrachtwagenverbod in de Brouwerstraat, de leefbaarheid rond de torenflats, het toevoegen van
studio’s bij diverse woningbouwprojecten, meer grip krijgen op de volkshuisvesting, de renovatie
van Scum, extra stages voor jongeren, permanente strandterrassen, het invoeren van
nascheiding en het stoppen van de afsluiting Binnensluis. We zijn er echter nog lang niet. De
komende jaren willen wij doorgaan met ons werk in de gemeenteraad en daarbuiten! Voor
transparante, eerlijke en toegankelijke politiek.
Doet u met ons mee? Laten we samen verandering mogelijk maken.
Sonny Spek
Lijsttrekker DURF
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Een realistisch klimaatbeleid
Het klimaat- en energiebeleid wordt een van de grootste uitdagingen voor Nederland de
komende decennia. Er is hier niet alleen sprake van een technisch vraagstuk, maar ook een
opgave met grote gevolgen voor wijken, het gebruik van schaarse ruimte en sociale zekerheid.
De afgelopen jaren hebben wij ons kritisch uitgelaten over de verschillende ontwikkelingen in
de gemeente Katwijk. Kansen met weinig risico’s voor huishoudens moeten worden gepakt,
zoals de Blue Energy Centrale. Tegelijkertijd maken wij ons wel grote zorgen over de mate
waarin inwoners de energietransitie in de gebouwde omgeving kunnen financieren en
realiseren. De energietransitie mag geen maatschappelijke tweespalt veroorzaken. DURF wil
daarom realistische doelen stellen en een andere koers varen op het gebied van aardgasvrij.

▪
▪

Het doel moet niet langer gasvrij zijn, maar op termijn het gasverbruik verminderen.

▪

Energiearmoede moet in onze gemeente te allen tijde worden voorkomen. Het draagvlak
voor de energietransitie is voor onze gemeente van het grootste belang. De gemeente moet
stoppen met haar plannen om woningen van het gas af te halen als dit leidt tot
bestaansonzekerheid voor inwoners van onze gemeente.

▪

Wij vinden dat onze gemeente inwoners moet blijven stimuleren met het isoleren van
woningen. Daarnaast wordt sloop- en nieuwbouw benut om te verduurzamen en
verbeteren we het woongenot met het plaatsen van zonnepanelen.

▪

De zogenoemde ‘hybride route’ krijgt steeds meer steun op landelijk politiek niveau en
onder experts in de energietransitie. Wij zien hier een mogelijkheid om stapsgewijs het
gasverbruik te reduceren.

▪

De Regionale Energiestrategie (RES) moet volledig worden doorgerekend met een actuele
kosten- en batenanalyse.

▪

DURF is tegenstander van het plaatsen van windmolens rondom of het plaatsen van
zonnepanelen in het Valkenburgse Meer.

▪

De ontwikkelingen rondom de warmteleiding uit Rotterdam volgen wij zeer kritisch. Het
heeft niet alleen een financieel component, maar ook qua inpassing grote gevolgen als een
warmteleiding uit Rotterdam naar Katwijk moet worden getrokken. Wij moeten onze eigen
koers varen en ons niet onder druk laten zetten door alle landelijke, provinciale en
regionale partners.

▪

Wij zijn tegenstander van het extra betalen voor restafval en pleiten in plaats daarvan voor
de overstap van bronscheiding naar nascheiding. Laten we niet blijven investeren in iets dat
niet werkt. We moeten kiezen voor een variant die beter en duidelijker is voor onze
inwoners.

In de huidige plannen staat dat er 5000 woningen van het aardgas af moeten worden
gehaald voor 2030. Dit is een onrealistisch doel en moet fors naar beneden.
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Het bestrijden van de woningnood
De woningnood is in onze gemeente zeer hoog en het gevolg van structureel falend beleid.
Gedreven door landelijke invloeden is iedereen inmiddels bekend met de excessen. De prijzen
van koopwoningen zijn gestegen tot ongekende hoogte, de sociale woningbouw staat al jaren
onder druk en starters worden verdrongen door de concurrentie met beleggers.
Bij DURF vinden we dat alle middelen geoorloofd zijn om het tij te keren. Juist vanwege de
grote gevolgen van landelijk beleid is lokaal ingrijpen noodzakelijk. Bovendien staat onze
gemeente aan de vooravond van een stevige uitbreiding. Bij DURF vinden we dat de
beschikbare woningvoorraad behouden moet blijven om te wonen. Tevens is het van belang
dat voor specifieke doelgroepen extra woningen beschikbaar komen om daarmee voldoende
beschikbaarheid van woningen voor die doelgroepen te behouden.

▪

De gemeente moet meer bouwen voor alleenstaanden, ouderen en jongeren, bijvoorbeeld
met de realisatie van meer studio’s.

▪

Wij willen meer grip op de volkshuisvesting. Dat betekent in de praktijk een
zelfbewoningsplicht en het aan banden leggen van speculanten.

▪

De recent opgestelde Verdichtingsvisie geeft ons een goede richting voor het extra creëren
van woonruimte in onze gemeente.

▪

We moeten accepteren dat de gemeente Katwijk weinig beschikbare ruimte over heeft.
Het is daarom belangrijk dat we bij nieuwe woningbouwlocaties ook hogere bouw
accepteren. Als we dit niet doen dan is een oplossing van de huidige wooncrisis moeilijk te
bereiken.

▪
▪
▪

DURF wil slim bouwen: compacter, kleiner en ook meer in de hoogte.

▪

De komende jaren benutten we de mogelijkheden van innovatieve oplossingen en de
ontwikkeling van prefab woningen.

Bij sloop en nieuwbouw moeten minimaal hetzelfde aantal woningen worden gerealiseerd.
Er is een grote behoefte aan geclusterde woonvormen zowel met als zonder hulpvraag. De
vraag naar dergelijke geclusterde woonvormen neemt de komende jaren alleen maar toe.
Uitbreiding hiervan is dus noodzakelijk. Hierbij willen wij wel benadrukken dat als
dergelijke woonvormen tot stand komen deze beschikbaar moeten worden op basis van
een eerlijke afspiegeling van de maatschappelijke en sociale achtergrond van alle inwoners
van Katwijk.
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Eerlijk huren
In onze gemeente zijn er nu meer dan 7000 huurwoningen en als Valkenhorst gerealiseerd is
zullen dat er ongeveer 8000 zijn. De wooncorporatie (Dunavie) heeft tot prioriteit het
versnellen van nieuwbouw van sociale woningen en betaalbaarheid door lokaal maatwerk.
Dat blijft haar kerntaak, het huisvesten van mensen die door hun inkomen of andere
omstandigheden geen passende huisvesting kunnen vinden.
DURF hecht er groot belang aan dat de prestatieafspraken recht doen aan het belang voor de
huurders. De middeninkomens vormen een steeds groter wordende doelgroep die
aangewezen is op een huurwoning. Voor sociale woningen komen zij veelal niet in aanmerking
en zijn dan aangewezen op de vrije sector. Het aantal vrije sectorwoningen is echter beperkt.
DURF vindt dat deze categorie woningen meer aandacht verdient. Het gaat dan niet alleen
over beschikbaarheid maar in het bijzonder ook over de betaalbaarheid. Verder moet de
huidige woningvoorraad op peil worden gehouden. Niet alleen in kwantiteit maar ook in
kwaliteit.

▪

Gelijkwaardigheid voor de vrije sectorwoningen ten opzichte van de sociale-huurwoningen
waar het gaat om prijsverhogingen en beschermende maatregelen op te nemen in de
prestatieafspraken. De huurverhoging is ieder jaar weer een verrassing, doordat het
onduidelijk is waarop die is gebaseerd. Dit moet transparanter worden.

▪

Met verhuurders moeten we streven naar een huurprijs die goed past bij de waarde en de
kwaliteit van een huis, en die prijs voorkeur laten vastleggen in de prestatieafspraken.

▪

Meer inzet voor meer transparantie in het beleid en planvorming ten aanzien van de
toekomstige ontwikkelingen rond de wijken waar zich veel oudere huurwoningen
bevinden. De bewoners hebben er recht op te weten wat hun te wachten staat in de
toekomst.

▪

De voorrang van statushouders op een sociale huurwoning is oneerlijk en mist draagvlak
onder de bevolking. DURF wil hiervan af.

▪

Bij het maken van de prestatieafspraken willen wij dat er meer gekeken wordt naar de
woonlasten voor huurders in vergelijking tot die van eigenaar-bewoners. Dat verschil is nu
een nadeel voor huurders. Het zou eerlijker zijn als gestreefd wordt naar gelijkheid.

▪

Wij zijn voorstander van het maximale gebruik van de vrije toewijzingsruimte door de
wooncorporatie. Hiermee kan maatwerk worden geleverd waardoor gestuurd kan worden
op het “mengen” van wijken wat de leefbaarheid ten goede komt.

▪

Aanpassingen aan de bestaande huurwoningen in het kader van de energietransitie mogen
niet leiden tot een hogere huurprijs.

▪

Door jongeren als doelgroep aan te wijzen, kan beter ingespeeld worden op de ruimte die
de ‘Wet doorstroming huurmarkt ’uit 2016 biedt. Hiermee worden de mogelijkheden voor
jongerenhuisvesting groter. Een voorbeeld hiervan is dat jongeren van 18 tot 28 jaar een
woning kunnen huren voor max. 5 jaar. Het geeft bovendien een betere afbakening ten
opzichte van de begrippen starters en jonge doorstromers.
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Beschermen van schaarse en kwetsbare
natuur
Nederland wordt helemaal volgebouwd en verandert langzaam in steen en asfalt. Deze
ontwikkeling heeft inmiddels ook voet aan de grond gekregen in onze gemeente. Wij vinden
het belangrijk dat ook voor de natuur voldoende ruimte blijft zodat onze gemeente ook
leefbaar blijft voor toekomstige generaties. De huidige partijen hebben goedgekeurd dat met
de Rijnlandroute acht banen asfalt door onze gemeente worden getrokken zonder dat er een
natuurlijke verbinding tussen beide gebieden wordt gerealiseerd. Bij DURF vinden we dat
visieloos en een duidelijk voorbeeld van een gemiste kans.
Onze gemeente heeft de naam één van de minst groene gemeentes in Nederland te zijn. Dit
komt doordat de gemeentegrenzen aansluiten op onze bebouwing. In werkelijkheid grenst
onze gemeente aan de noord- en zuidzijde aan grote beschermde natuurgebieden: de duinen.
En aan de westkant over een nog groter natuurgebied: de Noordzee. Wij blijven dus realistisch
dat groen onderdeel is bij planvorming. Wij vinden dat onze natuurgebieden maximaal moeten
worden beschermd en zoveel mogelijk met elkaar verbonden. Zo stimuleren we de
biodiversiteit en vergroten we de leefgebieden voor dieren. Zo houden we de schaarse en
kwetsbare natuur in stand voor toekomstige generaties.

▪

DURF vindt dat er per kerngebied gekeken moet worden wat realistisch is op het gebied
van vergroening. Op deze manier worden de meer versteende wijken sneller groener, maar
dit moet gebeuren met maatwerk. Bij DURF doen we dit bij voorkeur op basis van lokale
initiatieven en met burgerparticipatie. Wij zijn geen voorstander van een generieke
groennorm voor nieuwbouw, want dit beperkt maatwerk en geeft geen waarborgen voor
de kwaliteit van groen. Wij zijn voor het behouden van de herplantplicht en wij vinden dat
kap zoveel mogelijk voorkomen moet worden.

▪

Het strand is een prachtig recreatie- en natuurgebied. Het is van belang om de komende
jaren die balans te blijven behouden. In de winterperiode streven wij naar een rustig en leeg
strand.

▪

De combinatie van een permanent groen gebied en evenemententerrein op de Duinvallei
moet blijven. Ook steunen wij het Rijnpark: de Kwakelwei moet onbebouwd blijven, al dan
niet via aankoop van deze gronden om een stadspark te realiseren. Deze gebieden zijn
belangrijk voor het stimuleren en behouden van de biodiversiteit.

▪

Wij vinden dat de gemeente aan haar plicht moet voldoen om de dierenambulance te
ondersteunen. Dit onder meer bij het ophalen van wilde dieren.

▪

Wij steunen het plan om het Panbos te verkopen aan Dunea duin & water.
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Degelijke gemeentelijke financiën
Onze gemeente heeft een historie van goede gemeentelijke financiën. Bij DURF vinden we dat
die lijn moet worden doorgetrokken. Bij goed bestuur hoort nu eenmaal een degelijke
begroting. Tekorten binnen een bepaald domein kunnen alleen van tijdelijke aard zijn.
Structurele tekorten zijn op termijn onhoudbaar. Daarom zijn soms lastige keuzes
noodzakelijk.
Wij streven naar een evenwichtig beleid met financieel gelijke behandeling van alle kernen
binnen onze gemeente.

▪

Onze gemeente moet de komende jaren een gemeente zijn die het financieel goed voor
elkaar heeft. Daarom zullen wij blijven streven naar een structureel begrotingsevenwicht.
De inwoners mogen geen slachtoffer zijn van financieel wanbeleid.

▪

Bij het Rijk, Provincie en Europese Unie valt veel te halen op het gebied van subsidie. Wij
hebben de afgelopen jaren nadrukkelijk aangestuurd op een subsidiedeskundige. Hierdoor
halen we maximaal rendement uit de uiteenlopende regelingen en subsidies voor projecten
in onze gemeente.

▪

Gemeenten moeten zich harder uitspreken richting het Rijk als zij niet in voldoende mate
van geld worden voorzien. Het laten vallen van bepaalde taken als de financiering
ondermaats blijft, moet niet worden uitgesloten.

▪

Wij blijven inzetten op het toezien op het nakomen van afspraken omtrent gemeentelijke
borgstellingen. DURF is blij met de aanscherping van de regels met betrekking tot het
verlenen van gemeentelijke borgstellingen voor leningen van derden. Indien het leningen
van kleinere organisaties betreft moet per geval gekeken worden wat de risico’s zijn.
Uitgangspunt moet zijn dat deze kleinere organisaties, die vaak een belangrijke
maatschappelijke rol vervullen, kunnen blijven bestaan als de risico’s acceptabel zijn.
Daarom moet meer aandacht worden besteed aan het risicomanagementsysteem van de
gemeente. Hierdoor moeten verrassingen, zoals het DSV-debacle, in de toekomst worden
voorkomen bij Valkenhorst en de realisatie van de energietransitie

▪

De kostenontwikkeling voor de zorg drukt een grote stempel op de begroting. Als de
vergoeding van de overheid voor de jeugdzorg niet dekkend is, moeten we ervoor zorgen
dat de hulpverlening in de echt noodzakelijke gevallen door de gemeente toch gedekt
wordt. De verdiepingsslag rondom de procesbeheersing van de controle informatie van de
persoonsgebonden budgetten (pgb’s) is van belang dat dit zo snel als mogelijk is wordt
uitgevoerd.

▪

De personeelskosten zijn een grote kostenpost. Het is dus van belang dat er goed inzicht is
van alle gemeentelijke taken die wettelijk uitgevoerd moeten worden en de niet-wettelijke
taken die nu uitgevoerd worden. Hierdoor kunnen beleidskeuzes sneller worden gemaakt.

▪

De aandacht voor cyberrisico’s met betrekking tot de geautomatiseerde systemen moet de
grootste aandacht blijven krijgen. Er moeten voldoende middelen beschikbaar zijn om hier
goed invulling aan te kunnen geven.
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Geef onze jongeren de ruimte
De positie van jongeren is de afgelopen periode verslechterd. Jongeren kampen in deze
periode vaker met psychologische problemen, het aantal plekken om elkaar fysiek te
ontmoeten is afgenomen, jongeren bouwen tegenwoordig een torenhoge studieschuld op en
de vooruitzichten op de woningmarkt zijn verslechterd. Wij maken ons zorgen over de
vooruitzichten van jongeren in onze gemeente en willen daarom hier de komende jaren
aandacht voor blijven vragen. De gemeente Katwijk moet een gemeente worden waar
jongeren de ruimte krijgen en een goede basis voor de toekomst kunnen creëren.

▪

Het uitgaansleven in Katwijk is de afgelopen jaren steeds minder aantrekkelijk geworden.
DURF vindt dat we het aantrekkelijker moeten maken voor horecaondernemers om zich
hier te vestigen.

▪
▪
▪

We beginnen zo snel mogelijk met de renovatie van Scum.

▪

De komende jaren moeten er voldoende stagemogelijkheden zijn voor jongeren om zich
verder te ontwikkelen. De regionale samenwerking op dit gebied zetten wij voort.

▪

Ieder kind heeft het recht om een sport te beoefenen in zijn of haar vrije tijd. Ieder kind dat
wil sporten maar dat niet kan door de sociaaleconomische positie van de ouders, is er een te
veel.

▪
▪

Wij willen een nachtbus. Dit verbetert de bereikbaarheid van onze gemeente.

▪

Een kinderburgemeester kan de betrokkenheid van kinderen bij lokale zaken en
initiatieven sterk verbeteren. DURF zal daarom voor een kinderburgemeester blijven
pleiten.

▪

Wij willen een jongerenraad instellen. Jongeren zijn volwaardige burgers en ook zij moeten
op een laagdrempelige manier kunnen laten blijken wat zij van bepaalde zaken vinden.

De jongerencentra moeten voor een brede groep jongeren interessant en bereikbaar zijn.
De komende jaren moeten er extra woningen worden gebouwd voor jongeren. We moeten
duidelijke keuzes tegen de woningnood maken. Compacter en hoger alsmede de
mogelijkheid om huurwoningen beschikbaar te stellen voor uitsluitend jongeren.

In onze gemeente moet er genoeg aandacht zijn voor de fysieke en sociale speelruimte van
kinderen. Het aanbieden en faciliteren van voldoende ruimte om te kunnen spelen is een
belangrijk onderdeel van het jeugdbeleid van de gemeente.
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Zorgen voor onze kwetsbaren
DURF is een sociale partij en daarom zorgen we voor de kwetsbare en degene die onze hulp
nodig hebben. Veel van de zorgtaken zijn door de landelijke overheid overgedragen aan de
gemeente. Het is daarom belangrijk dat we de organisatie van die taken op orde hebben en dat
vraagt aandacht.
Bij DURF pakken we die uitdagingen aan en zijn er bij voorkeur in een vroeg stadium bij om
erger te voorkomen. Door in te zetten op preventie voorkomen we zware zorgvraag en dus
ook onnodige zorgkosten.

▪

Preventie bij lichtere problematiek om zwaardere gevallen te voorkomen. Er moet een
meldpunt onder de aandacht worden gebracht. Ook om risico’s met verwarde personen
goed aan te pakken.

▪

Er moet kritisch worden gekeken naar het aantal zorgaanbieders en hun effectiviteit in de
gemeente Katwijk. Het verkleinen van het aantal zorgaanbieders kan de effectiviteit ten
goede komen en onnodige kosten vermijden. Desondanks blijft maatwerk voor
specialistische zorgaanbieders noodzakelijk.

▪

De coronacrisis heeft ons veel geleerd over de zorgvraag van groepen inwoners in de
samenleving. Het geeft ons de mogelijkheid om te zien waar de daadwerkelijke behoefte en
noodzaak zit. Als we hier niet kritisch naar kijken dan dreigt het systeem op den duur
onbetaalbaar te worden.

▪

Onze gemeente moet uitgaven in het sociaal domein, zoals zorg, definiëren. Zijn er
tekorten, dan moet de gemeente bijspringen. Echter, kan dit altijd maar tijdelijk zijn.

▪

Alle openbare bedrijven en instellingen moeten volgens het VN-gehandicaptenverdrag
goed bereikbaar zijn voor mensen met een beperking. Wij steunen de uitvoering hiervan
ook in onze gemeente.

▪

Eenzaamheid is een van de grootste uitdagingen op het gebied van zorg voor de komende
jaren. DURF zal daarom pleiten voor het behoud van de Uitvoeringsagenda Eenzaamheid
en bijbehorende lokale initiatieven om eenzaamheid onder verschillende groepen inwoners
te bestrijden.

▪

Katwijk kan een daklozenloket instellen specifiek voor mensen die dakloos dreigen te
worden voor snelle, adequate hulpverlening.

▪

De behoefte aan verpleeghuisplaatsen voor dementie verdubbelt tot 2040 is de
verwachting. Dat betekent dat wij nu extra prioriteit moeten geven aan deze doelgroep om
ervoor te zorgen dat er genoeg zorghuisvesting beschikbaar komt de komende jaren.

▪

In Katwijk en zijn directe omgeving zijn een groot aantal woon- en verpleeginrichtingen
voor gehandicapten. Niet alleen voor deze groep inwoners maar ook voor de mindervaliden mensen die in Katwijk wonen of Katwijk bezoeken, is het dus van belang dat hier
rekening mee wordt gehouden bij de inrichting van de wijken en de omgeving. Een goede
toegankelijkheid is een must.
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Kies voor een betrouwbare overheid
De politiek heeft het vertrouwen van veel mensen verloren. De onvrede over de nationale
politiek is groter dan ooit. Als DURF willen wij het vertrouwen in de politiek herstellen. Wij
staan voor transparant bestuur en een overheid die zich aan afspraken houdt. DURF wil
betrouwbaar bestuur vormgeven door inwoners veel sterker bij de politiek te betrekken én
daarnaar te luisteren. De afgelopen jaren hebben wij ons ingezet om de gemeente goed te
controleren. DURF heeft onder andere bij het DSV-debacle, het opvragen van het rapport over
de voorrang op de rotondes, de velen vragen die wij hebben gesteld over de ‘Hoornes Gasvrij’,
de busbaan Duinvallei en de rekentool gasvrij van de Kalkoven laten zien dat we de gemeente
willen en kunnen controleren.

▪

Het lokale referendum vinden wij een goed idee. Inwoners houden zo ná de verkiezingen
invloed op de politiek en uit onderzoek blijkt dat dit instrument goed werkt. De komende
jaren werken we aan het herstel van vertrouwen.

▪

Wij doen de belofte om uitgebreid over haar inspanningen te blijven rapporteren en uitleg
te geven waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. De afgelopen vier jaar hebben wij dit
uitgebreid via sociale media gedaan.

▪

DURF is voorstander van een (adviserende) jongerenraad. Hiermee kunnen jongeren beter
bij het politieke besluitvormingsproces betrokken worden.

▪

Wij willen een regionale ombudsman. Hier kunnen inwoners sneller terecht met
problemen.

▪

De lokale politiek moet meer inzichtelijk worden gemaakt. Om die reden zijn we
voorstander van Politieke Portretten, waarbij burgers online per stemming kunnen zien
welk besluit er voor lag, argumenten voor en tegen summier worden genoemd, en men per
raadslid kan zien hoe er is gestemd.
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Leefbaarheid in iedere kern in onze
gemeente
We wonen samen in onze buurt of wijk. Dat vraagt soms om aandacht. We moeten zorg dragen
voor onze omgeving en omzien naar elkaar. DURF wil een leefbare gemeente waar iedereen
zich thuis voelt. De gemeente kan én moet dat stimuleren.
De afgelopen jaren heeft DURF zich hard ingezet om de leefbaarheid in onze kernen te
verbeteren. Wij hebben onder andere initiatieven ingediend om de huismeester in de
complexen van Dunavie terug te laten keren, zijn wij samen met de bewoners van de torenflats
opgetrokken om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren en hebben wij ons ingezet om de
buurthuizen en wijkverenigingen te behouden. Op ons initiatief wordt nu ook het plan voor
een wijkcentrum in de Hoornes uitgewerkt en daar zijn wij trots op. Er is echter nog veel werk
aan de winkel en daar zullen wij ons de komende vier jaar voor blijven inzetten.

▪

Het geld van de gemeente moet eerlijk over alle kernen worden verdeeld. DURF is daarom
voorstander van een wijkcentrum in de Hoornes. Katwijk Noord verdient ook een
gemeenschapshuis.

▪

DURF heeft een wijkcentrum voor de Hoornes geïnitieerd en wil dit uiterlijk in 2023
definitief realiseren. Katwijk Noord verdient een gemeenschapshuis.

▪

Het is van belang dat statushouders en mensen met sociale problemen niet op een
gecentraliseerde plek worden geplaatst, maar evenredig worden verspreid over de
gemeente.

▪

Voor de leefbaarheid is het belangrijk dat iedereen die in Katwijk woont goed geïntegreerd
is. De gemeente moet de beheersing van het Nederlands mogelijk maken. Inwoners die zich
niet inspannen om Nederlands te leren, worden op den duur gekort op hun uitkering.

▪

De woningbouwcorporatie moet zich blijven inzetten op het goed onderhouden van
woningen en flats. De huismeester moet hier onderdeel van zijn. Dunavie speelt een
belangrijke rol bij het leefbaar houden van de wijk.

▪

Ondersteun wijkcentra in het organiseren van evenementen en festiviteiten. Er zijn enorm
veel inwoners die zich willen inzetten voor een betere buurt, maar zij moeten wel de
middelen aangereikt krijgen om dat te kunnen doen. Met lokale initiatieven worden
inwoners op een laagdrempelige manier daadwerkelijk bij elkaar gebracht en daarmee
wordt de sociale cohesie bevorderd.

▪

Het nieuwe maaibeleid van de gemeente Katwijk zorgt voor meer biodiversiteit en groen.
Dat is goed, maar het moet niet zorgen voor een rommelige uitstraling en onveilige
situaties.
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Goed onderwijs voor toekomstige
generaties
De jeugd heeft de toekomst en daarom vinden we bij DURF dat de gemeente een grote
verantwoordelijkheid heeft om de belangen van deze generatie zonder stem nadrukkelijker
mee te wegen in besluiten. De afgelopen jaren is hier veel te weinig aandacht aan besteed en
heeft de gemeente zich passief opgesteld.
Bij DURF vinden we dat voor goed en aantrekkelijk onderwijs de gemeente het voortouw
moet nemen in het vormen van goede, veilige en aantrekkelijke onderwijsfaciliteiten. Tevens
moet aandacht worden besteed aan een goede aansluiting van de onderwijsvormen in onze
gemeente met de behoefte van de regionale economie zodat we de jeugd helpen aan een
goede toekomst.

▪

Onze gemeente moet vol inzetten op de ontwikkeling van Unmanned Valley met de
realisatie van een tech-campus. Daarom zijn wij er voorstander van om passende mbo, hbo
of wo-opleidingen naar onze gemeente te halen. Hierbij is samenwerking met hogescholen
en universiteiten van groot belang zodat een broedplaats kan ontstaan van creativiteit en
voor onze lokale economie. DURF vindt dat de gemeente de verantwoordelijkheid heeft om
de randvoorwaarden hiervoor te creëren.

▪

DURF vindt dat onderwijs beschikbaar moet zijn voor iedereen. Daarom moet de gemeente
zich blijven inzetten voor alle onderwijsvormen en geen voorkeursbehandelingen voor
onderwijs met een specifieke levensbeschouwelijke overtuiging. DURF vindt dat de
gemeente moet zorgen dat iedereen die dat wil in zijn eigen wijk naar school kan.

▪

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor veilige schoolgebouwen met een goede
ventilatie. Lessen moeten ook tijdens een pandemie op een veilige manier kunnen
doorgaan.

▪

De basis- en middelbare scholen moeten meer aandacht geven aan onze regionale historie.
De gemeente moet hier een ondersteunende rol inspelen door samenwerking met het
Katwijks Museum. De gemeente moet onderwijs over de lokale democratie stimuleren
door onder meer minstens eenmaal de raadszaal te laten bezoeken. Op deze manier
worden leraren niet extra belast.

▪

Wij zien graag dat de middelbare scholen elk jaar hun leerlingen een reanimatiecursus
geven. Hierdoor ontstaat er een hele generatie van inwoners die weten hoe zij moeten
reanimeren. Deze kennis kan levens redden. De gemeente zou hier subsidie voor vrij
moeten maken.

▪

De samenwerking met de gemeente Leiden en onderwijsinstellingen om een stagemakelaar
aan te stellen, moet worden doorgezet.

▪

Wij zijn trots op de scheepvaartopleiding in onze gemeente.
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Infrastructuur, mobiliteit en
bereikbaarheid
De komende jaren komen er nog meer woningen in Katwijk bij. We moeten de komende jaren
naast de plannen voor de woningbouw ook rekening houden met het toenemende vraagstuk
rond de mobiliteit. De afgelopen jaren is hier te weinig aandacht voor geweest, terwijl we zien
dat op drukke dagen de wegen nu al dichtslibben. DURF vindt dat de oplossing voornamelijk
ligt bij het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer door meer bussen te laten
rijden als de vraag stijgt, deelmobiliteit en snellere fietsverbindingen.

▪

De bereikbaarheid binnen onze gemeente moet verder worden verbeterd. Het openbaar
vervoer moet verbeterd worden. Momenteel rijdt er in de periode 00:30-5:00 geen enkele
bus en dat zou wel moeten. Om die reden zijn we voor een nachtbus.

▪
▪

Wij willen het tunneltje bij de Zanderij voor automobilisten behouden.

▪

De aanpak voor de Brouwerstraat gaat door. DURF wil dat de camera’s zo snel mogelijk
worden geplaatst om vrachtwagens definitief te kunnen weren. Op dit moment is het
vrachtwagenverbod niet effectief genoeg.

▪

Het verkeersveiligheidsplan wordt de komende vier jaar daadwerkelijk uitgevoerd. De
onveiligste verkeersknelpunten in onze gemeente pakken we aan.

▪

De voorrang voor auto’s op rotondes blijft ongewijzigd. Onderzoek toont aan dat dit
veiliger is. Onze gemeente moet fietsvriendelijk blijven, het aanwijzen van hoofdfietsroutes
kan hier aan bijdragen.

▪
▪

Het betaald parkeren en handhaven op verkeersoverlast blijft ook op zondag.

▪

Aan de opgestelde randvoorwaarden voor de nieuwe busbaan langs de N206 moet volledig
worden voldaan. Daarnaast kunnen de opgeleverde gegevens gebruikt worden om de lobby
naar de provincie te versterken voor de verkeerssituatie in Katwijk a/d Rijn, bijvoorbeeld
om de noodzaak van de ondertunneling van de N206 te bepleiten.

▪

DURF maakt zich zorgen over de plannen van onder meer de buurgemeente Wassenaar
waar het gaat om het afwaarderen van de voor Katwijk belangrijke ontsluitingswegen N44
(Rijksstraatweg) en N441 (Wassenaarseweg). Wij zijn tegen deze plannen zolang er geen
goede alternatieven zijn.

Verbindingen tussen Valkenburg en Valkenhorst moeten goed toegankelijk zijn voor
verschillende vormen van transport. In de huidige plannen wordt veel te weinig rekening
gehouden met bijvoorbeeld ruiters of recreatief fietsverkeer.

Wij zijn groot voorstander van de aanleg van de Noordelijke Rondweg (Pioniersbaan). Die
zien wij als belangrijke ontlasting voor dat deel van de N406 tussen het kruispunt
Molentuinweg en de afslag ’t Heen.
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Onze economische kansen pakken
Van oudsher beschikt onze gemeente over een aantal krachtige economische clusters. De
bloem- en sierteelthandel in Rijnsburg en de visserij vanuit Katwijk vormen belangrijke
economische motor voor werkgelegenheid. Bij DURF stellen we het belang van het MKB en
de familiebedrijven centraal en vinden we dat ondernemers veel vrijheid moeten krijgen om
te ondernemen.
Om ook in de toekomst te kunnen blijven profiteren is het van belang dat het
arbeidspotentieel en de bijbehorende infrastructuur hierop aansluiten. Wij willen daarom de
komende jaren werk maken van bestaande en nieuwe economie.

▪

DURF wil samenwerking in de regio versterken om kennis, innovatie, ondernemerschap en
handel te stimuleren. Wij vinden de ontwikkeling van Unmanned Valley tot brede techcampus topprioriteit. DURF vindt dat de gemeente partners moet betrekken om
infrastructuur mogelijk te maken. Wij vinden ook dat Greenport Duin en Bollenstreek
ondersteund moet worden.

▪

Het Heen is een bedrijventerrein met veel potentie. De komende jaren zetten wij ons in om
daar nog meer ondernemingen te kunnen plaatsen. Dit is een impuls voor de lokale
economie en werkgelegenheid.

▪

Wij steunen het principe dat ondernemers vrij hun winkel moeten kunnen openen op
zondag, maar hebben tegelijkertijd oog voor het probleem dat kleinere winkeliers worden
weggeconcurreerd door grote ondernemingen. In onze ogen is draagvlak hét argument dat
de doorslag moet geven na een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen. DURF wil
daarom inwoners via een referendum laten beslissen of er een koopzondag komt.

▪

Het moet makkelijker worden voor inwoners om zelf evenementen te organiseren. De
gemeente moet hier een positieve en ondersteunende rol bij spelen. Het evenementenplein
is hier uitermate geschikt voor en daarom moeten er minder beperkingen zijn. Bijvoorbeeld
als het gaat om het aantal dagen achter elkaar, het aantal dagen in totaal en de eindtijden.

▪

Horecaondernemers moeten meer vrijheid krijgen om zelf hun sluit- en openingstijden te
kunnen bepalen.

▪

Wij zijn er voorstander van om een leegstandsboete in te voeren voor
winkelpandeigenaars. Dit wordt gedaan door een leegstandsverordening. Op deze manier
wordt het aantrekkelijker voor eigenaren om de panden te vullen. Als er een goede
onderbouwing is voor de leegstand dan is een boete niet passend.

▪

De visserijsector in Nederland staat onder grote druk door de maatregelen vanuit Brussel
zoals vangstbeperkingen en vismethoden maar ook door de aanleg van grote windparken
en vis- en algenkwekerijen. De visserij is nog steeds een belangrijke economische pijler
voor Katwijk. Wij moeten dus extra aandacht schenken aan hoe wij deze sector kunnen
steunen in hun toekomstbestendigheid.
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Cultuur en creativiteit
Lokale tradities vormen de basis voor onze samenleving. Wij vinden dat de gemeente een
belangrijke rol moet blijven spelen in het behouden van onze cultuur door het ondersteunen
en toegankelijk maken van creatieve instellingen. Verenigingen of stichtingen die in
voldoende mate een positieve rol hierin vervullen moeten kunnen rekenen op voldoende
steun vanuit de gemeente.
De gemeente moet ervoor zorgen dat kunst- en muziekbeoefenaars hun passie en creativiteit
moeten kunnen blijven uitoefenen. Het muziekonderwijs is hierin een belangrijk onderdeel in
het stimuleren van muzikanten en het ontplooien van talent. Ook daar blijven wij de komende
jaren zorg voor dragen.

▪

Kinderen moeten van jongs af aan hun kunstzinnige vaardigheden kunnen ontwikkelen. De
gemeente moet blijven investeren in het bevorderen en stimuleren van de creativiteit op de
scholen en cultuurcentra. Het bestaande aanbod van muziekonderwijs op basisscholen
moet worden verruimd.

▪

DURF is voorstander van een toekomstgerichte bibliotheek. Voor alle inwoners uit de
diverse kernen moeten de lokale voorzieningen voor ieder gelijk zijn. De betaalbaarheid
van deze nieuwe bibliotheek is voor ons van groot belang. Het traject om tot de nieuwe
hoofdvestiging van de bibliotheek te komen heeft te lang geduurd.

▪

Voordat wij kunnen instemmen met De Burgt als locatie voor het Cultuurbedrijf moet er
eerst duidelijkheid komen over de kosten, parkeerdruk in de omgeving en of er een goede
oplossing is gevonden voor de betrokken ondernemers.

▪

Wij willen door middel van muurschilderingen het verhaal van onze dorpen door heel de
gemeente heen vertellen.

▪
▪

Het moet mogelijk zijn om het Katwijks Museum ook op zondag te bezoeken.

▪

Kunst en cultuur zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Wij geloven dat
talentvolle mensen die in de culturele sector werken op een gegeven moment zichzelf ook
staande kunnen houden.

▪

Wij blijven het burgerinitiatief voor een sport- en cultuurcentrum in De Woerd steunen.

Het programma-aanbod van RTV Katwijk moet zich richten op een breed publiek. De
gemeente mag geen voorwaarden stellen die ingrijpen in de redactionele vrijheid van de
lokale omroep. Daarnaast mogen er wel bepaalde kwaliteitseisen worden gesteld. De
programma- en radiomakers zouden volledig vrij moeten zijn in hetgeen dat zij maken. Het
bestuur zou hier geen invloed op mogen hebben.
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Een veilige gemeente
We leven in een veilige gemeente met relatief weinig criminaliteit. Dat moeten we zo houden.
Toch moeten we waakzaam blijven. De afgelopen jaren hebben we gezien dat de veiligheid ook
snel onder druk kan komen te staan, bijvoorbeeld met de overlast in het centrum van Katwijk
aan Zee, het grote aantal fietsen dat de laatste jaren wordt gestolen op de boulevard en de
onrust die soms ontstaat door de opvang van mensen met psychosociale problemen. Ook blijft
de handel en het gebruik van verdovende middelen een groot probleem waar wij aandacht
voor blijven vragen. Daarnaast moeten we (geluids)overlast bestrijden en de politie waar
nodig ondersteunen.

▪

Een veilig uitgaansklimaat is voor iedereen van belang. Niet alleen voor mensen die
daadwerkelijk uitgaan maar ook voor nabije bewoners. Wij blijven de komende jaren
daarom inzetten op de aanwezigheid van politie op drukbezochte uitgaansdagen.

▪

Het gebruik van verdovende middelen is een groot probleem met een impact op
verschillende gebieden. De gemeente moet de komende jaren doorgaan met het sluiten van
drugspanden en proberen drugshandel tegen te gaan.

▪

Wij zijn tegenstander van het verbieden van vuurwerk in Katwijk. Wel vinden wij dat een
vuurwerkvrijezone mogelijk moet zijn als bewoners dit zelf in hun straat willen en er
gehandhaafd kan worden.

▪

Wij willen een beveiligde fietsenstalling. Het bouwen van beveiligde fietsenstallingen heeft
ook ten gevolg dat het strand bereikbaar is voor hulpdiensten. Tevens willen wij
camerabewaking om de veiligheid op de boulevard te vergroten.

▪

Bij overlast van jongeren moeten hun ouders zo snel mogelijk worden betrokken en
worden zij gewezen op hun verantwoordelijkheid.
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Een sportieve gemeente
In een gezonde samenleving is sport en recreatie van groot belang. Daarom besteden we bij
DURF veel aandacht aan het rijke verenigingsleven dat onze gemeente kent. De gemeente
moet verenigingen ondersteunen, maar het mooiste is als zij zelf ook de broekriem kunnen
ophouden. De sportvoorzieningen moeten op orde zijn in onze gemeente. Juist vanwege het
grote belang van de verenigingen voor het sociale welzijn van onze inwoners.

▪

DURF heeft oog voor alle sportverenigingen in onze gemeente. Groot of klein, bekende of
minder bekende sporten, nieuw of traditioneel etc. De binnensport staat voor ons op
gelijke voet met de buitensport. De kansen om de binnensport te verbeteren moeten
daarom worden aangepakt.

▪

De komende periode wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om de sporthal Cleijn
Duin op te knappen en uit te breiden. DURF ziet hier verschillende kansen en neemt het
initiatief van de Grasshoppers om de sporthal te vernieuwen serieus.

▪

Bij nieuwe speeltuinen moeten ook publiek toegankelijke sporttoestellen komen. In andere
gemeenten en landen functioneert dit goed om inwoners meer te laten sporten.

▪

Het gebruik van Cruyff Courts willen wij de komende vier jaar extra stimuleren. Bij de
torenflats in Katwijk-Noord zien wij hier bijvoorbeeld nog voldoende ruimte voor.

▪

De regelingen voor gezinnen met een kleinere beurs om te kunnen sporten, zetten wij
natuurlijk voort. De financiële positie van ouders zou geen belemmering moeten zijn voor
kinderen om wel of niet te kunnen sporten.
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Toegankelijk houden van erfgoed
Erfgoed is een belangrijk aspect als het gaat om de lokale identiteit. Als belangrijkste rol voor
de gemeente zien wij het behouden en toegankelijk maken van het erfgoed. Het verleden
kunnen uitdragen en overbrengen op nieuwe generaties is daarbij een belangrijk onderdeel.
Het ondersteunen van de jaarlijkse ‘Open Monumentendag’ vinden wij dan ook van groot
belang.

▪

De wantvelden aan de noord- en westzijde van de uitwatering zijn voor ons van grote
cultuurhistorische waarde. Iedere vorm van aantasting in de vorm van bebouwing of
landschappelijke aanpassing moet voorkomen worden.

▪

De Limes staan meer dan ooit in de belangstelling. Vooral de opgravingen rondom
Valkenburg/Valkenhorst hebben de aandacht gevestigd op deze fase in de geschiedenis. De
mogelijke komst van het Provinciaal archeologisch depot in combinatie met een Limesbezoekerscentrum moet dus hier geplaatst worden. Het benadrukken van het einde van de
Limes-grens kan gerealiseerd worden door een groter object op het plateau van de
buitensluis te plaatsen.

▪

Bij het onderhoud van erfgoed moeten de erfgoedwaarde en niet economische aspecten
voorop komen te staan. Als een monument eenmaal weg is, dan komt het ook nooit meer
terug.

▪

Wij zijn voor het behoud van de barakken langs de Wassenaarseweg. Gezocht zal moeten
worden naar een oplossing waarmee het behoud van deze monumenten geborgd blijft. Het
intact houden van het geheel in de groene omgeving is daarbij het uitgangspunt. Losse
verkoop is niet wenselijk.

▪

De kerkenvisie zien wij als een goede basis waarin het behoud van dit belangrijke erfgoed
goed geborgd is.

▪

Binnen de dorpskernen moet het mogelijk zijn om de specifieke geschiedenis van die
kernen kenbaar te maken via tentoonstellingen, lezingen, etc. Vanuit de gemeente moet
hier geld voor beschikbaar zijn.
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Onze visie voor Valkenhorst
Tijdsdruk heeft steeds een grote rol gespeeld in de twee jaar voorafgaande aan de realisatie
van het bestemmingsplan. Vooral de burgerparticipatie en een verantwoorde besluitvorming
door de gemeenteraad is hierdoor onder druk komen te staan. Nu de gemeente zijn gevraagde
bijdrage in het project is nagekomen, mag tijd geen drukmiddel meer zijn om de
eerdergenoemde twee aspecten te kort te doen.
Wij vinden het belangrijk dat met de realisatie van Valkenhorst wordt voorzien in de
maatschappelijke behoefte. Dit betreft verantwoord gebruik van de beschikbare ruimte en
tevens de realisatie van betaalbare woningen en behoud van groen. Aan de 600 extra
betaalbare woningen bovenop de 5000 geplande woningen moet minimaal vastgehouden
worden.

▪

DURF is geen voorstander van kunstmatige ‘trucs’ als die gebruikt kunnen worden bij de
stikstofsaldering en die alleen op papier maar niet in de werkelijkheid tot
stikstofvermindering leiden.

▪

Wij vinden dat het uiterste geprobeerd moet worden om de verdeling van de 600 extra
betaalbare woningen over de twee deelgebieden beter in te vullen. Hierdoor voorkomen
we de ontwikkeling van sociaal kwetsbare wijken.

▪

De financiële gevolgen voor de gemeente zijn nog onvoldoende duidelijk in beeld.
Onderzoek naar de mogelijke risico’s is noodzakelijk. Verschillende risicoscenario’s moeten
binnen het financiële model verder doorgerekend worden.

▪

In Valkenhorst is veel ruimte voor recreatie binnen de plangebieden opgenomen. Rondom
de plangebieden worden ook uitgebreide recreatiegebieden ontwikkeld zoals het
Valkenburgse Meer, groenzone Wassenaar, Kooltuin, Panbos en het barakkenbos.
Zorgvuldige ontwikkeling van deze gebieden vinden wij erg belangrijk.

▪

Valkenhorst als autoluw woongebied vraagt om goede inpassingen waardoor de mobiliteit
op een adequate wijze ingevuld gaat worden. Het fietsverkeer en het OV spelen daarbij een
belangrijke rol. Ongelijkvloerse kruisingen met wegen moeten daarom zoveel mogelijk
toegepast worden. Voorzieningen voor een ordentelijke en (beveiligde) stalling van fietsen
moeten op de plekken die daarom vragen zoals het OV station, winkels, etc. ruim aanwezig
zijn. Voor niet-inwoners die de wijk bezoeken moeten voldoende mogelijkheden zijn om
vanaf de OV haltes verder de wijk in te komen, denk daarbij aan bijv. kiss & ride
mogelijkheden.

▪

Valkenhorst als eigen wijk moet gelijkwaardige voorzieningen krijgen als de overige wijken
in onze gemeente.

▪

Het invoeren van parkeerregulering (betaald parkeren + parkeervergunningen
belanghebbenden) in Valkenhorst mag niet leiden tot overlast in de aangrenzende
gebieden en het dorp Valkenburg. Er moet vooruitlopend een plan van aanpak zijn
waarmee deze problemen voorkomen kunnen worden.
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Ons programma samengevat in
begrijpelijke taal
Politiek en stemmen is er voor iedereen. Wij hebben daarom in het kort ons programma
samengevat in begrijpelijke taal. DURF vindt een aantal onderwerpen erg belangrijk:

▪

Er moeten meer huizen komen. Er is niet veel ruimte in de gemeente, dus daarom moet er
vaker worden gekozen voor hogere bouw. Zo kunnen er meer huizen worden gebouwd en
kunnen meer inwoners een woning vinden.

▪

Huizen moeten vooral zijn om in te wonen. Wij vinden het niet goed dat er huizen leegstaan
of als er veel huizen voor toerisme worden ingezet. Terwijl er zoveel inwoners op zoek zijn
naar een huis om vast in te wonen.

▪

Energie moet niet teveel kosten. Mensen mogen niet arm worden door verduurzaming. Er
zijn plannen om huizen ‘gasvrij’ te maken, maar dit zorgt voor weinig winst voor
duurzaamheid. DURF is daarom geen voorstander van deze plannen. Er zijn gelukkig veel
andere manieren om huizen te verduurzamen, zoals het plaatsen van zonnepanelen en
isolatie.

▪

We moeten vaker luisteren naar de inwoners van onze gemeente. DURF wil daarom dat
inwoners kunnen stemmen over belangrijke onderwerpen. Op die manier worden inwoners
meer betrokken, is er meer discussie en moet de politiek ook na verkiezingstijd meer
luisteren.

▪

Er moet meer aandacht voor jongeren zijn in onze gemeente. Jongeren onder de 18 jaar
kunnen nu te weinig doen in onze gemeente. Plekken waar jongeren komen, moeten
worden verbeterd en daar is gelukkig ook geld voor.

▪

Het moet overal fijn zijn om te kunnen wonen. Inwoners met problemen of inwoners die
nog geen Nederlands spreken, moeten daarom eerlijk over de gemeente worden verdeeld.
Daarmee worden mogelijke problemen voorkomen.
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