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Wijkraad peilt animo

SGP verbolgen over inbreng op congres over waterveiligheid

Steun voor
’dorpshuis’
Valkenburg

’Katwijk haalt truc uit met zeejachthaven’

door dick van der plas
VA L K E N B U R G /KATW I J K - Nu de gemeente Katwijk het voormalige raadhuis van Valkenburg toch aan de straatstenen
niet kwijt kan, is dit een ideaal onderkomen voor een ’gemeenschapshuis’. ,,Hier kan het dorpsgevoel tot leven komen’’, meldt een enthousiast Oud Valkenburg aan de plaatselijke wijkraad, die de animo voor zo’n centrale ontmoetingsplek voor inwoners en verenigingen onderzoekt.

Katwijk streeft ernaar om in alle
kernen een gemeenschapshuis
van de grond te krijgen. De plannen voor Rijnsburg - waar ook
het voormalige raadhuis die bestemming krijgt - verkeren al in
een vergevorderd stadium. Zo’n
twintig verenigingen en instellingen krijgen er onderdak, net
als het Centrum voor Jeugd en
Gezin en de bibliotheek.
Met het voormalige Valkenburgse raadhuis had de gemeente aanvankelijk andere plannen:
het in onderhoud kostbare pand
aan de Oude Rijn zou in een ideaal scenario een tweede leven als
horecagelegenheid kunnen krijgen. Maar de gegadigden staan
niet in de rij. CDA-raadslid Jonathan Weegink weet wel hoe dat
komt. ,,De markt is op dit moment natuurlijk niet ideaal. En
voor een horecagelegenheid is
het niet gunstig dat de gemeente
de oevers van de Oude Rijn een
openbare bestemming wil geven, als fiets- en wandelpad. Een
terras aan het water is dan niet
mogelijk.’’
Ondertussen wordt de bouwkundige staat van het raadhuis er
niet beter op, zegt Weegink. Samen met onder meer de PvdA
kwamen de christendemocraten
tijdens de laatste algemene beschouwingen met het idee om
het markante gebouw te bestemmen als gemeenschapshuis. De
Wijkraad Valkenburg peilt momenteel bij het verenigingsleven
hoe daar in het dorp over wordt
gedacht. ,,Het staat allemaal nog

door tim brouwer de koning

- Katwijk heeft een
zeejachthaven nog steeds niet uit
zijn hoofd gezet. Dat concludeert de plaatselijke SGP uit de
inbreng van de gemeente op een
congres over waterveiligheid.
Volgens de oppositiepartij is dat
in strijd met het raadsbesluit om
te stoppen met de actieve ontwikkeling van de haven.

K AT W I J K

SGP-raadslid Gerard van Delft
vindt dat Katwijk op het congres
van 12 april aanstaande in Nieuwegein ten onrechte goede sier
maakt met een afgeschoten plan.
Ook noemt hij het opmerkelijk

dat directeur Albers van de Nederlandse Zeejachthaven Ontwikkelingsmaatschappij onder
de vlag van Katwijk een bijdrage
levert, getiteld ’Verkenning van
een Zeejachthaven’. Op 24 november besloot de Katwijkse gemeenteraad te stoppen met de
actieve ontwikkeling van de haven.
De SGP verdenkt het college
ervan destijds een truc te hebben
uitgehaald. Volgens fractievoorzitter Wim van Duijn kunnen
derden initiatieven voor een zeejachthaven blijven ontwikkelen,
terwijl Katwijk zich opstelt als
’actieve, zelfs gretige gespreks-

partner’. Van Duijn: ,,Het CDA
kan zo zijn achterban vertellen
dat zij tegen de zeejachthaven
heeft gestemd, maar ondertussen gaat het project gewoon
door. Het zal mij niet verbazen
als wij nog deze raadsperiode een
plan van een ontwikkelaar voor
een zeejachthaven op de raadstafels hebben liggen.’’
Dat zou indruisen tegen het
eerdere raadsbesluit. De gemeenteraad sloot op 24 november het dossier zeejachthaven,
vooral omdat collegepartij CDA
het plan met 700 woningen bij
nader inzien te massaal vond.
Daarop voorzag het college het

lisse

ambtelijke voorstel van de aantekening dat de haven weliswaar
wenselijk is, maar ’als gevolg van
de grootschaligheid en de daaraan verbonden financiële risico’s
als gemeentelijk project niet verder wordt ontwikkeld’.
Anders dan de SGP, ziet wethouder Thijs Udo (VVD) het probleem niet. Hij laat weten dat hij
ook na het raadsbesluit openstaat voor discussies, plannen en
initiatieven van derden rondom
de zeejachthaven. ,,De gemeente
blijft dus een actieve gesprekspartner’’, stelt Udo, ,,ook voor
andere overheden die met het
onderwerp Katwijkse kust bezig

zijn, zoals Rijkswaterstaat.’’
Volgens Udo belicht Katwijk
op het congres het project zeejachthaven niet als zelfstandig
project. ,,De gemeente zal tijdens een presentatie ingaan op
een aantal kansen dat de Katwijkse kust biedt. Tijdens deze
presentatie wordt de zeejachthaven genoemd als voorbeeld van
een integraal project om de
zwemwaterkwaliteit te verbeteren.’’ Volgens Udo wil Rijkswaterstaat alleen als er sprake is van
een aansprekend integraal plan
meewerken aan de oplossing van
het probleem van de zwemwaterkwaliteit.

Eerste ’Voorlezen-plusbibliotheek’ van Nederland geopend in Noordwijkerhout

’Een beleving voor de zintuigen’
door caroline walenkamp

- In een
met slingers versierde ruimte
in het Noordwijkerhoutse
kinderdagcentrum De Honingraat zitten zeven kinderen in een kring. Alle ogen
zijn gericht op de rode koffer
die in het midden staat. ,,Wat
zou daarin zitten?’’ vraagt
een van de moeders aan haar
dochter.
NOOR DWI J KER HOUT

Begeleidster Madeleine heeft
het verlossende antwoord. ,,Ik
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- Een tegenvaller
van ruim twee miljoen euro
dreigt bij de aanleg van het park
in het Noordwijkse middengebied. Om die tegenslag af te wentelen, hield het voltallige Noordwijkse college gistermiddag een
pleidooi bij de provincie. ,,Voor
het te laat is.’’

NOOR DWI J K
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ontbijt. Het staat in het teken
van de ’Voorlezen-plusboeken’.
,,De plusboeken zorgen ervoor dat ook kinderen met een
beperking kunnen genieten van
het luisteren naar verhalen’’,
legt gedragsdeskundige Nelleke
Boer uit. Samen met Carla Wikkerman stelde ze de eerste Voorlezen-plusbibliotheek van Nederland samen, die de Noordwijkerhoutse burgemeester
Gerrit Goedhart woensdagochtend officieel opende in De
Honingraat.

Hartenkreet over
park op ’apengrond’
door silvan schoonhoven

MS River Explorer

Maart 28

ga jullie op een heel bijzondere
manier voorlezen’’, vertelt ze de
jonge luisteraars. Allemaal zijn
ze lichamelijk en/of verstandelijk beperkt en zitten ze in een
rolstoel. Ze pakt de koffer en
wijst naar het poppenschoentje
dat erop is vastgemaakt. ,,Misschien kunnen jullie het thema
al raden. Ik ga voorlezen over
wandelen.’’
De kinderen en hun familieleden zijn naar het centrum
gekomen om deel te nemen aan
een wel heel speciaal voorlees-

Sof van twee miljoen dreigt
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Dag 1-2: busreis Passau, incl. hotelnacht Duitland, inscheping.
Dag 3-4: via het mooie Dürnstein naar muziekstad Wenen.
Dag 5-6: naar de Hongaarse steden Esztergom en Boedapest.
Dag 7-8: tijd voor levendig Bratislava en de barokstad Melk.

- De organisatie van
het Noordzee Zomerfestival
(NZF) in Katwijk schrapt het
dagprogramma voor jongeren,
senioren en gehandicapten op
dagen dat de gemeente Katwijk
geen ontheffing verleent voor de
sluitingstijden. ,,De activiteiten
overdag kosten geld, de avondprogrammering levert geld op’’,
zegt voorzitter Willem Schonenberg. ,,Als we onvoldoende inkomsten hebben omdat we al om
23 uur moeten sluiten, zullen we
het toch ergens op moeten verdienen.’’
Het zomerfestival ligt al jaren
met het gemeentebestuur - en
met name met burgemeester Jos
Wienen - in de clinch over de
sluittijden. Op vrijdag en zaterdag mag de bierpomp nu in principe tot middernacht open blijven, maar voor de doordeweekse
dagen blijft de ontheffing uit.
,,Vanuit de gemeenteraad krijgen we veel sympathie voor ons
streven om van maandag tot en
met donderdag een half uur langer door te gaan, maar tot concrete resultaten heeft dit niet geleid. We blijven afhankelijk van
de grillen van het gemeentebestuur. Daar kunnen we eigenlijk
geen organisatie op bouwen.’’
Schonenberg benadrukt dat
allerlei inkomsten uit sponsoring en subsidies onder druk
staan. ,,We moeten het via de
bierpomp verdienen.’’
De raadscommissie Bestuur
vergaderde vorige week nog over
het evenementenbeleid, waarbij
door de politieke partijen opnieuw werd uitgesproken dat
het NZF ruimere openingstijden
moet krijgen. Burgemeester
Wienen beraadt zich op die uitspraak, maar Schonenberg heeft
er geen vertrouwen in dat het
voor dit jaar nog goed komt.
,,Deze zomer wordt het festival
gehouden van 2 tot en met 11 augustus. Als we nog iets van een
dagprogrammering willen opzetten, moeten we uiterlijk binnen een paar weken duidelijkheid hebben. Anders wordt het
gewoon te krap.’’

K ATW I J K

OPRUIMING!

Luxe en stijlvol cruisen over de Donau? Boek nu deze lenteaanbieding met het eersteklas schip MS River Explorer! Dat
staat voor exclusiviteit, comfort en culinair hoogstaande
maaltijden! U kunt al mee vanaf slechts € 799 o.b.v. ALLINCLUSIVE! Boek snel en ontdek dé Donau-klassiekers in stijl.

Lisse gaat niet akkoord met de
bouw van huizen op het stuk
bollenland voor ’t Huys Dever.
De Greenport Ontwikkelings
Maatschappij (GOM) had daartoe bij de gemeente een verzoek
ingediend. De GOM bouwt de
komende jaren in het buitengebied van de Bollenstreek een
aantal zogeheten Greenportwoningen. Een deel van de opbrengst van die huizen is bedoeld om de GOM aan geld te
helpen om haar doelstellingen
te kunnen realiseren. Lisse
vindt het bewuste stuk grond
bij Dever echter ongeschikt voor
woningbouw, vooral omdat de
huizen het oude kasteeltje aan
het zicht zouden onttrekken.

door dick van der plas

Eén van de begeleiders van centrum De Honingraat demonstreert het ’Voorlees-plusboek’

mooi wonen...
lekker leven...

Lisse: geen villa’s
bij ’t Huys Dever

NZ-Festival
schrapt in
programma

in de kinderschoenen hoor, maar
dit is wel een hele mooie plek en
een geschikte ruimte’’, zegt Liesbeth Wetting van de wijkraad.
,,Er zijn heel wat verenigingen
die er graag gebruik van zouden
willen maken. En, net als in
Rijnsburg, zou ook de bieb hier
een plekje kunnen krijgen.’’ Zeker nu het vroegere Dorpshuis
voornamelijk wordt gebruikt
voor bruiloften en partijen, is er
in Valkenburg behoefte aan een
alternatief.
Oud Valkenburg staat in elk
geval te trappelen, blijkt uit de
schriftelijke reactie van het bestuur aan de wijkraad. Om de inwoners en andere belangstellenden te informeren over de historie van het dorp, wordt nu gebruik
gemaakt
van
het
Torenmuseum. ,,Een prachtige
historische locatie, maar de
ruimtelijke mogelijkheden zijn
zeer beperkt. Naast een gemis
aan expositieruimte, missen wij
een ruimte voor echte verenigingsactiviteiten.’’
Oud Valkenburg is ’zeer gemotiveerd’ om van het gemeenschapshuis een echt dorpshuis te
maken, waar plaatselijke verenigingen kunnen beschikken over
werk- en vergaderruimtes, een
archief en een ontmoetingsruimte voor grotere groepen.
,,Een creatieve invulling maakt
het gemeenschapshuis verder efficiënt in gebruik en extra levendig omdat de samenwerking tussen verenigingen wordt bevorderd.’’

(ADVERTENTIES)
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Probleem is de grond tussen
Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen. Een deel daarvan
staat in de documenten van de
provincie als ’bollengrond’ genoteerd. Volgens het Noordwijkse
plan wordt tien hectare terrein
omgezet in half eersteklas bollengrond, half landschapspark.
Het hele gebied gaat de komende
jaren op de schop. Er komen woningen en een zwembad.
De situatie dreigt nu dat
Noordwijk toch het hele oppervlak aan bollengrond op een andere plek in de regio moet compenseren. Die compensatieregeling is tussen de regiogemeenten
afgesproken om de hoeveelheid
vierkante meters grond voor de
bloembollenteelt in de streek op
peil te houden. Dat gaat de gemeente 2,2 miljoen euro extra

kosten. Dat is ’financieel niet
haalbaar’ en ’maatschappelijk
gezien niet verantwoord’, zegt
wethouder Van Ast. Het plan
dreigt door deze hobbel te stranden.
Dat het hele middengebied als
bollengrond wordt aangemerkt,
is volgens Van Ast niet meer dan
een ’perkamenten werkelijkheid’. In feite gaat het om ’apengrond’, bepleitte hij gisteren bodem die ongeschikt is voor de
teelt, dus. De bollengemeenten
waren het daar samen al over
eens; het provinciebestuur heeft
het zelf ook erkend. Bij het bestuur is echter een verschil aan
het licht gekomen tussen wat er
op de kaarten staat en wat er de
’verordening ruimte’ meldt, zegt
een gemeentewoordvoerder.
Noordwijk doet ’namens de
gehele Noordwijkse gemeenschap en de vele bezoekers een
klemmend beroep’ op de provincie om de eis tot volledige compensatie te laten vallen. De kaart
in de verordening moet worden
gewijzigd. ,,Laat onze gemeenschappelijke ambities om onze
bollen terug te brengen in onze
kleurrijke streek geen papier tijger zijn.’’

,,Sommige kinderen zijn
dusdanig beperkt dat ’gewone’
boeken niet voldoen. Aan deze
verhalen worden zintuiglijke
prikkels toegevoegd, zoals geuren of geluiden. Zo kunnen ook
kinderen met een beperking
genieten van voorlezen.’’
Madeleine heeft de rode
koffer intussen uitgepakt. Zeven losse pagina’s in A3-formaat
komen te voorschijn. Ze pakt de
bladzijde waarop een waaier is
vastgemaakt en waait ermee
voor het gezicht van de kindjes.

,,Voel je de wind, Michelle?’’
Het meisje kan niet meer stoppen met lachen wanneer ze de
wind door haar haren voelt.
,,De boeken die in de bibliotheek komen te staan, zijn op
maat gemaakt’’, vertelt Boer.
,,Samen met de ouders van de
beperkte kinderen, bepalen we
wat ze leuk vinden om te doen,
waarna we er een verhaal omheen maken. Dat persoonlijke
zorgt ervoor dat zowel de ouders als de kinderen er plezier
aan beleven.’’

Lisse krijgt Amaliarotonde
- De rotonde die is aangelegd op de plek in Lisse waar de
Heereweg, de Nassaustraat en de
Keukenhofdreef samenkomen,
wordt genoemd naar prinses
Amalia. Dat hebben B en W van

LISSE

Lisse besloten. Zij vinden de
naam gepast omdat in die buurt
meer straten naar leden van het
koningshuis zijn vernoemd. Het
Koninklijk Huis verleent toestemming voor de naam.

(ADVERTENTIE)

Winter gevoel

