De Wijkraad
De wijkraad adviseert het college van B&W over onderwerpen die betrekking hebben op de wijk
en/of haar bewoners. De wijkraad is ingesteld door het College en bestaat uit betrokken en actieve
mensen die wonen en/of werken in de wijk. Deze leden zetten zich volledig vrijwillig in om de
leefbaarheid van de wijk te vergroten. De wijkraad is volledig onafhankelijk en niet politiek partijdig.
Om zoveel mogelijk draagvlak te creëren en het College zo goed mogelijk te adviseren, onderhoudt
de wijkraad contacten met de gemeente, bewoners(platforms), buurtgroepen, organisaties en
ondernemers binnen de wijk. De kern Katwijk aan den Rijn bestaat uit de buurten: Katwijk aan den
Rijn (oude dorp), ’t Sandt, Schutterswei, Molenwijk, Katwijkerbroek, Tranendal, Zanderij, Cleijn Duin,
De Koestal en De Blekerij.
Het doel van de wijkraad is:
1. Een bijdrage leveren aan het in standhouden en versterken van de identiteit en de
herkenbaarheid van de kern (Katwijk aan den Rijn).
2. Het vervullen van een klankbordfunctie en signaleringsrol met betrekking tot
- ontwikkelingen van en in de kern;
- de leefomgeving in de kern;
- de veiligheid in de kern;
- overige onderwerpen op gebied van wonen, werken, welzijn, spelen, recreëren en veiligheid.
De wijkraad probeert deze doelen te bereiken door het geven van advies en het inzetten van
beschikbare gelden uit het wijkbudget. Afgelopen jaren heeft de wijkraad samen met anderen veel
bereikt waaronder: herstel van de historische klok in de Groote Steeg, herstel Hekwerk
elektriciteitsgebouw Van Egmondstraat, Johan Cruyff Court Rode Plein, leestafel Roskam, haal- en
brengpunt Bibliotheek in de Roskam, Coop in de Rijnstraat.

Speerpunten 2018 – 2020:
1. Inspraak en advies. De wijkraad adviseert het college van B&W, de wijkraad wil meer actief en
op tijd betrokken worden bij onderwerpen die onze wijk betreffen.
2. Handhaven wijkbudget. Om initiatieven van verenigingen en particulieren, die de leefbaarheid,
sociale cohesie, etc. in de wijk vergroten, te kunnen ondersteunen, wil de wijkraad kunnen
blijven beschikken over een wijkbudget. Voor het toekennen van gelden uit het wijkbudget is in
2017 een reglement geschreven. Wij willen de mening van achterban en bewoners ophalen
rondom actuele onderwerpen. Ook hiervoor willen wij het wijkbudget aanwenden.

3. Deelname aan klankbord-, focus- en werkgroepen. De wijkraad zal kritisch blijven deelnemen
aan werkgroepen, klankborden en andere vormen van burgerparticipatie die door de gemeente
worden georganiseerd. Vanaf 2016 wordt actief deelgenomen aan:
1. Molenwijk fase 2.0 Info avonden zijn bezocht. Bij de wijkraad is zorg voor de leefbaarheid in
de wijk.
2. HOV/Rijnlandroute. De ontwikkelingen rondom Rijnlandroute en HOV hebben grote impact
op Katwijk aan den Rijn. De wijkraad wil goede aansluiting op N441, Molentuinweg en
provinciale weg N206 (thv Molenblok/Peking). Bijzondere aandacht hierin voor de inpassing
bij de Zeeweg en het Zeewegviaduct.
3. Verlenging Westerbaan. Wijkraad wil een goede aansluiting op Julianalaan, geen
sluipverkeer door de wijk. Bijzondere aandacht voor de verkeerssituatie Bosplein.
4. Q-team Duinvallei. Goede invulling van Duinvallei, bewoners moeten worden gehoord,
draagvlak voor invulling bij omwonenden.
5. Klankbord Arbeidsmigranten.
6. Focusgroep omgekeerd huisvuil inzamelen.
4. Herinrichting Rijnstraat. In 2017 wordt gestart met de herinrichting van de Rijnstraat tot 30 km
gebied. De Wijkraad wil hier nauw bij betrokken zijn zowel in de communicatie aan omwonenden
als bij de inrichting van het plan. De wijkraad wil de Turfmarkt betrekken bij de herinrichting.
Belangrijke aandachtspunten hierbij:
a. Parkeervrij maken en herinrichten van Turfmarkt. Parkeergarage op de Achterweg (bij
Guijt transport) kan voor nieuwe parkeerplaatsen zorgen.
b. Geluidsoverlast verminderen, geen drempels of klinkerbestrating.
c. Veilige oplossing voor de fietsroute/oversteek bij de Van Egmondstraat.
d. Goede bereikbaarheid winkels en parkeergarage Achterweg.
e. Handhaven van het groene karakter van de Rijnstraat.
5. Buurtkamer Roskam. Behoud en uitbreiding activiteiten in de Roskam tot buurt-/huiskamer van
Katwijk aan den Rijn. Nu liggen veel taken bij OV Katwijk aan den Rijn, Wijkraad en uitbater. Voor
verdere ontwikkeling en borging van de buurtkamer is coördinatie nodig voor nieuwe
initiatieven, verder inrichten van bestaande initiatieven en afstemming de uitbater en andere
betrokkenen. Coördinatie kan komen van vrijwilliger, sportbedrijf, Welzijnskwartier, of andere.
Wijkraad wil hiervoor een goede invulling.
6. Overige onderwerpen.
a. De N206 is een barrière voor de verbinding van Katwijk aan den Rijn en Zanderij/Koestal.
Afgelopen jaren is een plan ontwikkeld voor de ondertunneling van de N206. Andere plannen
gaan over een zogenaamde dicht-open-dicht-open (Dodo) constructie. De wijkraad wil
vermindering van geluidsoverlast door N206. Bij ondertunneling of dodo constructie wil de
wijkraad dat er ruimte wordt gemaakt voor een verbindend terrein voor sport, spel en
recreatie tussen de twee dorpsdelen.
b. Volwaardig servicepunt van de bibliotheek in de wijk. De leestafel en haal- en brengfunctie in
de Roskam is inmiddels als pilot gestart.

c. Ringpark. Bij ontwikkeling van een Ringpark moet Katwijk aan den Rijn meer betrokken
worden in de wandelroute.
d. Parkeergarage op de Achterweg met kleinschalige, gelijkvloerse koopwoningen voor mensen
met beperking en senioren. Autovrije Turfmarkt inrichten als verblijfsruimte met o.a. een
Limes picknicktafel.

