Stop de “lood-om-oud-ijzer-politiek” in Katwijk.
Verkiezingen in Katwijk zijn jarenlang een keuze tussen lood en oud ijzer
geweest. Daarom zijn problemen jarenlang onopgelost en heeft Katwijk
zich onvoldoende aangepast aan de moderne tijd. Nieuwe wegen bestaan
nog steeds alleen maar op papier. Massale bebouwing verpest de leefomgeving en doet
huizenprijzen extra dalen. Andermans geld wordt te gemakkelijk uitgegeven, en daardoor
worden reserves aangetast en gaan financiële lasten omhoog, terwijl de crisis nog niet
voorbij is. Veel burgers merken dit dagelijks in hun portemonnee.
Stem 19 maart de nieuwe partij Hart Voor Katwijk, Lijst 9.
Een greep uit ons uitgebreide verkiezingsprogramma:
1. Lage belastingen maar ook voor toekomstig houdbare gemeentefinanciën.
Geen verhoging Onroerende Zaak Belasting of andere heffingen. De gemeente moet niet de
begroting op orde krijgen door meer binnen te halen maar door vooral minder uit te geven of
taken af te stoten.

2. Verbeter fors de bereikbaarheid.
Om files te voorkomen maar ook om Katwijk leefbaar en gezond te houden.
Concreet: de gehele ondertunneling van de N206 tussen Zanderij en Katwijk a/d Rijn en het
doortrekken van de Westerbaan en in de toekomst een complete ringweg rondom Katwijk.
3. Stop het grote en onverantwoord uitgeven.
Denk aan de aankoop van Riche (€ 4 miljoen), het luxe zwembad (€ 17 miljoen), de super
bibliotheek/theater (€ 13 miljoen excl. verliesgevende exploitatie), de € 24 miljoen verspilt aan
grondspeculatie etc. Alleen zo kunnen we de bezuinigingen op het welzijns- en ouderenbeleid
financieel opvangen. Een nieuwe bibliotheek op een centrale plaats is vanwege de digitalisering
(e-books) en vergrijzing achterhaald beleid.

4. Terughoudend bouwbeleid: Katwijk is vol.
Katwijk dreigt een betonstad te worden. De huizenprijs daalt hierdoor extra in Katwijk en
verdwijnt nog meer groen. Hoogstens oudbouw vervangen en meer inzetten op een betere
doorstroming bij de huurhuizen. Geen ‘Leiden aan Zee’.

5. Terugbrengen van de bouwopgave, op het voormalig vliegkamp Valkenburg.
Het aantal woningen van de 5000 waartoe al eerder is besloten mag vanwege gewijzigde
economische omstandigheden terug naar 0, of als dat niet echt meer lukt, terug naar de ooit door
provincie en Rijk vastgestelde ondergrens van 3000 woningen.
BOVENSTAANDE PUNTEN ZIJN EEN SELECTIE UIT ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018.
KIJK OP WWW.HARTVOORKATWIJK.NL VOOR MEER STANDPUNTEN EN ONZE KANDIDATEN.
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IS ER VOOR ALLE INWONERS EN DENKT
WÈL AAN UW PORTEMONNEE

