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Ook in Katwijk behoefte aan Fietsmaatjes
Het wordt hoog tijd dat er in de 
gemeente ook Fietsmaatjes ko-
men. Katwijk, een bolwerk van 
vrijwilligers, bedrijven en parti-
culieren die voor een maat-
schappelijk goede zaak de knip 
willen trekken. In de regio, zoals 
in Oegstgeest, Lisse, Noordwijk, 
Leiderdorp en Teylingen rijden 
er inmiddels een flink aantal 
rond. Het zou de eer te na zijn 
om ten opzichte van omringen-
de gemeenten hierbij achter te 
blijven.

Door Piet van Kampen

Er zijn wel eens duofietsen in de ge-
meente waargenomen. Deze be-
hoorden echter toe aan instellin-
gen zoals Topaz Overduin. Dit staat 
echter los van Fietsmaatjes.nl, een 
landelijk fenomeen dat in onze re-
gio in Warmond een aantal jaren 
geleden de kop heeft opgestoken.
Het was Tekla Zwinkels die het initi-
atief hiertoe nam. Werkzaam in de 
zorgsector en dit gat in de ‘zorg-
markt’ ontdekte en er gestalte gaf. 

Inmiddels heeft het landelijke be-
kendheid gekregen en rijden er bij-
na honderd Fietsmaatjes rond. Een 
uitje voor lichamelijk beperkten 
en/of ouderen en alleenstaande 
thuiswonenden. Dat er in onze ge-
meente ook behoefte aan is zal dui-
delijk blijken als het project een-
maal van de grond is gekomen.

De kar trekken
Arjanne Plug is werkzaam in De Wil-
bert evenals Tekla Zwinkels die el-
kaar al kenden en Fietsmaatjes een 
keer ter sprake kwam. Vanuit Wel-
zijnskwartier was er contact opge-
nomen met Tekla Zwinkels en zij 
vroegen aan Arjanne ‘Kan jij voor 
Katwijk de kar gaan trekken?’
Met Welzijnskwartier en de beide 
dames werd er om de tafel gezeten 
en Arnout de Bakker, de man die na-
mens Welzijnskwartier het project 
‘Katwijk rijdt mee’ opstartte, zag 
een belangrijk onderdeel hiervan 
ingevuld. Arjanne verwierf vrijwil-
ligers die nu samen het bestuur van 
Stichting Fietsmaatjes Katwijk vor-
men.

Kees Pols. ‘Ik had het telefoonnum-
mer van Tekla en werd verwezen 
naar Welzijnskwartier. Zodoende’. 
Pieter van Duijn las op de website 
dat er vrijwilligers werden gezocht. 
Jaap van Rijn belde naar Arjanne en 
bood zich aan als penningmeester. 
Greet van Beele sloot zich aan van-
uit Welzijnskwartier. Dit enthousi-
aste vijftal maakt zich sterk om ook 
in Katwijk Fietsmaatjes een begrip 
te laten worden voor hen die hier 
een groot plezier mee wordt ge-
daan. Op den duur schept het een 
band tussen de vrijwilliger en de 
passagier zoals de ervaring uit om-
liggende gemeenten heeft geleerd.

Op zoek naar
Om het project te realiseren zijn er 
duiten nodig. Jaap van Rijn: ‘Ik heb 
Zorg & Zekerheid en Fonds 1818 aan-
geschreven en verwacht positieve 
reacties. Zo’n fiets kost 12.500 euro 
en wij willen graag met twee begin-
nen om het later uit te breiden naar 
vijf voor elke dorpskern in de ge-
meente Katwijk. Arjanne: ‘Wij zijn 
nog op zoek naar bewaakte opstel-

plaatsen en vrijwilligers die de rit-
jes willen maken. Ook naar iemand 
die voor het simpele onderhoud, 
zoals de ketting smeren en de ban-
den oppompen op zich neemt. In 
ieder geval zijn wij op de goede weg 
en die opstelplaatsen komen er wel 
al is het in Rijnsburg en Valkenburg 
vooralsnog een probleem. Wij ver-
trouwen er op dat het goed komt, 
ook met de financiering. Voor even-
tuele reparaties hebben Profile Paul 
en Luyten Tweewielers zich al be-
langeloos garant gesteld’ klinkt het 
bemoedigend.

Als het project gaat lopen is het ech-
ter wel zo dat vrijwilligers en gasten 
zich moeten inschrijven voor deel-
name. 
Het is niet een kwestie van ‘mag ik 
een dagje de fiets huren’? Natuur-
lijk zijn er bedrijven en particulie-
ren die dit mooie initiatief willen 
steunen.

Voor informatie: 
www.stichtingfietsmaatjeskatwijk.nl
info@stichtingfietsmaatjeskatwijk.nl.
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Corona-update Katwijk

Verdere daling 
besmettingen
Het aantal coronabesmettingen 
blijft ook in Katwijk verder dalen. 
Er werden vorige week maar 6 
nieuwe besmettingen gemeld bij 
de GGD Hollands Midden (zie gra-
fiek); 1,3 procent van de die week 
geteste Katwijkers. Dat is minder 
dan het gemiddelde (3,8 procent) 
in de regio. Een week eerder waren 
er 13 besmettingen in Katwijk.

Afgelopen maandag werden er 
geen nieuwe besmettingen gemeld 
en dinsdag maar 1. Er waren geen 
ziekenhuisopnames of overlijdens 
als gevolg van Covid 19.
Er zijn inmiddels 25.286 Katwijkers 
(38,3 procent) voor de eerste keer 
gevaccineerd en 15.610 Katwijkers 
(23,7 procent) volledig gevacci-
neerd. 

Vaccinatiegegevens
Sommige locaties of landen vragen 
een vaccinatie of een negatieve 
uitslag van een coronatest voordat 
je toegang krijgt. Dat bewijs je met 
een QR-code in de CoronaCheck-
app. Die code kun je ook uitprinten 
en meenemen als je geen app wilt 
gebruiken. Je vindt de QR-code via
www.coronacheck.nl
Sinds afgelopen week is het voor 
inwoners die gevaccineerd zijn bij 
de GGD’en mogelijk om via de 
CoronaCheck-app en op Mijn.RIVM.
nl te zien dat men gevaccineerd is, 
wanneer men gevaccineerd is en 
welk vaccin men heeft ontvangen.
De afgelopen weken had de GGD 
GHOR Nederland een achterstand 
in het doorsturen van vaccinatiege-
gevens naar het RIVM. Dit is nu 
opgelost. Alle vaccinatie-data, met 
uitzondering van inwoners die 
géén toestemming hebben ver-
leend om hun gegevens te delen 
met het RIVM, zijn nu te vinden in 
bovengenoemde twee kanalen.
Inwoners, bij wie data zoals 
geboorte- of vaccinatiedatum niet 
kloppen, kunnen contact opnemen 
met de CoronaCheck helpdesk: 
0800 1421 (gratis), dagelijks van 
08.00 tot 20.00 uur. Mailen naar de 
helpdesk kan ook: 
helpdesk@coronacheck.nl

Vernieuwing en vervanging basisscholen en gymzalen
De gemeente gaat de ko-
mende vijf jaar samen met 
betrokken schoolbesturen 
aan de slag om schoolge-
bouwen van vier basisscho-
len en twee gymzalen te 
verbeteren of te vervangen. 
Ook wordt een eerste school 
en gymzaal gebouwd in de 
toekomstige wijk Valken-
horst. Dat meldt de gemeen-
te in een persbericht.

Met het vaststellen van het uitvoe-
ringsprogramma ‘Integraal Huis-
vestingsprogramma Primair On-
derwijs’ (IHP PO) voor 2021 tot 2025 
geeft het college van burgemeester 
en wethouders het startsein voor 
de uitvoering van dit eerste deel 
van de huisvestingsprojecten.
Voor elke school wordt onderzocht 
of het schoolgebouw vernieuwd of 
vervangen moet worden en of de 

huidige locatie nog steeds de beste 
plek is voor de school.

Kwalitatief en eigentijds 
onderwijs
Ieder kind heeft recht op goed on-
derwijs. De gemeente vindt het be-
langrijk dat kinderen en jongeren 
optimale kansen krijgen hun talen-
ten te ontwikkelen om in de toe-
komst naar eigen vermogen deel te 
kunnen nemen aan de maatschap-
pij. 
‘Voor het geven van kwalitatief en 
eigentijds onderwijs zijn goede 
schoolgebouwen nodig met de juis-
te faciliteiten. En het is belangrijk 
om schoolgebouwen duurzaam te 
maken om op die manier bij te dra-
gen aan een toekomstbestendig 
Katwijk’, zegt wethouder Jacco 
Knape. ‘Met de betrokken schoolbe-
sturen en kinderopvang in Katwijk 
is daarom hard gewerkt aan het op-
stellen van een plan om de komen-
de twintig jaar schoolgebouwen en 

Kennis over 
slimme 
ontwerpen delen 
gymzalen in de gemeente te ver-
nieuwen of te vervangen.’

‘De komende 5 jaar gaan we samen 
met de schoolbesturen, kinderop-
vangorganisaties en het Sportbe-
drijf aan de slag met het vernieu-
wen of vervangen van de Christelij-
ke Opleidingsschool, De Duinroos, 
De Burcht, de Oranje Nassauschool, 
twee gymzalen en de eerste basis-
school en gymzaal in de toekomsti-
ge wijk Valkenhorst.’

Effectief en efficiënt
Het vernieuwen of vervangen van 
de scholen kost veel geld. Daarom 
wordt het huisvesten van de scho-
len projectmatig opgepakt. Hierbij 

kijkt de gemeente samen met de 
betrokken partijen of er kansen 
zijn om kosten te besparen. Bijvoor-
beeld door waar mogelijk het hu-
ren van noodgebouwen te voorko-
men door projecten integraal op te 
pakken. Zo kunnen leegstaande 
scholen uit eerdere projecten ge-
bruikt worden als tijdelijke huis-
vesting tijdens de bouwperiode.
Ook opgedane kennis over slimme 
ontwerpen of technische oplossin-
gen worden gedeeld tussen school-
besturen. Op die manier wordt er 
effectief en efficiënt met financiële 
middelen omgegaan en kunnen er 
mogelijk financiële voordelen wor-
den behaald. Voor een aantal scho-
len worden momenteel al locatie-
verkenningen en haalbaarheidson-
derzoeken uitgevoerd.

Voortgezet onderwijs
De gemeente wil eenzelfde integra-
le en onderbouwde aanpak ook 
voor de huisvesting van het voort-

gezet onderwijs in Katwijk. Daarom 
wordt samen met de schoolbestu-
ren na de zomer gestart met het op-
stellen van een integraal huisves-
tingsplan voor het voortgezet on-
derwijs. Hierin zullen de bouwkun-
dige en onderwijskundige kwaliteit 
van de bestaande schoolgebouwen 
in kaart worden gebracht. Daar-
naast worden de gebouwen verge-
leken met de onderwijskundige be-
hoefte in de toekomst.
Het gaat om de scholen Pieter 
Groen en Vakcollege Rijnmond van 
het Andreascollege, en de locatie 
Rijnsburg van het Visser ‘t Hooft Ly-
ceum. In dat integraal huisvesting-
plan wordt ook aandacht besteedt 
aan de opgave voor voortgezet on-
derwijs in Valkenhorst.

Meer info
Meer informatie over de nieuwe 
huisvesting van de basisscholen is 
te vinden op
www.katwijk.nl/huisvestingbasisscholen

Jaap van Rijn, Kees Pols, Arjanne Plug en Pieter van Duijn met de in Noordwijk geleende fiets. Greet van Beele ontbreekt. | Foto: Piet van Kampen


