Kleur verf inzet voor strijd met gemeente
Het'is de voormalÍge pastorie in Valkenburg. Sinds

staat deze op de Hoofdstraat 7o. Een gemeerrtelijk
mgnument. Een pand met
een riike historie. En nu inzet van een conflict over de

1933

kleurvandeverf.

gaat dwarsliggen. De gemeente wil
gaan handhaven. Er blijkt een miscommunicatie met de eigenaren te
zii-n bver de kleur van het onderhoud. En drie weken geledén staan
de verbaasde eigenaren voor de ge-,
meentelijke bezwaarcommissie.
Tenminste, dat wilden zij, rammel-

den wel aan de'deur van het gemeentehuis om bij de commissiete

Door N¡co Kuyt

Soms zakt de broek af, zo is het ge-

zegde.'De eigenaren van het pand
op HoofdstraatTo zijn lekker bezig
metbehou{ van het hout. Gemeentè en iedereen is het daar over eens.

í{et pand wordt uitstekend onderhouden. Maar de kleurstelling is
niet naar de smaakvoor een monument, vindt de gemeente.
Er ontstaat een gerommel over de
'subsidie. De Erfgoedcommissie

komen, maar het was de verkeerde.
En die ging niet open. Alleen voor
een huwelijk. Hetkan soms í¡reemd
lopen. Maar goed.
Vorige week werd opnieuw een vergadeling van de bèzwaarcommissie uitgeschreven. En hier dacht de

behandelende ambtenaar maar
van 'ik hoef er niet meer aanwezig
te zljn'. Een minachting die ook dé
commissie bemerkte. De bezwaarmakers hadd'en deze keer wel de
juiste deurgevonden.

'Huis is niet
aangetast¡

maar
verbeterd'
'Wij zijn altijd-te goede tlouw geweest. Sommige houtdelen zijn
niet groen geschilderd. Het geeft
hoge kosten om dat weer terug te
brengen. Maar het huis is niet aangetast, maar verbeterd. Bij de volgende beurt gaan we het weer her-

stellen', biechten de bezwaarmakers op. Zij gaven aan als zij het op
voorhand geweten hadden, dan

hadden zij de kleur nietgekozen en

ziin van goede trouw uitgegaan.

Maar om het nu te herstellen, dat
kost behoorlijk wat.
Het bedrag aan subsidie is nog wel
beschikbaaS maarveel minder dan
wat het herstel. Tussen de vijf en
acht jaar komt er gewoon een ander lakje. Decommissie had vorige
week nog wel enkele vragen aan de

gemeente, maar die was dus niet
aanwezig. Wellicht rammelde ook

de ambtenaar aaD de verkeerde
deu¡ maar dat liJkt nietwaarschijnluk.
Wat de commissie nu gaat adviseren is nog niet in kleur geverfd,
Maar soms geeft een beetje mediation toch een betere kleur en ook
lagere kosten van al die vergaderin$en over een lakje verf.

Toeristen
vinden
botten op
strand
Een groepie Duitse toeristen heeft zaterdagmiddag
botten gevonden op het
Katwiikse strand.
De toeristen vonden onder meer
een kaak op het strand ter hoogte
van de Noordduinseweg.
\

Inmiddels is Het Nederland Forensisch Instituut een onderzoek gestart naar de herkomst van de botten. Het is mogelijk dat het gaat
om menselijke resten.
De politie heeft op het strand.nog
gezocht, maar trof geen andere
resten aan.

Het onderzoek kan enkele.weken
duren.

DURF: Goed
a

nteuws:
digitale tool

budgetteren
nu online
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fi¡aens ae begrotingsbehandeling
vorig jaardiende DURF een motie
in voor eèn iligitale tool budgetteren. De motié werd door een groot
deel van de raad ondersteund en'
aurngenomen
Goeã nieuws, wanthet isvoor ons
van groot belang dat mensen met
schulden in onze gemeente zo snel
mogelijk op een laagdrempelige
manier worden geholpen. Er zijn
nog relatiefveel gezir¡nen in onze
gemeente met een laag inkornen
en de verwachting is dat dit aantal
de komende vier jaarzal stijgen.,
Deze tool zal mensen met schulden
;helpen doordat zij online en ano-

niem bereikbaar is. De Katwijkse
organisatie Grip op de I(nip stelt in
haar jaarverslag dat'slechts een
klein deel'van de huishoudens in
de'schulden-gevarenzone of kans
daarop'om hplp waagt.
ÉIet is volgens Grip 'niet eenvoudig
om mensen over de drempel te
krijgen om hulp te wagen'. Dit
heeft waarschijnlijk te maken met.

+

'

het taboe op arrhoede en de pri-

vacywaarmen zich zorgen om
maakt.
De tool stelt een aantal 'Geldpliinnen' ter beschikking, waardoir
inwoners op een moderne en overzichtelijke wijze te kunnen helpen.
Deze plannen worden in verschillende vormen aangeboden,want er
zijn mogelijkheden om uit de geldzorgen te komgn, beter rond te
komen, te sparen, af te lossen, te
beleggen, pensioen op te bouwen
enzovoorts. Door dit brede aanbod
kan iedere inwonergoede tips krijgen. Het is gemaakt voor alle inkomens.
DURF is

blij dat deze week de tveb-

site voor onze gemeente online is
gegaan en er ook een campagne
aan gekoppeld is. Bent u benieuwd
naarde geldplannen? Bezoekt u
dan vooral de websife:

ffi

www.sto rtp u ntgel dz ø ken.nl I kotw ijkI

I
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Ambachtsweg wordt voorlopig eenrichtingsverkeer vanwege herinrichting. I Foto:

Tij

RD

delijk éénrichtingsverkeer op Ambachtsweg

'De

werkzaamhdden aan de
wegen en fietspaden op het

Katwijkse bedrijventerreÍn

't Heen gaan deze week een
nieuwe fase in. Om'veilig te

Lammers en Peter Jongejan van

Parkmanagement Kdtwijk de betrokkenen een bloemetje overhandigde en bedankte vooi hun inzet.
Het betrof uiWoerder Martin Frölich en Floor Witteman van Van Eijk

kunnen werken en de-be Infra- en Milieutechniek en gedrijven op het bedriiventer- meentelijk projectleider Ton Mooijrein bereikbaar te houden, ekind. Coördinerend ambtenaar
wordt er tot begin decem- Francisco Grant koìr niet aanwezig
ber op de Ambachtsweg en zijn en kreeg het bloemetje op kanhet aansluitende deel lage toor.

weg

éénrichtingsverkeer
ingesteld.

Werkzaamheden

Het bestuur van het Þarkmanagement complementeerde iqmiddels
de betrokkenen van de gemeente

werkzaamheden plaats langs de
hoofdrijbaan Ambachtsweg en La-

en aannemersbedrijf Van Eijk Infra-

geweg. Bij de lageweg gaat het om

en Milieutechniek,met de zorgvuldige werkwijze sinds de start van
het project.
De werkzaamheden aan de fietspa-

den, parkeerplaatsen en uitritten
aan deAmbachtswegen de daaraan

liggende kruisingen op het bedrij:
venterrein 't Heen zijn nagenoeg
gereed. Een proces dat prima verliep, uitstekend gecommuniceerd
werd en weinig overlast betekende
voor de betrokken ondernemers.
Vandaag dat bestuursleden Ton

r:t

nen verrìchten en de bedrijven toch
bereikbaar te houden, stéit de gemeente eei eenrichtingsverkeer in
op de Ambachtsweg en het aansluitende deel Lageweg. Men kan met
de auto vanaf de Hoorneslaan wel

het bedrijventerrein in rijden, maar
moet het't Heen verlaten via de [a-

gewegNoordwijkerweg.
Uiteraard geldt dit niet voor fietsers
en voetgangers. Zij kunnen het
werkvak ongehinderd passeren.

Inmiddels gaat het project de volgde'fase in. Vanäf maandag 14 olctober tot vrijdag 6 december zijn er

het gedeelte tussen de rotonde
N2o6 en de Blekerstraat/Lijnbaans.traat.
In eerste instantie worden de langsparkeervakken vanaf
Blekerstraat en de Ambachtsweg (aan
de panden met een even nummer)

de

onderhanden genomen en vervol-

gens de oneven ziide vanaf het
tankstation terug naar de tijnbaanstraat. De aan deze wegen ge-

vestigde ondernemers zijn daarover inmiddels geinformeerd, om
de werkzaamheden veilig te þn-

Ton Lammers en PeterJongejan (achter links en rechts) metTon Mooijekind
(links) Floor Witteman en Martin Frölich. lFoto: Aod von Du¡in-
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