
   

 
 

Naam 
Adres 
PC - Woonplaats 
 
 
 
 
 
Onderwerp: opgehaalde ideeën Katwijk, 22 april 2021 
Adres:   

 
 
Beste meneer, mevrouw, 
 
Wat hebben wij ontzettend veel, leuke en creatieve reacties ontvangen op onze eerste 

“participatiekaart” met vragen. Er zitten veel goede ideeën tussen. Ontzettend bedankt hiervoor! Met 

de bewoners die hebben aangegeven mee te willen praten, is inmiddels gesproken over deze ideeën. 

We waren van plan de ideeën op een tweede kaart te zetten, maar het zijn er teveel! Daarom doen we 

de eerste terugkoppeling op deze manier. De kaartvorm komt zeker nog terug, want hier hebben we 

leuke plannen voor. 

Per categorie geven we aan welke ideeën er zijn binnengekomen. 

 

De tuinen 

• Meer bloemen / groen / bomen 

• Meer parkeergelegenheid / nieuwe bestrating 

• Geen vaste picknicktafels, maar wel meer plaatsen om met eigen stoelen te kunnen zitten 

• Hek om het parkeerterrein, tuinen wel toegankelijk laten 

• Gelegenheid om zelf te tuinieren bijvoorbeeld een kruidentuin 

• Plantvakken / plantenbakken 

• Hekjes om voortuinen, grasveldjes weg, perken met bloeiende heesters 

• Stekelstruiken verwijderen, dode of lelijke struiken/ bomen vervangen 

• Grasveld opknappen 

• Verboden voor honden 

• Duidelijkheid over gebruik tuinen 

 

De speeltuinen 

• Meer plaatsen om te kunnen spelen 

• Meer open speeltuin, zonder sluitingstijd 

• Voetbal- of basketbalveldje 

• Klimtoren / skatebaan / trampoline 

• Speeltoestellen voor oudere jeugd 

• Speeltoestellen opknappen / vervangen / verplaatsen 

 

Wij gaan op basis van uw wensen tuintekeningen laten maken die we aan u voorleggen 

Wanneer we hier samen naar hebben gekeken, bekijken we wat we kunnen uitvoeren. We zijn in 

gesprek met de gemeente over de speeltuinen, we nemen de speelvoorzieningen in de tuintekeningen 

op. 



   

 
 

Leefregels 

• Galerij, portiek, trappenhuis vrij van spullen en vrije doorgang 

• Niet roken in algemene ruimten 

• Rekening houden met de buren, geluidsoverlast 

• Dieren niet los laten lopen in en om het complex 

• GFT-bakken gebruiken waar ze voor zijn 

• Geen grofvuil dumpen in of bij het complex 

• Fietsen in de berging of fietsenstalling 

• Portiek schoonhouden en vrij van fietsen enz. 

• Bewoners houden eigen stuk galerij en ramen schoon 

• Buren spreken elkaar op de leefregels aan 

 

De wens om bovenstaande leefregels kwam uit de enquête naar voren  

Wij gaan deze regels beter onder de aandacht brengen en waar nodig handhaven. U als bewoner 

heeft hierin de grootste rol, door er samen op toe te zien dat dit ook gebeurt. Als we hierin samen 

optrekken moet het lukken. 

 

Schoonmaak moet beter, is vaak aangegeven 

Wij gaan zorgen dat het schoonmaakprogramma in de publicatieborden komt te hangen, zodat u ziet 

wanneer u welke schoonmaak mag verwachten. Wanneer de schoonmaak niet naar tevredenheid 

verloopt, neem dan contact op met Ruud. Voor de portiekwoningen zou het mooi zijn als bewoners 

onderling afspraken gaan maken over het schoonhouden daarvan. Dit voorjaar organiseren we hier 

een schoonmaakdag. Meer informatie hierover volgt nog. 

 

Actieve bewoners 

• Opruimen zwerfvuil in en om het complex 

• Opschoondagen met kinderen uit de wijk en de scholen 

• Buurtbijeenkomsten  

• Meer contact met Dunavie / GOA's / wijkagent  

• Minibibliotheken in de wijk 

• Leuke activiteiten in de wijk 

• Jeugd bewonerscommissie 

•  

Wij willen handen en voeten geven aan deze ideeën, maar daar hebben wij u bij nodig 

Wij gaan u uitnodigen om mee te doen. Dit gebeurt in mei / juni 2021.  

 

Onderdoorgangen 

• Afsluiten 

• Fietsen / scooter / scootmobielstalling  

• Muurschildering / speelplek 

• Portieken verfraaien 

 

De meeste bewoners kiezen voor een afgesloten stalling in de onderdoorgangen 

Wij gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en laten het u weten. Dit geldt ook voor het 

verfraaien van de portieken. 

 



   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommige ideeën of vragen die we lazen betreffen de gemeente 
Deze zaken hebben we voorgelegd aan de gemeente en we hebben de volgende antwoorden 
ontvangen. 
  

• 30 km zone. De hele buurt is een 30 km gebied. Die maximumsnelheid geldt dus al. Wanneer 

de indruk bestaat dat er op sommige stukken echt te hard gereden wordt, kunnen we met 

matrixborden controles uitvoeren. We horen graag welke stukken dat zijn. 

• Ondergrondse containers (verschillende ideeën over de plaats daarvan). De gemeente is 

bezig met de invoering van een ander huisvuil inzamelsysteem op de website (Anders 

inzamelen (diftar) | Gemeente Katwijk) is daarover van alles te vinden. Wij gaan verder met de 

gemeente in gesprek over de situatie bij u in de wijk. We houden u op de hoogte. 

• Meer bakken voor plastic. Ook dit punt komt aan de orde bij het veranderen van de 

huisvuilinzameling. 

• Meer parkeergelegenheid. Meer parkeergelegenheid betekent vaak minder ruimte voor de 

voetganger. Concrete verzoeken kunnen door de gemeente in behandeling genomen worden. 

De gemeente kan daar nu geen toezeggingen over doen. 

• Nieuwe bestrating Prins Bernhardlaan/ stoepen opknappen. Wanneer de 

bouwwerkzaamheden zijn afgerond beoordeelt de wegbeheerder van de gemeente of 

herstraten van de Prins Bernardlaan nodig en mogelijk is. Overigens moeten trottoirs altijd 

veilig zijn dus wanneer u een onveilige situatie aantreft meldt die a.u.b. bij de gemeente dan 

lossen we dat op. 

• Paaltjes bij opritten voor kinderwagens, rollators. Paaltjes zijn vaak hinderlijke obstakels 

vooral voor mensen met een beperking (slecht ter been, visueel gehandicapt). De gemeente 

is er daarom erg terughoudend mee en verwijdert er op dit moment veel meer dan er worden 

geplaatst. Als het echt nodig is dan kan het, maar liever zoeken we andere oplossingen. 

• Vuilnisbakken op route scholen / Bosplein. Op de route staan enkele afvalbakken. De vraag 

komt waarschijnlijk voort uit het zwerfafval dat door scholieren wordt achtergelaten. Helaas 

moeten we constateren dat het niet stoer is je vuil in een afvalbak te gooien. Meer bakken lost 

het probleem dan ook niet op. 

• Meer straatverlichting. Koestal heeft een verlichtingsniveau dat vergelijkbaar is met de rest 

van de gemeente. Dat neemt niet weg dat het voor kan komen dat sommige punten slecht 

verlicht zijn. Wanneer concrete locaties worden gemeld kijken we wat we eraan kunnen doen. 

• Werkbusjes uit de straat. Dat is helaas niet mogelijk. Er is geen aparte regelgeving mogelijk 

voor “werkbusjes”. 

 

Wilt u een melding maken bij de gemeente? 

Maak gebruik van de Fixi app of bezoek: katwijk.nl/meldingen-buitenruimte  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fextra.katwijk.nl%2Fwonen-verkeer-en-leefomgeving%2Fanders-inzamelen&data=04%7C01%7CR.vanRijn%40Dunavie.nl%7C343e9b43f92844d6acd208d8fe7fb43b%7C843aca98dd6144f6962a5483e85d0c45%7C1%7C0%7C637539172875228998%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8xZFaVMiL7IDngePa%2FQ13q1Av8%2FNEZ%2Fzdglj2lQX4Zs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fextra.katwijk.nl%2Fwonen-verkeer-en-leefomgeving%2Fanders-inzamelen&data=04%7C01%7CR.vanRijn%40Dunavie.nl%7C343e9b43f92844d6acd208d8fe7fb43b%7C843aca98dd6144f6962a5483e85d0c45%7C1%7C0%7C637539172875228998%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8xZFaVMiL7IDngePa%2FQ13q1Av8%2FNEZ%2Fzdglj2lQX4Zs%3D&reserved=0


   

 
 

 

Reparaties / verbeteringen voor Dunavie 

• Hekwerk Louise de Colignylaan wordt gerepareerd. 

• Woningen zijn gehorig. Contactgeluid tussen de woningen onderling is door de bouwwijze niet 

te isoleren. 

• De toegangshekken naar de galerij worden beter beveiligd. 

• Balkonhekken van glas. Dit staat niet op de planning, zolang het technisch niet nodig is, gaan 

we dit niet doen. 

• Allemaal dezelfde zonneschermen. Wanneer we dit op zouden nemen in complexregels voor 

nieuwe huurders, duurt het nog jaren voordat dit in de praktijk een eenheid oplevert.  

• Schuren opknappen (portiekwoningen). Dit punt wordt meegenomen als input voor de 

volgende onderhoudsbeurt. Gebreken graag melden bij Dunavie als reparatieverzoek. 

• We gaan huurders beter informeren rondom projecten. 

• De aannemers worden aangesproken dat ze hun afval opruimen. 

• Spionnetjes in nieuwe voordeuren portiekwoningen worden geplaatst. 

• Voegen van de portieken. Dit punt wordt meegenomen als input voor de volgende 

onderhoudsbeurt. Gebreken meldt u bij Dunavie als reparatieverzoek. 

• Er wordt extra verlichting aangebracht, beneden bij de brandtrap. 

• Verlichting bij bergingen. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden. 

• Rubbers van kunststofkozijnen zijn op, geven af, lekken en het tocht. Wordt meegenomen in 

de eerstvolgende onderhoudsbeurt.  

Dit is in grote lijnen wat u naar voren heeft gebracht  

Wij gaan aan de slag en u hoort van ons. We verheugen ons op de samenwerking. 

 

Wilt u actief meepraten over uw wijk / complex laat het ons weten 

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag. Ruud: 071 820 08 11 en Viola 071 820 08 38.   

 

Een mail sturen mag ook: r.vanrijn@dunavie.nl of v.elstgeest@dunavie.nl  

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Ruud van Rijn & Viola Elstgeest 
buurtbeheer & medewerker leefbaarheid 
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