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KATWIJK - Media-adviesbureau ETT Media bezorgt
deze week een krant huisaan-huis over het onderwerp
duurzaamheid huis-aanhuis. Deze krant bevat allerlei achtergrondinformatie,
artikelen en interviews over
duurzaam Katwijk. Duurzaamheid is en blijft een abstract begrip. De drie P's,
People, Planet en Profit
staan voor mens, milieu en
opbrengst. Met elkaar zorgen voor deze drie elementen, dat is duurzaamheid.
Ook Katwijk wil betrokken
zijn bij mens en omgeving.
Zorgen voor elkaar en voor
de gemeente, zodat ook het
nageslacht hier nog plezier
aan beleeft. Om dit te bereiken heeft Katwijk vier aandachtsgebieden gekozen.
Duurzaam bouwen van woningen en inrichten van de
openbare ruimte, duurzaam
wijkbeheer en leefomgeving, sociale duurzaamheid
en duurzaam handelen. Aan
elk thema is de afgelopen
periode hard gewerkt. In de
krant komt dit uitgebreid
aan de orde. Ook de komende tijd staat bol van duurzame ontwikkelingen. Zo verschijnt eind mei een speciaal
boekje voor kinderen met
drie spannende spelletjesen opdrachtenroutes in het
Panbos. Dit boekje is verkrijgbaar bij de ingang van
het Panbos of via het vvvkantoor.
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Winnaars Klimaatstraatfeest

Digros pakt uit met pakketten

Bestevaerwacht 30 jaar

Tien volgeladen boten varen richting Kagerplassen. (Foto: pr)

KATWIJK - Jaren was de Katwijkse Zeeverkenners een
scoutinggroep enkel voor jongens. Dertig jaar geleden
kwam daar verandering in toen er ook twee boten beschikbaar gesteld werden voor zestien meisjes. Dit was
het begin van de Bestevaerwacht en de dertigste verjaardag hiervan was zaterdag 14 mei reden voor een feestje.
Een delegatie uit de Grunerielaan haalt de pakketten op. (Foto: Fotobureau Monica van der
Stap)

KATWIJK – De bewoners van de Grunerielaan in
Oegstgeest wonnen het zogenaamde feestpakket in de
nationale Klimaatfeestcampagne. Het pakket is een
bomvolle doos met allerlei lekkernijen voor een leuk
straatfeest. 'Krijgen is leuk, geven nog veel leuker', zegt
supermarktmanager Menno Zimmermann van Digros,
die de pakketten ter beschikking stelde.
Landelijk pakten de supermarkten onder de namen Dirk,
Bas, Digros pakten 3.500 van
die fors uitgevallen dozen in
voor de bekroonde deelnemers
aan de landelijke Klimaatfeestcampagne. Zondag 10 april
werd bekend gemaakt welke
straat de derde editie van het
Klimaatstraatfeest had gewonnen. De bewoners van maar
liefst 500 straten, pleinen en lanen mogen zich met de rijk gevulde feestpakketten ook win-

naar noemen. Zo ook dus de
bewoners van de Grunerielaan
in Oegstgeest. Dinsdag 10 mei
kwam een delegatie namens de
winnaars naar het filiaal van
Digros in Katwijk om het
feestpakket in ontvangst te nemen. De bedoeling van de nationale campagne was om met
de eigen straat leuke acties te
bedenken die bijdragen aan de
verbetering van het klimaat.
Alle speciale en originele klimaatacties die met buren wor-

den uitgevoerd, werden beoordeeld door een jury. Die jury
bepaalde de hoeveelheid bonuspunten die ermee konden
worden verdiend.
'Wij hebben er niet lang over
hoeven nadenken om mee te
doen aan dit geweldige project',
stelt Paul van Lenten van Digros. 'Ook in onze organisatie
staan milieu en klimaat hoog
op de agenda. En wij vonden
daarbij, dat een feest natuurlijk
niet compleet is zonder lekker
eten en drinken. Daarom geven
we deze actieve straten de
feestpakketten cadeau met
daarin onder meer frisdrank,
chips, sauzen en andere boodschappen. Eén ding weet ik zeker: dat worden stuk voor stuk
knalfeesten.'

Opmerkelijke uitkomsten

Onderzoek over MOE-landers
KATWIJK - Onderzoekers van de Erasmus Universiteit
en het Nicis Institute hebben woensdag 11 mei de eerste
onderzoeksresultaten gepresenteerd over de leefomstandigheden van werknemers uit Midden- en Oost Europa
(MOE-landen) in onder meer de gemeente Katwijk.
De meeste werknemers uit
MOE-landen komen uit Polen.
De verdeling mannen en vrouwen is fiftyfifty. De meesten
wonen in Rijnsburg en zijn
voornamelijk werkzaam in de
tuinbouw en de bouw. Zij werken meestal voor of via uitzendbureaus. Een kleine 50
procent denkt langer dan drie
jaar in Katwijk te blijven. Dit
is echter mede afhankelijk van
de werkgelegenheid in het
land van herkomst. Het me-

rendeel woont met meerdere
personen op kamers, vaak bemiddeld door de werkgever.
De meesten hebben de 'high
school' afgemaakt en werken
onder hun opleidingsniveau.
Ongeveer 30 procent van hen
verdient minder dan 1.000 en
40 procent minder dan 1.500
euro, en dat blijkt minder te
zijn dan de MOE-landers hadden verwacht.
Voorts bleek dat nog 50 procent van de buitenlandse

werknemers zich niet hadden
aangemeld bij de gemeente.
Een aandachtspunt dat burgemeester Jos Wienen voor zichzelf noteerde. Ondanks een
aantal van deze negatieve omstandigheden zijn de Oost-Europeanen over het algemeen
tevreden. Wethouder Gerard
Mostert vroeg of Nederlanders
deze werkzaamheden niet zouden kunnen overnemen. Onderzoeker Enbersen nam heel
duidelijk stelling in met zijn
antwoord: 'Nee. Het ontbreekt
de Nederlander aan arbeidsmotivatie voor dit soort werk;
zeker het vroeg opstaan breekt
velen al heel snel op…'
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Tien volgeladen boten hingen
zaterdag achter de vrij recent
opgeknapte Slepert richting
de Kagerplassen. Bij aankomst stond er voor de 74
gasten een brunchbuffet te
wachten. Na de brunch was
het tijd voor het uitpakken
van de vele cadeaus, zoals bij
een verjaardag hoort. De
groep heeft veel spelmateri-

aal ontvangen en daarmee
kunnen ze de komende jaren
mee vooruit.
Na de brunch volgde een
feestelijk zeilspel waarin alle
kinderen met familieleden al
zeilend langs verschillende
locaties moesten voor leuke
opdrachten. Rond 16.00 uur
keerde de vloot weer richting
Katwijk.

Leidenaren delen rake klappen uit in Noordwijk
KATWIJK - Politie Hollands Midden heeft zondag
15 mei vier mannen aangehouden op verdenking van
mishandeling van een 19-jarige man uit Katwijk.
De politie kreeg die nacht
rond 3.00 uur de melding dat
een man door vier mannen
mishandeld werd aan de
Oude Zeeweg in Noordwijk.
De politie ging ter plaatse en
zag een man op de grond liggen. Hij was onder andere tegen zijn hoofd geschopt en
hierdoor was hij buiten bewustzijn geweest. De man
werd meegenomen naar het

ziekenhuis. Een getuige van
de mishandeling, vriendin
van het slachtoffer, wees als
daders een groep aan die bij
de rotonde Oude Zeeweg/
Pickeplein liep. De politie
ging naar de groep toe en
hield vier mannen uit Leiden
tussen de 18 en 20 jaar aan.
De 19-jarige man uit Katwijk
deed aangifte. Hij vertelde
dat hij de vier mannen had
aangesproken omdat zij zijn
vriendin lastigvielen. Vervolgens ontstond de vechtpartij.
De politie maakte proces-verbaal op tegen de vier mannen.
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