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Structuurplan in mei openbaar
Het concept voor het Integraal Structuur Plan (ISP) voor de Locatie
Valkenburg krijgt vorm. Dat neemt niet weg dat het ontwerp nog steeds
geschaard moet worden onder de noemer ‘werk in uitvoering’. Dat betekent
dat er nog het een en ander kan veranderen tot het moment dat het plan
openbaar wordt gemaakt. Dat is ook de reden dat u in deze nieuwsbrief nog
geen plankaart aantreft!
Het ISP is een nadere uitwerking van de Integrale Structuur Visie, die vorig
jaar is opgesteld. In het ISP is meer informatie te vinden over onder meer de
verschillende woonmilieus en de bijbehorende voorzieningen, de inrichting
van de groene buffer, de functies in de Mient Kooltuin en het behoud van een
aantal waardevolle cultuurhistorische en landschappelijk-ecologische
elementen. Een voorbeeld daarvan is het helofytenfilter, dat ten tijde van het
marinevliegkamp functioneerde als duurzaam waterzuiveringssysteem.
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Planning
Inmiddels heeft de stuurgroep Locatie Valkenburg de planning vastgesteld voor het openbaar maken van het
structuurplan en de bestuurlijke besluitvorming. Het hele traject loopt van mei tot eind september.
In maart en april vindt de interne behandeling van het structuurplan plaats. Allereerst in de stuurgroep Locatie
Valkenburg, die het plan vrijgeven voor behandeling door colleges van burgemeester en wethouders van Katwijk en
Wassenaar. Als zij zich op hoofdlijnen kunnen vinden in het plan, wordt het definitieve concept van het plan medio mei
vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode duurt dan tot eind juni. In de zomervakantie wordt het structuurplan,
afhankelijk van de inspraakreacties, aangepast en kort na de zomervakantie naar de gemeenteraden van Katwijk en
Wassenaar gestuurd. Zij behandelen het plan in september met het oog op vaststelling van het ISP voor 1 oktober.

Week van Nieuw Valkenburg
Tijdens de inspraakperiode is het uiteraard mogelijk om schriftelijke reacties in te dienen. Daarnaast wordt er in de
derde week van mei een Week van Nieuw Valkenburg georganiseerd. Deze week is bedoeld om burgers, omwonenden,
maatschappelijke organisaties en andere belangstellenden te informeren over het structuurplan. Er komen ook
inhoudelijke debatten, waarvan de resultaten worden meegenomen als inspraakreactie.
Natuurlijk is er in de Week van Nieuw Valkenburg ook ruimte voor recreatie en cultuur. Zo is het de bedoeling om een
recreatieve fietstocht te organiseren en een kunstevenement voor jong en oud.
Later meer
Als de stuurgroep en de colleges van burgemeester en wethouders van Katwijk en Wassenaar het ISP eenmaal hebben
vrijgegeven voor inspraak, voorzien wij u uiteraard van meer informatie en precieze data voor onder meer de
inspraakperiode en de activiteiten in de Week van Nieuw Valkenburg.

Schooljeugd aan de tekentafel
Op vrijdag 7 maart werd in zeven brugklassen van het Andreas College,
locatie Pieter Groen, hard gewerkt aan plannen voor de invulling van een
nieuwe woonwijk op de Locatie Valkenburg. In het kader van een
projectenweek werd specifiek aandacht besteed aan het voormalige
vliegkamp en de directe omgeving.
De leerlingen maakten op een plankaart in de schaal 1:5.000 duidelijk
waar wegen, scholen, flats, rijtjeswoningen en villa’s het beste kunnen
worden gepland. Ze werden daarbij geholpen door de leraren en een
medewerker van de gemeente Katwijk die bij het project Locatie
Valkenburg is betrokken. Wethouder Wonen van Katwijk, de heer H.
Vingerling, kwam langs om de wensen van de leerlingen voor het gebied
te leren kennen.
Naast 5.000 woningen moest ook de route voor de RijnGouweLijn en een
halte worden ingepast. Verder werd de leerlingen gevraagd om de
verkeerstoren te behouden, maar hier een nieuwe bestemming voor te
bedenken. In veel plannen kreeg de toren een restaurant- of een
museumfunctie. Specifieke aandacht werd gevraagd voor het inpassen
van de landingsbanen. Waar sommigen hier een mooie plek zagen om
rijtjeshuizen neer te zetten, was het voor anderen meer iets voor een
lommerrijke laan. In veel van de plannen werden delen van de lange
landingsbaan omgevormd tot waterpartijen, al dan niet in directe
verbinding met het Valkenburgse Meer.
Opvallende nieuwe functies in het gebied waren onder meer een grote
McDonalds met drive-in, een Ikea met parkeergelegenheid, een vliegtuig
als monument in een vijver op het midden van de huidige lange
landingsbaan en een centrum van winkels rond een groen plein,
waaronder zich een parkeergelegenheid bevindt.
Of de ideeën van de brugklassers overeenkomsten vertonen met het
‘echte’ structuurplan, zult u in mei zien wanneer het ISP openbaar wordt
gemaakt!

