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       Secretariaat: S. de Jong 
       Adres:  Koekoeksbloem 18  
         1902 GK  Castricum   
       E-mail:  info@pgbc.nl 

Verslag bijeenkomst Platform Gehandicaptenbeleid Castricum (PGBC) 

Datum: 1 april 2022 
Tijdstip 10.00 uur 
Locatie: Gemeentehuis Castricum 
Verslagnummer: 2022-04 

Aanwezig:  afkorting 

De heer Edwin Steeman voorzitter PGBC ES 
Mevrouw Carolien van Eck lid PGBC CE 
Mevrouw Atty van den Bovenkamp lid PGBC AB 
De heer Gerard Steeman lid PGBC GS 
Mevrouw Martine de Wit lid PGBC MW 
De heer Sije de Jong secretaris PGBC SJ 

Afwezig: 
Mevrouw Trudy van der Weide gemeente Castricum TW 
De heer Hans de Vries gemeente Castricum HV 
Mevrouw Nicoline Schumacher gemeente Castricum NS 
De heer Lex Bennink lid PGBC LB 
 
 

1. Opening en mededelingen 
a. CE is vandaag voorzitter. Zij opent de vergadering en heet de deelnemers welkom. 
b. LB kan niet komen als gevolg van de sneeuwval. 

2. Vaststelling agenda, notulen, mededelingen en ingekomen stukken 
a. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
b. Het verslag van de vergadering van 4 maart 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
c. Ingekomen zijn: 

- Ontvangstbevestiging van de gemeente van de mail over de Lokale Inclusie-agenda.  
- Bericht van Gerard Brinkman van Groen Links, naar aanleiding van onze mail aan de 

gemeente en politieke partijen over toegankelijkheid van de verkiezingen en de 
programma's van de politieke partijen. GroenLinks heeft een poging gedaan om een 
voorleesfunctie aan te brengen op hun site. Als je de link in hun mail volgde, werd de 
tekst voorgelezen, maar op de site van GroenLinks Castricum heeft SJ de link niet 
gevonden. 

- Reactie van de gemeente op de mail waarmee de brochure van de VNG over 
toegankelijkheid van de verkiezingen is toegestuurd, met een uitnodiging gekregen voor 
een gesprek op 5 april. 

- Bericht van NS dat de aanvraag voor de Julianaweg 40 in Akersloot is ingetrokken 
- Adviesaanvraag voor een bed and breakfast aan de Haagscheweg in Bakkum 
- Idem voor appartementen en een winkelruimte aan de Burgemeester Mooijstraat in 

Castricum, in het voormalige gebouw van de ING Bank. 
- Een mail van de webredactie van de gemeente over de manier waarop het PGBC de  

verslagen toegankelijk kan maken voor mensen met een beperking 
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- Verslag van een overleg van de Monitoringsgroep Pilot Dorpsstraat Autoluw 
- Mail van mevrouw Tauber van Lokaal Vitaal met het antwoord op de schriftelijke vragen 

die die fractie heeft gesteld naar aanleiding van onze brief over toegankelijkheid van de 
verkiezingen. 

- Bericht van verhindering van TW voor vandaag en voor het afscheid van Frans Jongbloed 
op 15 april 

- Adviesaanvraag voor een bed and breakfast aan de Oosterzijweg in Limmen 
- Tekeningen voor een kinderdagverblijf in het gebouw van de ABN AMRO aan de 

Dorpsstraat in Castricum 
- Mail van NS met actualisering van allerlei projecten op gebied van bouwen en wonen. 
- Reactie van Kennemer Wonen op het advies van 2021 over de appartementen aan de 

Oude Parklaan (op terrein Dijk en Duin) 
- Mail van HV met een tekening van de aanpassing van het fietsparkeren bij het 

winkelcentrum Geesterduin, bij de ingang bij Albert Heijn 

3. Overleg afdeling Civiele Werken en Verkeer, HV (niet aanwezig) 
a. HV heeft per e-mail laten weten dat hij geen aanvullingen heeft op de informatie over de 

diverse projecten die in het verslag van de vorige vergadering is vermeld.  
b. Herinrichting De Bloemen: 

De grijze noppentegels bij de oversteekplaatsen worden in 2022 vervangen door witte, 
vanwege de betere zichtbaarheid voor slechtzienden.  

c. Revitalisatie winkelcentrum Geesterduin: 
- HV heeft een tekening gestuurd van de wijziging van het fietsparkeren bij de ingang bij 

Albert Heijn. SJ laat HV weten dat het PGBC akkoord is, met het voorstel om met 
belijning aan te geven waar de fietsen geplaatst kunnen worden. 
Actie: SJ Gereed: Zsm  

- Ingang bij de Vomar: We wachten tot er nieuwe tekeningen zijn. 
- De gids- en markeringslijnen worden aangebracht tegelijk met de werkzaamheden bij de 

ingang bij de Vomar. 
d. Zandzoom in Limmen:  

Geen nieuws.   
e. Herinrichting Startingerweg Akersloot: 

Geen nieuws.   
f. Inventarisatie GPA’s (gehandicaptenparkeerplaatsen algemeen): 

ES stuurt nog een reactie aan HV n.a.v. het gesprek over de actualisering van de lijst van 
GPA’s op eigen terrein. 
Actie: ES Gereed: Zsm 
De brief aan de eigenaren van GPA’s op eigen terrein kan daarna worden verstuurd.  
Actie: HV/ES Gereed: Tzt 

g. Vervanging riolering Buurtweg Akersloot: 
HV heeft de opmerkingen van ES doorgestuurd naar de projectleider.  

h. Herinrichting Rijksweg Limmen: 
De gemeente is bezig met de aanbesteding. 

i. Nieuw zwembad: 
Geen nieuws. 

j. Station NS: 
- ES heeft inmiddels ook het toilet bekeken. Het ziet er prima uit. Hij maakt het verslag 

van de schouw binnenkort af, met nieuwe foto’s. 
- Bij de overweg tegenover het restaurant is een vak aangegeven waar je kunt staan als je 

ingesloten raakt tussen de spoorbomen. Deze zijn niet zichtbaar voor mensen met een 
visuele beperking. ES neemt dit op in zijn verslag. 
Actie: ES Gereed: Zsm 
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k. Nelson Mandelahof: 
Het aangepaste plan wordt toegelicht in het volgende verkeersoverleg.   

l. Verslag schouw Bakkerspleintje: 
SJ mailt het rapportje aan de afdeling Beheer Openbare Ruimte, Stephan Eg.  
Actie: SJ Gereed: Zsm 

4. Overleg afd. VTH, Ruimtelijke Ontwikkeling, NS (niet aanwezig) 
a. NS heeft per e-mail de stand van zaken van de hieronder genoemde projecten 

geactualiseerd. Dit is verwerkt in dit verslag. 
b. Mr. Ludwigstraat 2a in Castricum (realiseren woningen in oude zuivelfabriek):  

De vergunning is al in november 2020 verleend. Er is nooit een reactie van de aanvrager op 
het advies ontvangen. 

c. Zeeweg 8 in Castricum (het bouwen van een stalling en het wijzigen van het parkeerterrein: 
Het is nog niet duidelijk of de gemeente gaat meewerken wordt aan het plan. 

d. Julianaweg 40 in Akersloot (het bouwen van een woning, winkel en app.): 
De aanvraag is ingetrokken. T.z.t. wordt een nieuwe aanvraag verwacht. 

e. Haagscheweg 3 in Castricum (realiseren van een B&B):  
De stukken zijn voor advies naar het PGBC gestuurd. 

f. Oosterzijweg 25 in Limmen (realiseren van een B&B):  
De stukken zijn voor advies naar het PGBC gestuurd. 

g. Bleumerweg 12h in Castricum (het realiseren van een kinderdagverblijf):  
De stukken zijn voor advies naar het PGBC gestuurd. Het PGBC brengt geen advies uit, omdat 
de vergunning al is verleend. 

h. Burgemeester Mooijstraat 5 in Castricum (het verbouwen van het bankgebouw tot 3 app.): 
De stukken zijn voor advies naar het PGBC gestuurd. 

i. Dorpsstraat 76 in Castricum (het realiseren van een kinderdagverblijf):  
De stukken zijn voor advies naar het PGBC gestuurd. De aanvraag past binnen de regels van 
het bestemmingsplan. De aanvraag gaat eigenlijk alleen maar om het aanpassen van de 
voorgevel. 

5. Invoering Omgevingswet en Omgevingstafel 
a. Mw. Slokker heeft nog steeds niet gereageerd op het verzoek om te laten weten of er meer 

duidelijk is over de positie van het PGBC en de AWH in de procedure voor vergunning-
verlening of aan te geven wanneer hierover wel meer duidelijkheid zou kunnen komen. SJ 
mailt opnieuw. 
Actie: SJ Gereed: Zsm 

6. Samenwerking met Adviescommissie Wonen Heiloo (AWH) 
a. ES neemt telefonisch contact op met de AWH over de mogelijkheden voor samenwerking 

Actie: ES Gereed:  Zsm 

7. Overleg afdeling Samenleven, TW (niet aanwezig) 
a. Geen nieuws. 

8. VN- verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 
a. SJ heeft namens het ASD+-overleg een mail gestuurd aan het oude college, waarin opnieuw 

aandacht wordt gevraagd voor een Lokale Inclusie-agenda. 

b. SJ stelt voor aan de formateur voor het nieuwe college een mail te sturen om ook bij de 
partijen die betrokken zijn bij de onderhandelingen aandacht te vragen voor de invoering 
van het VN-verdrag in onze gemeente. SJ maakt een concept. 
Actie: SJ` Gereed: Zsm 
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c. Het PGBC of een van de leden moeten niet gaan optreden als VN-ambassadeur, omdat het 
PGBC een adviescommissie is van de gemeente. Wel zoekt SJ informatie op over de cursus 
hiervoor, om te kijken of de inhoud ervan bruikbaar is voor het PGBC. 
Actie: SJ Gereed: Zsm 

9. Onderzoek toegankelijkheid openbare gebouwen 
a. In de vorige vergadering is al afgesproken om hiermee te beginnen als het nieuwe college er 

is. De onderhandelingen over een nieuw college zijn inmiddels begonnen. Het is dus nog niet 
bekend of wethouder Binnendijk terug  

10. Toegankelijkheid Noordhollands Duinreservaat 
a.  ES heeft onlangs gezien dat aan de voorkant van het bezoekerscentrum nog volop gewerkt 

wordt. Een paar mensen gaan daar kijken als het klaar is. 

11. Toegankelijkheid strand 
a. De gemeente heeft het PGBC uitgenodigd om deel te nemen aan de Tijdelijke werkgroep 

ruimtelijke kwaliteit strand. In gezamenlijk overleg is de inbreng van het PGBC op papier 
gezet. ES heeft de uitnodiging deze morgen doorgestuurd aan SJ. SJ stuurt deze door aan de 
leden. 
Actie: SJ Gereed: Zsm 

b. SJ en CE gaan naar de bijeenkomsten; SJ gaat niet op 23 mei. 

12. Concept jaarverslag 2021 
a. CE merkt op dat ‘toegankelijkheid’ gespecificeerd zou moeten worden. Vaak wordt nu 

‘rolstoeltoegankelijk’ bedoeld. Het begrip ‘toegankelijk’ is breder dan alleen 
rolstoeltoegankelijk. Het PGBC moet zich daarvan bewust zijn. 

b. De leden geven hun opmerkingen over het concept door aan SJ. 
Actie: allen Gereed: Zsm 

c. ES schrijft een nieuw nawoord 

13. Afscheid Frans Jongbloed 
a. Het afscheid van Frans is op 15 april vanaf 12 uur in De Oude Keuken. ES gaat vragen of 

Frank Sluiter er ook bij kan zijn. 
Actie: ES Gereed: Zsm 

b. SJ vraagt bij TW naar het budget voor dit afscheid en een cadeau. 
Actie: SJ Gereed: Zsm 

c. TW, GS en MW zijn verhinderd. 

14. Actiepunten uit verslag vorige vergadering 
a. SJ heeft niets gehoord over de invoering van de Omgevingswet. Hij mailt opnieuw. 
b. Er wordt geen actie meer ondernomen i de richting van MKB Nederland over de 

toegankelijkheid van winkels en andere bedrijven. 

15. Vaststellen volgende vergadering 
a. De volgende vergadering is op 7 mei a.s. om 10.00 uur in het gemeentehuis. MW en AB zijn 

dan met vakantie. 
b. CE is dan weer voorzitter. 

16. Rondvraag 
a. AB zou proberen een afspraak te maken met de Kennemer Duincampings. Uiteindelijk heeft 

zij een e-mailadres gekregen; marketing@kennemerduincampings.nl. SJ probeert een 
afspraak te maken. 
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b. Van de gemeente is een uitnodiging gekomen voor een gesprek over de toegankelijkheid van 
de verkiezingen, voor dinsdag 5 april. SJ vraagt om uitstel, om het gesprek beter te kunnen 
voorbereiden. SJ, GS en CE gaan naar dit gesprek. 

17. Vaststelling verslag 
a. Dit verslag is vastgesteld op: 6 mei 2022. 

 

De voorzitter De secretaris  
Edwin Steeman Sije de Jong 


