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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 juli 2022 
Tijdstip 10.00 uur 
Locatie: Gemeentehuis Castricum 
Verslagnummer: 2022-07 

Aanwezig:  afkorting 

De heer Edwin Steeman voorzitter PGBC ES 
De heer Lex Bennink lid PGBC LB 
Mevrouw Atty van den Bovenkamp lid PGBC AB 
Mevrouw Carolien van Eck lid PGBC CE 
De heer Gerard Steeman lid PGBC GS 
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 
Mevrouw Martine de Wit lid PGBC MW 
 
 

1. Opening en mededelingen 
a. ES opent de vergadering en heet de deelnemers welkom. 
b. TW, HV en MW zijn vandaag verhinderd. 

2. Vaststelling agenda, notulen mededelingen en ingekomen stukken 
a. Het gesprek met de wethouder kan niet doorgaan door ziekte van TW. Aan de agenda wordt 

toegevoegd: Kort verslag overleg ASD+ op 30 juni jl. 
b. Het verslag van de vergadering van 3 juni 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
c. Ingekomen zijn: 

- Adviesaanvraag bed&breakfast Heereweg 17a in Bakkum  
- Adviesaanvraag Mozartlaan 65 in Akersloot 
- Adviesaanvraag tijdelijke accommodatie Oranjelaan 2a in Castricum (Clusius College) 
- Definitief advies van de Tijdelijke Werkgroep ruimtelijke kwaliteit strand 
- Bericht dat HV met vakantie is 
- Mail van NS met actualisering stand van zaken 
- Mail van bestuurssecretariaat van de gemeente met uitnodiging voor gesprek met 

wethouders Binnendijk en Brouwer op 8 of 15 juli. 

3. Overleg afdeling Civiele Werken en Verkeer, HV (niet aanwezig) 
a. HV is met vakantie en heeft geen actualisering van de stand van zaken van de diverse 

projecten gemaild.  
b. Herinrichting De Bloemen: 

SJ houdt in de gaten of de grijze noppentegels bij de oversteekplaatsen al zijn vervangen 
door witte tegels. 

mailto:info@pgbc.nl


 

PGBC Notulen 07-2022 d.d. 01-07-2022     Blz. 2 van 4 

c. Revitalisatie winkelcentrum Geesterduin: 
- SJ heeft HV laten weten dat het PGBC akkoord is met de tekeningen voor de aanpassing 

van het fietsparkeren bij de ingang bij AH. De aanpassingen zijn nog niet uitgevoerd. 
- Ingang bij de Vomar: We wachten tot er nieuwe tekeningen zijn. 
- De gidslijnen voor blinden en slechtzienden en de markeringslijnen voor het 

fietsparkeren 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): 
SJ probeert opnieuw een afspraak te maken met HV over de verzending van de gezamenlijke 
brief van de gemeente en het PGBC aan de eigenaren van de GPA’s op eigen terrein.  

Actie: SJ/HV 
g. Vervanging riolering Buurtweg Akersloot: 

De werkzaamheden zijn begonnen.  
h. Herinrichting Rijksweg Limmen: 

De gemeente is bezig met de aanbesteding. 
i. Nieuw zwembad: 

De gemeenteraad maakt In het najaar een keuze uit de drie opties die nu voorliggen. 
j. Station NS: 

ES moet de extra foto’s die hij heeft gemaakt nog toevoegen aan het rapport. Hij stuurt het 
aangepaste concept rapport z.s.m. aan de leden. Daarna wordt het verzonden aan de 
gemeente en ProRail. 

Actie: ES 
k. Nelson Mandelahof: 

Het aangepaste plan zou worden toegelicht in het laatste verkeersoverleg. SJ informeert 
naar de status.  

l. Verslag schouw Bakkerspleintje: 
SJ vraagt dhr. Stephan Eg om een reactie op het rapportje. 

Actie: SJ 
j.  SJ vraagt HV of hij aanwezig kan zijn bij de volgende vergadering. 

Actie:    SJ  

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. 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. 
c. Haagscheweg 3 in Castricum (realiseren van een B&B):  

De stukken zijn voor advies naar het PGBC gestuurd. Het is nog niet zeker of deze vergunning 
wel verleend gaat worden. 

d. Burgemeester Mooijstraat 5 in Castricum (het verbouwen van het bankgebouw tot 3 app.):  
Het PGBC heeft geadviseerd. Het advies is doorgestuurd naar de aanvrager met het verzoek 
te reageren. 

e. Dorpsstraat 76 in Castricum (het realiseren van een kinderdagverblijf):  
De aanvrager heeft gereageerd op het advies. 

f. Geesterweg 1a in Akersloot (het herbouwen van een loods tbv logiesverblijven):  
De stukken zijn voor advies naar het PGBC gestuurd. 

g. Heereweg 17a in Castricum (het realiseren van een B&B in een bestaand gebouw): 
De stukken zijn voor advies naar het PGBC gestuurd. 



 

PGBC Notulen 07-2022 d.d. 01-07-2022     Blz. 3 van 4 

h. Oranjelaan 2a in Castricum (Clusius) (het plaatsen van een tijdelijke huisvesting):  
De stukken voor advies naar het PGBC gestuurd. 

i. Zeeweg 31 in Castricum (het bouwen van een horecapand):  
De stukken zijn voor advies naar het PGBC gestuurd. 

5. Invoering Omgevingswet 
a. Het PGBC wacht het voorstel aan de raad over onder meer de positie van het PGBC en de 

AWH in de procedure voor vergunningverlening af. Dit wordt verwacht in september of 
oktober a.s. 

6. Overleg afdeling Samenleven, TW (niet aanwezig) 
a. Besloten wordt nog even te wachten met een verzoek om de vergoeding van de leden van 

het PGBC aan te passen. 
b. SJ gaat TW vragen toch te regelen dat het PGBC een bezoekerspas kan krijgen als dat nodig is 

om toegang te krijgen tot de gereserveerde vergaderruimte. 
Actie: SJ 

7. Kort verslag ASD+-overleg 30 juni jl., ES 
a. Alle gemeenten in de regio Alkmaar gaan voor de uitvoering van het hele sociale domein 

(WMO, Participatiewet, Jeugdwet, schuldhulpverlening en inburgering) samenwerken in een 

nieuwe aparte organisatie, Zaffier genaamd. De organisaties in het ASD+-overleg zijn erg 

bezorgd over de werkbaarheid hiervan en de gevolgen voor de cliënten. De ASD maakt zich 

ook grote zorgen over de vraag wat dit betekent voor hun advisering. 

Wat dit gaat betekenen voor het PGBC is nog niet duidelijk. 

8. VN- verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 
a. Door ziekte van TW kan het gesprek met de wethouders over onder meer de Inclusie agenda 

vandaag niet doorgaan. Er is een nieuwe uitnodiging gekomen voor 8 juli. AB, ES en SJ 
kunnen in ieder geval, CE mogelijk ook. 

b. CE heeft geen informatie kunnen vinden over een training voor VN-ambassadeurs. CE en ES 
nemen telefonisch contact op met de Coalitie voor Inclusie om alsnog deze informatie te 
krijgen. 

Actie CE/ES 

9. Onderzoek toegankelijkheid openbare gebouwen 
a. Voor het gesprek op 8 juli met de wethouders staat ook de start van het onderzoek 

openbare gebouwen op de agenda. Het streven is om in dit gesprek hierover afspraken te 
maken. 

10. Toegankelijkheid Noordhollands Duinreservaat 
a. Het terrein aan de voorzijde van bezoekerscentrum De Hoep is veranderd. Qua 

toegankelijkheid ziet het er goed uit. Ook de inrichting van de belevingstuin aan de 
achterzijde is enigszins aangepast. De toegankelijkheid aan de ze zijde is niet zichtbaar 
verbeterd. 

b. ES is gebeld door een boswachter van PWN. Er zijn plannen om bij de kwel aan de Van 
Oldenborghweg een steiger te maken, qua uitvoering gelijk aan de steiger bij de ijsbaan. ES 
heeft de toegankelijkheid en materialisering doorgenomen. 

c. SJ neemt contact op met de contactpersonen bij PWN voor een nieuw voortgangsoverleg. 
Actie: SJ 
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11. Toegankelijkheid strand 
a. AB ziet regelmatig dat de toegankelijkheid van het strand wordt belemmerd doordat 

brommers e.d. op het voetpad worden neergezet. Er zou meer gehandhaafd moeten 
worden. 

b. Inmiddels is het definitieve advies van de Tijdelijke werkgroep ruimtelijke kwaliteit strand 
vastgesteld en aan het college aangeboden. Het is ook gemaild aan alle deelnemers. 

c. Deze werkgroep heeft alleen geadviseerd over onderwerpen die te maken hebben met de 
ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor zijn niet alle dingen die voor het PGBC belangrijk zijn, in dit 
advies meegenomen. 

d. De leden van het PGBC lezen het advies en geven hun opmerkingen door aan SJ. Eventueel 
kan het PGBC een aanvullende notitie maken. 

e. De volgende bijeenkomst van de werkgroep is op 11 oktober a.s. 
f. SJ zorgt voor de verspreiding van de agenda en de overige stukken. 

Actie: SJ 

12. Verkeersoverleg 
a. SJ heeft in een mail aan de voorzitter, Arthur Sanders, excuses aangeboden voor de gang van 

zaken in het laatste overleg en gevraagd de mail door te sturen aan de andere deelnemers. 
Er is geen reactie gekomen.  

13. Actiepunten uit verslag vorige vergadering 
a. ES maakt op basis van de checklists van de Adviescommissie Wonen Heiloo twee checklists 

voor het PGBC, een voor woningen en een voor andere gebouwen. 
b. CE geeft in de vergadering van september toelichting over het thema “Sociale 

toegankelijkheid”. 
c. Het thema van de week van de toegankelijkheid (3 t/m 8 oktober) is “Sociale 

Toegankelijkheid, gewoon welkom”. 

14. Vaststellen volgende vergadering 
a. De volgende vergadering is op 2 september a.s. om 10.00 uur in het gemeentehuis. 

15. Rondvraag 
a. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

16. Sluiting 
a. ES sluit de vergadering, dankt iedereen voor zijn/haar bijdrage en wenst iedereen een goede 

zomer. 

17. Vaststelling verslag 
Dit  verslag is vastgesteld op:     9 september 2022. 

 

De voorzitter De secretaris  
Edwin Steeman Sije de Jong 


