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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:   4 maart 2022 
Tijdstip:  10.00 uur 
Locatie:   Gemeentehuis Castricum 
Verslagnummer:  2022-03 

 
Aanwezig:  Naam  afkorting 

Dhr. Edwin Steeman voorzitter PGBC ES 

Mw. Atty van den Bovenkamp lid PGBC AB 

Mw. Carolien van Eck lid PGBC CE 

Dhr. Gerard Steeman lid PGBC GS 

Mw. Martine de Wit lid PGBC MW 

Dhr.  Sije de Jong secretaris PGBC SJ 

    

Afwezig:    

Mevr. Trudy van der Weide gemeente Castricum TW 

Dhr. Hans de Vries gemeente Castricum HV 

Mevr. Nicoline Schumacher gemeente Castricum NS 

Dhr. Lex Bennink lid PGBC LB 

    

 
 

03.01 Opening en mededelingen Actie Gereed 

a. ES opent de vergadering en heet de deelnemers welkom.   

b. Mededelingen: 
- HV is verhinderd  
- LB is ziek. 

  

 

 

03.02 Vaststelling agenda, notulen, mededelingen en ingekomen stukken   

a. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   

b. Het verslag van de vergadering d.d. 04-02-2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.   

c. Ingekomen zijn: 
- Mail van Ilma Ammeraal, begeleidster dagbesteding bij Odion, waarin een 

aantal knelpunten wordt gemeld die worden ervaren door de deelnemers 
aan haar groep 

- Reactie van HV op de concrete punten uit het advies over het 
Bakkerspleintje 

- Mail van HV met actualisering stand van zaken diverse projecten 
- Mail van NS met actualisering stand van zaken projecten 
- Verslag van schouw De Bloemen op 16-2-2022 
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03.03 Overleg afdeling Civiele Werken en Verkeer, HV (HV niet aanwezig)   

a. HV heeft per mail de stand van zaken van een aantal projecten geactualiseerd. 
Dit is verwerkt in dit verslag. 

  

b. Herinrichting De Bloemen: 
De schouw heeft op 16-2-2022 plaatsgevonden. AB deelt het verslagje hiervan 
uit. De grijze noppentegels bij de oversteekplaatsen worden vervangen door 
witte, vanwege de betere zichtbaarheid voor slechtzienden. 

 
 

 
 

b. Revitalisatie winkelcentrum Geesterduin: 
- 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. 

  

c. Zandzoom in Limmen:  
Geen nieuws. 

  

d. Herinrichting Startingerweg Akersloot: 
Het bouwplan dat voor dit gebied is ontwikkeld, kan doorgaan. 

  

e. 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.  
- De brief aan de eigenaren van GPA’s op eigen terrein kan daarna worden 

verstuurd. 

 
 
ES 
HV/ES 

 
 
Zsm 
Zsm 

g Vervanging riolering Buurtweg Akersloot: 
ES heeft nog gereageerd op de tekeningen. HV heeft de opmerkingen 
doorgestuurd naar de projectleider. 

  

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

  

i. Nieuw zwembad: 
Geen nieuws. 

  

j. Toegang station NS: 
ES heeft een verslag gemaakt van de schouw. Hij kijkt nog even naar de 
toegankelijkheid van het openbare toilet voor de afronding. Het verslag wordt  
daarna naar Prorail verstuurt. 

 
 
ES 

 
 
Zsm 

k. Nelson Mandelahof: 
Het aangepaste plan wordt toegelicht in het volgende verkeersoverleg. 

  

l. Verslag schouw Bakkerspleintje: 
HV heef gereageerd op de concrete punten uit het advies. 
SJ mailt het rapportje aan de afdeling Beheer Openbare Ruimte, Stephan Eg. 

 
 
SJ 

 
 
Zsm 

 

 

03.04 Monitoring Pilot gedeeltelijke afsluiting Dorpsstraat, ES en LB   

a. Het concept eindrapport van de evaluatie van de pilot Dorpsstraat Autoluw  is 
op 14-2 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Verdere uitwerking zal in 
combinatie met aanpassingen aan de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg 
gaan. Besluitvorming volgt later met het nieuwe College. 

  

 

 

03.05 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. 
- Mr. Ludwigstraat 2a in Castricum (realiseren woningen in oude 

zuivelfabriek):  
Er is nog steeds geen reactie op het advies ontvangen. SJ gaat na of de 
vergunning is verleend. 

 
 
 
 
SJ 

 
 
 
 
Zsm 
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- Zeeweg 8 in Castricum (het bouwen van een stalling en het wijzigen van het 
parkeerterrein: 
De stukken zijn op verzoek naar het platform gestuurd met de mededeling 
dat het hier nog maar om de 1e fase gaat. Het is nog niet duidelijk of er 
meegewerkt wordt aan het plan. 

- Julianaweg 40 in Akersloot (het bouwen van een woning, winkel en app.): 
Omdat de aanvraag nog niet volledig is nog geen advies aan het platform 
gevraagd. 

 

 

03.06 Invoering Omgevingswet en Omgevingstafel   

a. Mw. Slokker heeft nog niet gereageerd op het verzoek om vóór deze 
vergadering te laten weten of er meer duidelijk is over de positie van het PGBC 
en de AWH in de procedure voor vergunningverlening of aan te geven wanneer 
hierover wel meer duidelijkheid zou kunnen komen. SJ mailt opnieuw. 

 
 
 
SJ 

 
 
 
Zsm 

 

 

03.07 Samenwerking met Adviescommissie Wonen Heiloo (AWH)   

a. Voordat de reactie op het antwoord van de AWH over de mogelijkheden voor 
samenwerking wordt verstuurd, neemt ES telefonisch contact op met de AWH. 

 
ES 

 
Zsm 

 

 

03.08 Overleg afdeling Samenlevingszaken, TW (niet aanwezig)   

a. TW heeft laten weten dat het huidige college geen besluit zal nemen over een 
eventuele nieuwe naam voor het PGBC (zie verder punt 03.09). 

  

 

 

03.09 Nieuwe naam voor het PGBC   

a. Naar aanleiding van de voorstellen van CE en GS wordt van gedachten 
gewisseld over de wenselijkheid van een nieuwe naam voor het PGBC. 
Afgesproken wordt na de zomer hierop terug te komen. 

 
 
Allen 

 
 
Sept 

 

 

03.10 VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap   

a. Naar aanleiding van informatie op de site van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) dat het opstellen van een lokale Inclusie-agenda verplicht is, 
heeft SJ een concept mail aan de gemeente hoierover gemaakt en deze 
voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein. SJ verstuurt deze mail zodra hij 
een reactie heeft.  

  

b. Van MKB Nederland is niets meer vernomen na de mail van SJ van begin 
november. SJ houdt de vinger aan de pols. 

 
SJ 

 

 

 

03.11 Onderzoek toegankelijkheid openbare gebouwen   

a. Met het onderzoek wordt begonnen na de kennismaking met de nieuwe 
wethouder die gehandicaptenbeleid in zijn portefeuille heeft. 

  

b. Het contact met Odion over een bijdrage aan het onderzoek wordt warm 
gehouden. 

 
SJ/ES 

 
Tzt 
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03.12 Toegankelijkheid verkiezingen   

a. Een lid van de ASD heeft het PGBC gewezen op een artikel op nos.nl over de 
toegankelijkheid van de (gemeenteraads)verkiezingen. Naar aanleiding hiervan 
is namens het ASD+-overleg een bewerkte versie van dit artikel gemaild aan de 
gemeente en de partijen die deelnemen aan de verkiezingen in maart. 
De Vrije Lijst heeft hierop gereageerd. 
De vragen die CKenG en GDB samen hierover hebben gesteld aan het college 
zijn tot kort voor deze vergadering nog niet beantwoord. 

  

 

 

03.13 Debat over zorg, welzijn en inclusie met politieke partijen op 10 maart   

a. José Smits, lijsttrekker van de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen, heeft 
het idee opgevat om op 10 maart een debat te organiseren met de plaatselijke 
politieke partijen over het sociale domein, in samenwerking met Stichting 
Welzijn, de Adviesraad Sociaal Domein (ASD), de ouderenbonden en het PGBC. 
Bestloten is om dit niet te laten doorgaan, omdat de ASD en de PvdA het niet 
eens konden worden over een van de voor te leggen stellingen. 

  

b. Deze gang van zaken wordt geëvalueerd in het eerstvolgende ASD+-overleg.   

 

 

03.14 Toegankelijkheid Noordhollands Duinreservaat   

a. Besloten wordt te gaan kijken naar de toegankelijkheid van de tuin bij het 
bezoekerscentrum De Hoep, dit naar aanleiding van het telefoongesprek dat ES 
heeft gehad met PWN over de herinrichting van deze tuin. 

Allen 
 

Zsm 
 

 

 

03.15 Toegankelijkheid strand   

a. Uit informatie van de gemeente blijkt dat in december in de gemeenteraad is 
gesproken over het strand. Besloten is een werkgroep te vormen, die de 
gemeente gaat adviseren over de onderwerpen waar de gemeente over gaat. 
Het PGBC zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze werkgroep. 

  

b. AB, MW en SJ zouden een nieuwe brief maken over het strand. Dit is nog niet 
gebeurd. Nu de gemeente deze werkgroep gaat vormen gaan zij de punten uit 
eerdere adviezen op een rij zetten, als input voor degene die mogelijk in de 
werkgroep gaat zitten. 

 
 
AB,MW,
SJ 

 
 
Zsm 
 

 

 

03.16 Afscheid Frans Jongbloed en Arie Lute   

a. AB neemt contact op met Frans over een datum voor zijn afscheid. Qua datum 
wordt gedacht aan half april. 
ES neemt contact op met Arie over een eventueel afscheid voor hem. 

AB 
 
ES 

Zsm 
 
Zsm 

b. ES is benaderd door een journalist over het schrijven van een artikel in de 
Castricummer over de kwaliteit van de fietspaden in de gemeente, vooral voor 
driewielfietsen. ES heeft gezegd dat hij in principe bereid is hieraan mee te 
werken. 

 
 
ES 

 

 

 

03.17 Actiepunten uit verslag vorige vergadering   

a. AB neemt contact op met de Kennemer Duincampings over een contactpersoon 
en een mogelijke datum voor een gesprek over een goed toegankelijke 
accommodatie. 
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03.18 Vaststellen volgende vergadering   

a. De volgende vergadering is op vrijdag 1 april 2022.   

 

 

03.19 Rondvraag   

a. SJ probeert een concept jaarverslag te maken voor de vergadering in april.   

b. De gemeente heeft het PGBC in de gelegenheid gesteld te reageren op het 
Voorontwerp Omgevingsvisie. SJ scant het stuk op tekst over mensen met een 
beperking. 
ES stuurt de link naar het document op de site van de gemeente via Whatsapp. 

  

c. CE gaat proberen de volgende vergadering voorzitter te zijn.   

 

 

03.20 Sluiting   

a. ES sluit de vergadering en dankt een ieder voor diens bijdrage.   

 

 

03.21 Ondertekening   

a. Verslag no. 03-2022, d.d. 04-03-2022 wordt voor akkoord ondertekend door:   

 Voorzitter PGBC    Edwin Steeman 
 
 
 
 

d.d.  

 Secretaris PGBC   Sije de Jong 
 
 
 
 

d.d.  

 


