
PGBC Notulen 08-2022 d.d. 09-09-2022     Blz. 1 van 4 

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

Verslag bijeenkomst Platform Gehandicaptenbeleid Castricum (PGBC) 

Datum: 9 september 2022 
Tijdstip 10.00 uur 
Locatie: Gemeentehuis Castricum 
Verslagnummer: 2022-07 

Aanwezig:  afkorting 

De heer Hans de Vries gemeente Castricum HV 
De heer Edwin Steeman voorzitter PGBC ES 
Mevrouw Carolien van Eck lid PGBC CE 
Mevrouw Martine de Wit lid PGBC MW 
De heer Sije de Jong secretaris PGBC SJ 

Afwezig: 
Mevrouw Trudy van der Weide gemeente Castricum TW 
Mevrouw Nicoline Schumacher gemeente Castricum NS 
De heer Lex Bennink lid PGBC LB 
Mevrouw Atty van den Bovenkamp lid PGBC AB 
De heer Gerard Steeman lid PGBC GS 
 
 

1. Opening en mededelingen 
a. ES opent de vergadering en heet de deelnemers welkom. 
b. TW en GS zijn met vakantie; AB en LB zijn ziek. 

2. Vaststelling agenda, notulen mededelingen en ingekomen stukken 
a. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
b. Het verslag van de vergadering van 1 juli 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
c. Ingekomen zijn: 

- Uitnodigingen van gemeente voor overleg over herinrichting ingang winkelcentrum 
Geesterduin in Castricum bij de Vomar, met tekeningen 

- Mail van NS dat aanvraag voor B&B Haagscheweg is ingetrokken 
- Reactie op advies tijdelijke accommodatie Oranjelaan 2a Castricum (Clusius College) 
- Adviesaanvraag appartementen Van Oldenbarneveldweg 9 Bakkum 
- Brief van aannemersbedrijf Van Gelder met uitnodiging voor informatieavond over 

herinrichting Rijksweg Limmen op  
- Mail van NS met actualisering stand van zaken 

3. Overleg afdeling Civiele Werken en Verkeer, HV (niet aanwezig) 
a. Herinrichting De Bloemen: 

De grijze noppentegels bij de oversteekplaatsen zijn nog niet  vervangen door witte tegels. 
b. Revitalisatie winkelcentrum Geesterduin: 

- De aanpassingen van het fietsparkeren bij de ingang bij AH zijn bijna allemaal uitgevoerd. 
Eén straatlantaarn wordt nog verplaatst en gecombineerd met het bord 
‘Voetgangersoversteekplaats’.  
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- Ter hoogte van de ingangen bij AH en de Vomar komen noppentegels en een aanzet voor 
een geleidelijn richting de ingang. 

- Ingang bij de Vomar: Hierover heeft op 25 augustus een overleg plaatsgevonden tussen 
gemeente, Fietsersbond, Ouderenbonden en het PGBC, aan de hand van nieuwe tekeningen. 
De paaltjes worden zoveel mogelijk weggehaald; als het nodig blijkt te zijn kunnen deze 
worden teruggeplaatst. Het PGBC is tevreden met de gekozen oplossingen. 

- De gidslijnen voor blinden en slechtzienden en de markeringslijnen voor het fietsparkeren 
worden aangebracht tegelijk met de werkzaamheden bij de ingang bij de Vomar. 

c. Zandzoom in Limmen:  
Geen nieuws. 

d. Herinrichting Startingerweg Akersloot: 
Geen nieuws. 

e. Inventarisatie GPA’s (gehandicaptenparkeerplaatsen algemeen): 
SJ mailt het laatste concept voor de gezamenlijke brief van de gemeente en het PGBC aan de 
eigenaren van de GPA’s op eigen terrein aan HV. HV zorgt ervoor dat deze brief wordt besproken 
met de nieuwe wethouder, de heer Brouwer. 

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

De werkzaamheden zijn begonnen.  
g. Herinrichting Rijksweg Limmen: 

Het PGBC heeft een uitnodiging ontvangen voor een informatieavond over de uitvoering van de 
werkzaamheden op 12 september. De fietspaden worden verbreed en er komt een witte lijn 
tussen de fietspaden en de voetpaden, geen niveauverschil. 
SJ en ES gaan naar de informatieavond. 

Actie: SJ/ES 
h. Nieuw zwembad: 

De gemeenteraad maakt In het najaar een keuze uit de drie opties die nu voorliggen.  
In ieder geval wordt bij de rotonde bij het Jac.P. Thijsse College  een fietspad om de rotonde 
heen aangelegd en worden de GPA’s op het parkeerterrein verbreed. 

i. Station NS: 
CE heeft nog een opmerking gemaakt over de leuning bij de trap. ES heeft hier foto’s van 
gemaakt; deze moeten nog worden toegevoegd 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 
j. Nelson Mandelahof: 

De plannen zijn klaar; de werkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd. 
k. Verslag schouw Bakkerspleintje: 

Dhr. Stephan Eg heeft gereageerd op het rapportje. Hij merkt op dat HV al eerder heeft 
gereageerd. In aanvulling op de reactie van HV heeft dhr. Eg laten weten dat er op basis van de 
begin dit jaar uitgevoerde inspectie geen aanleiding is om op of rond het Bakkerspleintje 
onderhoud te doen. 

l. Bestemmingsplan Zanderij (terrein voormalig Kaptein Kaas) 
Het PGBC heeft gereageerd op dit bestemmingsplan. Onder meer zijn opmerkingen gemaakt 
over de hellingen in de openbare wegen en de toegangen van de wegen naar de woningen. Deze 
zijn te steil voor mensen met een mobiliteitsbeperking. 
HV meldt dat bij de appartementengebouwen één of twee brede parkeerplekken worden 
aangelegd, zonder deze als GPA aan te duiden. Als een van de bewoners een eigen invaliden-
parkeerplaats nodig heeft, deze daarvoor gebruikt kunnen worden. 

m. Een volgend verkeersoverleg is gepland voor 4 oktober. De uitnodiging is kennelijk nog niet 
verzonden. 

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. 
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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 aanvraag is buiten behandeling gesteld vanwege het niet aanleveren van de gevraagde 
stukken. 

d. Burgemeester Mooijstraat 5 in Castricum (het verbouwen van het bankgebouw tot 3 app.):  
De gemachtigde heeft geregeerd op het advies. 

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 t.b.v. logiesverblijven):  
Het PGBC is niet in de gelegenheid geweest om te adviseren. De vergunning is verleend. 

g. Heereweg 17a in Castricum (het realiseren van een B&B in een bestaand gebouw): 
Advies ontvangen en doorgestuurd naar de aanvrager voor een reactie. De aanvrager heeft niet 
gereageerd; de vergunning is verleend. 

h. Oranjelaan 2a in Castricum (Clusius College) (het plaatsen van een tijdelijke huisvesting):  
De aanvrager heeft gereageerd op het advies. De vergunning is verleend. 

i. Zeeweg 31 in Castricum (het bouwen van een restaurant op camping Bakkum):  
Het advies is voor een reactie doorgestuurd naar de aanvrager.  

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 van 
dit jaar. 

6. Overleg afdeling Samenleven, TW (niet aanwezig) 
a. Een eventueel verzoek om de vergoeding van de leden van het PGBC aan te passen wordt 

opnieuw besproken als meer bekend is over de positie van het PGBC in de procedure voor 
vergunningverlening in de Omgevingswet. 

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. VN- verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 
a. ES, AB en SJ hebben op 8 juli een gesprek gehad met de wethouders Binnendijk en Brouwer over 

de Inclusie agenda en het onderzoek toegankelijkheid openbare gebouwen. Concrete afspraken 
zijn nog niet gemaakt, maar het was een positief gesprek. 

b. Voor de volgende vergadering wordt Annemiek Goudsmit (VN-ambassadeur regio Zaanstreek) 
uitgenodigd. Mogelijk kan zij iets vertellen over trainingen of andere bijeenkomsten voor VN-
ambassadeurs. 

Actie: CE 

8. Onderzoek toegankelijkheid openbare gebouwen 
a. Het college heeft op 30 augustus een besluit genomen over het onderzoek. Onder meer is 

besloten een persmoment te organiseren bij de start en de uitkomsten te gebruiken bij de 
opstelling van de Inclusie agenda. SJ neemt contact op met TW om afspraken te maken over het 
persoment en het persbericht. 

Actie: SJ 
c. Opgemerkt wordt dat het PGBC nu in ieder geval met twee wethouders te maken heeft, nl. 

Falgun Binnendijk (sociaal domein) en Valentijn Brouwer (o.a. openbare ruimte). 

9. Kort verslag ASD+-overleg 1 september jl., ES 
a. In het vorige overleg zijn vier pijlers benoemd voor het gewenste beleid op het gebied van 

wonen, welzijn en zorg. Voor het PGBC is het een lastig onderwerp, omdat dit naast het terrein 

van het PGBC ligt. De andere deelnemers zijn hier meer in thuis. 
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b. Elke deelnemer neemt een van de pijlers voor zijn rekening: Stichting Welzijn jongeren en 

toekomst, de ouderenbonden ouderen en de toekomst en het PGBC het thema Inclusiviteit. 

ES wil hiervoor uitgaan van de website van de gemeente Amsterdam, omdat deze gemeente dit 

thema al heel goed heeft uitgewerkt. ES is van mening dat zo snel mogelijk met de gemeente 

afspraken gemaakt moeten worden over toegankelijkheid, onder meer op het gebied van 

bestemmingsplannen en vergunningverlening. Als je aan de voorkant zoveel mogelijk regelt, 

voorkom je problemen achteraf. 

c. Het volgende overleg is op 27 oktober om 19.30 uur, bij Stichting Welzijn. 

10. Toegankelijkheid Noordhollands Duinreservaat 
a. De tuin bij bezoekerscentrum De Hoep is aangepast.  
b. Bij een van de vijvers langs de Van Oldenborghweg wordt een steiger aangelegd met een voor 

rolstoelen toegankelijk pad ernaartoe. 
c. SJ neemt contact op met de contactpersonen bij PWN voor een nieuw voortgangsoverleg. 

Actie: SJ 

11. Toegankelijkheid strand 
a. De volgende bijeenkomst van de Tijdelijke Werkgroep ruimtelijke kwaliteit strand is op 11 

oktober a.s. Volgens de planning heeft het college dan een besluit genomen over het advies van 
deze werkgroep. 

b. SJ zorgt voor de verspreiding van de agenda en de overige stukken. 
Actie: SJ 

12. Verkeersoverleg 
a. Volgens HV is het volgende verkeersoverleg gepland voor een datum in oktober. SJ neemt 

contact op met de voorzitter over de uitnodiging en het ontvangen van de stukken.  
Actie: SJ 

13. Actiepunten uit verslag vorige vergadering 
a. ES moet de twee checklists voor het PGBC op basis van de checklists van de Adviescommissie 

Wonen Heiloo nog maken. 
b. Het onderwerp ‘sociale toegankelijkheid’ wordt doorgeschoven naar de vergadering in 

november. 

14. Vaststellen volgende vergadering 
a. De volgende vergadering is op 7 oktober a.s. om 10.00 uur in het gemeentehuis. 

15. Rondvraag 
a. MW zegt dat zij de op- en afritten voor rolstoelen e.d. op sommige plaatsen erg steil vindt. ES 

merkt op dat je dit soort dingen kunt melden via een app op de website van de gemeente. 

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

17. Vaststelling verslag 
Dit  verslag is vastgesteld op: 7 oktober 2022. 

 

De voorzitter De secretaris  
Edwin Steeman Sije de Jong 


