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1.  Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van het Platform Gehandicaptenbeleid Castricum (PGBC). Het 
PGBC is een officiële adviescommissie van het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Castricum. Het bestaat uit vrijwilligers, met en zonder beperking. 
In de adviserende rol zet het platform zich in voor een zo groot mogelijke participatie van 
mensen met een beperking in de gemeente Castricum. Mensen met een beperking moeten 
volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving, om te beginnen in Castricum. De adviezen 
hebben vooral betrekking op de toegankelijkheid van gebouwen, de inrichting van de 
openbare ruimte in de gemeente en verkeer.  
 
In principe heeft het platform iedere maand overleg met ambtenaren van de gemeente over 
de taakgebieden waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Maar evenals voor veel andere 
organisaties en personen was, net als 2020, 2021 voor het PGBC een bijzonder jaar, als gevolg 
van de coronapandemie en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Vanwege deze 
maatregelen is een aantal keren online vergaderd. Dankzij de mogelijkheden om online te 
vergaderen, zijn wel alle bijeenkomsten doorgegaan.  
Wanneer dat nodig is treden we ook in overleg met de verantwoordelijke wethouder. 
Daarnaast nemen wij het initiatief voor gesprekken met andere organisaties om de belangen 
van mensen met een beperking en het belang van toegankelijkheid voor deze groep onder de 
aandacht te brengen. Bij al deze activiteiten beroepen we ons in belangrijke mate op het VN-
verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap.  
 
In dit verslag legt het PGBC verantwoording af over zijn werkzaamheden in 2021. In het hierna 
volgende hoofdstuk gaan we in op de doelstelling, de organisatie en werkwijze en de 
samenstelling van het Platform. In hoofdstuk 3 geven we een korte samenvatting van de 
uitgebrachte adviezen. In hoofdstuk 4 gaan we in op andere onderwerpen die in 2021 voor 
ons van belang waren. In hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed aan het activiteitenplan voor 
2021. Het jaarverslag wordt afgesloten met een nawoord van de voorzitter. 
 
Als gevolg van de maatregelen in verband met de covid-19 pandemie heeft het PGBC, naast 
de vergaderingen en de advisering, geen andere activiteiten kunnen ondernemen. Wij hopen 
echter in de komende jaren weer volop actief te kunnen zijn voor de mensen met een 
beperking in de gemeente Castricum. Wij zullen proberen op een efficiënte en daadkrachtige 
manier invulling aan deze activiteiten te geven. 
 
Edwin Steeman 
Carolien Bekedam van Eck 
Lex Bennink 
Atty van den Bovenkamp 
Frans Jongbloed 
Arie Lute 
Gerard Steeman 
Sije de Jong  
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2.  Het Platform Gehandicaptenbeleid Castricum 
 
2.1.  Doelstelling 
Het Platform Gehandicaptenbeleid Castricum stelt zich tot doel om in de gemeente Castricum 
een samenleving te creëren waarin mensen met een beperking als volwaardig burger kunnen 
deelnemen aan het maatschappelijk leven, op basis van gelijke rechten, gelijke kansen en 
gelijke plichten. Het PGBC tracht dit te bereiken door vanuit het perspectief van mensen met 
een beperking te adviseren bij het tot stand komen van een goed stelsel van voorzieningen 
binnen de gemeente Castricum. 
 
Het PGBC is specifiek werkzaam op het terrein van toegankelijkheid voor mensen met een 
beperking. Het adviseert het college van burgemeester en wethouders en de teams Toezicht, 
Handhaving en Vergunningen en Civiele Werken en Verkeer op het gebied van wonen, 
inrichting van de openbare ruimte en verkeer, zowel gevraagd als ongevraagd. 
 
Het PGBC maakt zich sterk om woningen, woonomgeving, openbare gebouwen, winkels, 
openbaar vervoer, sportaccommodaties, horeca, natuur, cultuur en infrastructuur zoveel 
mogelijk toegankelijk te krijgen voor mensen met een beperking.  
Het streven van het PGBC is om uiteindelijk in de gemeente Castricum een inclusieve 
samenleving te realiseren met daarbij een realistische visie op levensloopbestendigheid.  
 
2.2. Organisatie en werkwijze 
Het PGBC is een adviesorgaan op het terrein van het gehandicaptenbeleid. Het bestond in 
2021 uit zeven leden, die uit ervaring en professie kennis van zaken hebben op het gebied van 
het gehandicaptenbeleid. Het PGBC wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door een 
beleidsmedewerker van de afdeling Samenleven. 
 
Het PGBC onderhoudt contacten met diverse belangenorganisaties van gehandicapten en 
adviesorganen. Deze contacten zijn noodzakelijk om te komen tot een goede afstemming van 
voorzieningen en om te worden geïnformeerd op het gebied van nieuwe wetgeving en de 
daarbij behorende belangen voor de gebruikers.  
 
Het PGBC wordt door de gemeente Castricum gefinancierd, maar is desondanks een 
onafhankelijk adviesorgaan. De leden worden benoemd door het college van burgemeester 
en wethouders. Zij hoeven geen verantwoording af te leggen aan de achterban en nemen 
zonder last of ruggespraak deel aan de werkzaamheden. Burgemeester en wethouders 
verschaffen het PGBC alle benodigde informatie voor het uitbrengen van een advies. De 
adviezen worden schriftelijk uitgebracht.  
 
Het PGBC vergadert in principe elf keer per jaar, tenzij er door werkzaamheden een hogere 
frequentie noodzakelijk is. Deze vergaderingen zijn openbaar. Ongeveer een week voor de 
vergadering krijgen de leden van het platform de van belang zijnde stukken voor de 
vergadering ter beschikking. De vergaderingen vinden in principe plaats in het gemeentehuis 
van Castricum, maar als de regels naar aanleiding van de corona-pandemie dat nodig maken, 
wordt online vergaderd.  
De vergaderingen hebben een ongebonden karakter en kunnen worden vergeleken met een 
inloopspreekuur. De diverse ambtenaren wonen een deel van de vergadering bij, informeren 
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de leden van het PGBC op hun vakgebied en zijn beschikbaar voor vragen en informatie. Deze 
vaste contactambtenaren zijn werkzaam bij het team Beleid van afdeling Samenleven, het 
team Toezicht, Handhaving en Vergunningen en het team Civiele Werken en Verkeer. Deze 
teams horen beide bij afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.  
Als dit wenselijk is worden ook vertegenwoordigers van externe partijen en of een 
vertegenwoordiger op ambtelijk niveau uitgenodigd een deel van de vergadering bij te wonen 
of om een toelichting te geven op bepaalde onderwerpen. 
 
2.3. Overleg met het college 
Door de diversiteit in de activiteiten van het PGBC en de verdeling van de portefeuilles binnen 
het college, hebben alle drie wethouders taken in hun portefeuille die de activiteiten van het 
PGBC raken. Voor Ron de Haan betreft dit de Wmo, participatie en samenleving en 
strandzaken, voor Falgun Binnendijk welzijn, de Participatiewet en het seniorenbeleid, en bij 
Paul Slettenhaar gaat het om bouwen, wonen, verkeer en vervoer en buitenruimte. 
In november heeft onze voorzitter een overleg gehad met wethouder Slettenhaar over de 
ontoegankelijkheid van de nieuwe gft-containers voor mensen met een mobiliteitsbeperking. 
In december heeft een overleg plaatsgevonden met wethouder Binnendijk, over het 
ontbreken van een plan voor de invoering van het VN-verdrag handicap voor onze gemeente. 
 
2.4. Agenda PGBC 
In iedere vergadering komen de volgende onderwerpen standaard aan de orde:  

• Overleg team Toezicht, Handhaving en Vergunningen 

• Overleg afdeling Samenleven 

• Overleg team Civiele Werken en Verkeer 

• Ontwikkelingen in het kader van het VN-verdrag 
Daarnaast wordt per vergadering de agenda aangevuld met nieuwe en lopende zaken die 
besproken dienen te worden. Een kort overzicht van agendapunten in het jaar 2021: 

• Overleg met wethouder Binnendijk 

• Vaststelling jaarverslag 2020 

• Onderzoek toegankelijkheid openbare gebouwen 
Voor een volledig overzicht van de agendapunten en verslagen van de vergaderingen van het 
PGBC, verwijzen wij u graag naar de website van de gemeente Castricum: www.castricum.nl. 
 
2.5. Samenstelling 
Frans Jongbloed heeft te kennen gegeven dat hij zijn deelname aan het PGBC per 31 december 
2021 wilde beëindigen. Als zijn opvolger is in juni kennis gemaakt met Lex Bennink. Verder 
heeft in de juli-vergadering Carolien van Eck zich gemeld als belangstellende voor het 
lidmaatschap van het PGBC. Beide zijn per 1 oktober benoemd tot lid van het PGBC. Ook in 
juli is kennis gemaakt met Martine de Wit. Zij is  per 1 januari 2022 benoemd tot lid. Hierdoor 
was eind 2021 de samenstelling van het PGBC als volgt: 

 
Edwin Steeman   E.W.H.M. Steeman 
voorzitter    Maartje Offersstraat 6 
     1902 ME  Castricum 
     tel. 0251-670015 
     edwin@pgbc.nl 

http://www.castricum.nl/
mailto:edwin@pgbc.nl
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Carolien van Eck   J.A.C. Bekedam van Eck 

lid     Bakkum 

     carolien@pgbc.nl 
 
 
 
 
Lex Bennink    L. Bennink 

lid     Bakkum 
     lex@pgbc.nl 
 
 
 
 
Atty van den Bovenkamp  A. van den Bovenkamp 
lid     Castricum 
     vandenbovenkamp.a@telfort.nl 
 
 
 
Frans Jongbloed*   F.W. Jongbloed 
lid     Limmen 
      
      
 
 
 
Arie Lute*    A.J.A. Lute  
lid     Castricum 
      
 
      
 
 

 
Gerard Steeman    G.J. Steeman 
lid     Akersloot 
     gj.steeman@quicknet.nl 
 
 
 
 
 
Martine de Wit   M. de Wit 

kandidaat-lid    Castricum  
     martine_dewit@hotmail.com 
 

mailto:carolien@pgbc.nl
mailto:lex@pgbc.nl
mailto:vandenbovenkamp.a@telfort.nl
mailto:gj.steeman@quicknet.nl
mailto:martine_dewit@hotmail.com
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Sije de Jong    S. de Jong 
secretaris    Koekoeksbloem 18 
     1902 GK  Castricum 
     tel. 0251-659624 
     sije@pgbc.nl 
 
 
* Omdat Frans Jongbloed en Arie Lute per 31 december 2021 afscheid hebben genomen van 
het PGBC, is van hen geen e-mailadres meer vermeld. 
 
Contactpersonen bij de gemeente 
Naast de leden van het PGBC nemen verschillende medewerkers van de gemeente deel aan 
de vergaderingen van het PGBC. Wanneer zij niet in de vergadering aanwezig kunnen zijn, 
geven zij per e-mail de actuele stand van zaken van de projecten voor hun afdeling door.  
In principe zijn dit vaste contactpersonen van de afdelingen die voor het werk van het PGBC 
het meest van belang zijn. Dit zijn de volgende personen: 
 
Naam       Functie 

Trudy van der Weide-Benedick   beleidsadviseur afdeling Samenleven 

Hans de Vries medewerker verkeer afdeling Ruimtelijke 
Ontwikkeling 

Nicoline Schumacher  senior medewerker vergunningen 
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 

mailto:sije@pgbc.nl
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3. De advisering in 2021 
 
De belangrijkste activiteit van het PGBC is het adviseren aan de gemeente over de 
toegankelijkheid van (openbare) gebouwen en de openbare ruimte. De adviezen hebben 
vooral betrekking op de werkterreinen van de teams Toezicht, Handhaving en Vergunningen 
en Civiele Werken en Verkeer. Beide teams maken deel uit van de afdeling Ruimtelijke 
Ontwikkeling. 
 
3.1. Advisering team Toezicht, Handhaving en Vergunningen 
In zijn reguliere vergaderingen heeft het PGBC een vast agendapunt “Overleg team Toezicht, 
Handhaving en Vergunningen”. Alle lopende en nieuwe bouwplannen met een openbaar 
karakter, die onder verantwoordelijkheid vallen van deze afdeling, worden indien noodzakelijk 
met elkaar besproken. 
Het PGBC ontvangt de nieuwe bouwplannen van de gemeente. Het gaat dan aan de hand van 
zijn bevindingen een advies opstellen. De adviezen worden schriftelijk verzonden aan het 
college van burgemeester en wethouders. Een kopie wordt verzonden aan de betreffende 
architect en de behandelend ambtenaar, die op zijn beurt de adviezen doorstuurt naar de 
betreffende aannemer/projectontwikkelaar.  
Op het advies van het PGBC wordt normaliter schriftelijk door de wederpartij gereageerd. 
Doordat het platform in het algemeen de tekeningen pas ontvangt nadat de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning is ingediend, is het voor aanvragers soms lastig om de plannen nog aan 
te passen aan het advies van het PGBC. 
Ook begin 2021 is nog over veel aanvragen voor gebouwen een advies gevraagd aan het PGBC. 
Het gaat om aanvragen die nog net in 2020 zijn ingediend, maar na 1 januari 2021 aan het 
PGBC zijn doorgestuurd. Wij nemen aan dat het feit dat aanvragen die na 1 januari 2021 zijn 
ingediend, aan veel strengere eisen moeten voldoen op het gebied van energiezuinigheid, de 
reden hiervan is. Doordat deze aanvragen in korte tijd aan het PGBC zijn voorgelegd, was het 
niet mogelijk om over alle aanvragen te adviseren. 
Aan het team Toezicht, Handhaving en Vergunningen is in 2021 advies uitgebracht over de 
volgende projecten. 
 
Appartementen Raadhuisplein Castricum 
Omschrijving: Bouw appartementencomplex, Raadhuisplein 3 in Castricum 
Architect: BBHD Architecten, Alkmaar 
De opdrachtgever heeft gereageerd op het advies. De niveauverschillen zullen allemaal 
maximaal 2 cm zijn. Aan de bedieningshoogte van de ramen zal aandacht worden besteed bij 
de realisatie. Dit geldt ook voor de afstelling van de vereiste drukkracht op de drangers van de 
deuren in de algemene ruimten. 
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Impressies appartementen Raadhuisplein 

 
Appartementen Dorpsstraat 70 Castricum 
Omschrijving: Realisering 15 appartementen in pand bioscoop, Dorpsstraat 70 in Castricum 
Architect: Bouwkundig ingenieursbureau Fruitema, Castricum 
In zijn reactie op het advies heeft de architect onder meer laten weten dat geprobeerd zal 
worden de hoogte van de videofoonunit te verlagen naar het geadviseerde niveau van 140 
com en dat de vloeren van de balkons en patio’s voldoende stroef gemaakt zullen worden. 
Vanwege de oppervlakte van de appartementen (50 m2) is niet standaard rekening gehouden 
met de draaicirkel van rolstoelen. Als een koper dat wenst, zal dit ten koste gaan van de 
oppervlakte van een andere ruimte. Wel zal rekening worden gehouden met een goede 
afstelling van de vereiste drukkracht op de deurdrangers. 
 

 

Huidige situatie Dorpsstraat 70 

 
Appartementen Oude Parklaan Bakkum 
Omschrijving: Nieuwbouw appartementen, Oude Parklaan in Bakkum 
Architect: BRT Architecten, Alkmaar 
Een inhoudelijke reactie op het advies is in 2022 ontvangen. Onder meer is geadviseerd om 
de hoogte van de postkasten, deurbellen en intercominstallatie te verlagen tot tussen de 70 
en 140 cm, en de bediening van de ramen aan te brengen op een hoogte tussen 1, 25 en 1,4 
meter. Ook is geadviseerd om de niveauverschillen bij de deuren en de balkons niet groter te 
maken dan 2 cm. 
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Impressie appartementen Oude Parklaan 

 
Appartementen Van Oldenbarneveldweg Bakkum 
Omschrijving: Realiseren 3 appartementen in restaurant en bedrijfswoning, Van Oldenbarne-

veldweg 9 in Bakkum 
Architect: Makeover groep, Beets 
Onder meer is geadviseerd het niveauverschil bij de toegangsdeuren tot de appartementen 
niet groter te maken dan 2 cm en om achter de voordeur van ieder appartement rekening te 
houden met de draaicirkel van een rolstoel van 1.50 meter. Er is nog geen reactie ontvangen 
op het advies. 
 
Accommodatie op terrein camping Geversduin. 
Omschrijving: Realiseren accommodatie op terrein camping Geversduin, Castricum  
Architect: BT Architecten, Broek op Langedijk 
Over deze aanvraag is geen advies gemaakt, omdat uit de tekeningen is gebleken dat deze 
accommodatie niet toegankelijk en bruikbaar zou zijn voor mensen met een beperking. 
Overigens is deze aanvraag later ingetrokken. 
In de gemeente Castricum is een gebrek aan vakantie-accommodaties die geschikt zijn voor 
mensen met een beperking. Mede naar aanleiding van deze aanvraag heeft het PGBC zich 
daarom voorgenomen om een gesprek te vragen met de aanvrager over het realiseren van 
een accommodatie die wel goed toegankelijk en bruikbaar is voor mensen met een beperking. 
 

 

Impressie accommodatie camping Geversduin 
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Herinrichting terrein Klaas Hoornlaan, Akersloot 
Omschrijving: Herinrichting van het terrein aan de Klaas Hoornlaan 1 in Akersloot 
Ontwerper: Ingenieursbureau MUG, Leek 
In de reactie op het advies is onder meer vermeld dat men verwacht dat de halfverharding 
van het terrein goed te gebruiken is voor mensen met een rolstoel of rollator en dat het grind 
rond de theatervloer voor een deel zal worden vervangen door halfverharding, om de rolstoel-
toegankelijkheid te verbeteren.  
 
Recreatiewoningen Hollaan, Castricum 
Omschrijving: Bouw van 3 recreatiewoningen aan de Hollaan in Castricum 
Architect: Onbekend 
Uit de tekeningen is gebleken dat het ontwerp van deze recreatiewoningen in het geheel 
niet voldeed aan eisen van toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Met een korte 
reactie is dit via de gemeente aan de aanvrager medegedeeld. De aanvrager heeft wel laten 
weten dat hij zal nagaan welke opmerkingen hij kan betrekken bij de aanpassing van het 
ontwerp. 
 
Aanvragen waarover niet is geadviseerd 
Zoals eerder al is vermeld, is het PGBC niet in staat geweest om over alle aanvragen een 
advies uit te brengen, dit als gevolg van het aantal aanvragen dat in korte tijd om advies 
werd voorgelegd en de beperkte adviescapaciteit bij het platform. Dit betreft de volgende 
aanvragen: 
- Een woon-zorglocatie nabij Oude Parklaan 243 in Bakkum; 
- 24 woningen aan het Kastanjelint in Limmen; 
- Servicewoningen en herberg op het terrein van Dijk en Duin aan de Oude Parklaan in 

Bakkum 
 
3.2. Advisering team Civiele Werken en Verkeer 
In 2021 heeft de gemeente Castricum geen informatieavonden of participatie via internet 
georganiseerd voor omwonenden. Wanneer deze er wel zijn, wordt het PGBC in eigenlijk alle 
gevallen uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Het PGBC heeft dus in 2021 niet aan deze 
activiteiten deelgenomen.  
 
Toegang vernieuwde NS-station duinzijde 
De vernieuwing van het NS-station Castricum is voor alle gebruikers met een beperking heel 
belangrijk. Onderdeel van deze vernieuwing is de aanleg van liften, waardoor het station 
zowel vanaf de Stationsweg als vanaf het Westerplein goed toegankelijk wordt voor mensen 
met een beperking. In de oude situatie was het voor gebruikers van een rolstoel of rollator 
alleen toegankelijk via de toegang bij de overweg tegenover restaurant Bij de Buurvrouw. 
Volgens de oorspronkelijke planning zou de renovatie eind 2020 gereed zijn; uiteindelijk is dit 
april 2021 geworden.  
Na de afronding van de vernieuwing is met ProRail en de gemeente nog per e-mail informatie 
uitgewisseld over de geleidelijnen voor blinden en slechtzienden aan de duinzijde. Hieruit is 
het PGBC duidelijk geworden dat standaard vanuit ieder station alleen geleidelijnen worden 
aangebracht naar de hoofduitgang, om blinden en slechtzienden niet in verwarring te 
brengen. Wel is aan de duinzijde een geleidelijn aangebracht van de toegang naar de lift. 
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Het nieuwe NS-station Castricum 

 
Bakkerspleintje 
In 2021 is, in samenwerking met de dagbesteding van Odion, een rapportje aan de gemeente 
gestuurd over het vernieuwde Bakkerspleintje in Castricum. Onder meer is geadviseerd de 
geleidelijn voor blinden en slechtzienden iets te verplaatsen, zodat deze niet meer dicht langs 
een bankje loopt en de oneffenheden in de bestrating weg te werken. De reactie van de 
gemeente is pas in 2022 gekomen.  

Het Bakkerspleintje  

 
Schouw omgeving winkelcentrum Geesterduin 
De revitalisering van het winkelcentrum Geesterduin in Castricum is in 2021 afgerond. Daarbij 
is ook het omliggende terrein voor een deel opnieuw ingericht. In november 2021 hebben 
enkele leden van het PGBC, samen met cliënten van Odion en twee medewerkers van het 
team Civiele Werken en Verkeer van de gemeente, een schouw van het omliggende terrein 
uitgevoerd. Onder meer is geconstateerd dat vooral bij de ingang bij de supermarkt Albert 
Heijn de fietsen soms erg rommelig worden neergezet, waardoor op sommige plekken de 
doorgang erg nauw wordt. Aan de gemeente is voorgesteld de plekken waar fietsen 
geparkeerd kunnen worden, duidelijk aan te geven met een markering. 
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De situatie bij de ingang bij de Vomar supermarkt laat uit oogpunt van toegankelijkheid te 
wensen over. De inrichting hier wordt in 2022 aangepast. 
Ook staan op het doorgaande voetpad langs  de bloemenstal soms te veel planten e.d., 
waardoor ook hier de doorgang smal wordt. De eigenaar van deze zaak is hierop aangesproken 
door de gemeente.  
 
Aanpassing inrichting Nelson Mandelahof 
Op verzoek van de bewoners van het Nelson Mandelahof heeft de gemeente een plan 
gemaakt voor een aanpassing van de inrichting van de openbare ruimte. Onder meer zal het 
voetpad aan de westkant van het straatje worden veranderd in een groenstrook. Het PGBC is 
van mening dat dit de veiligheid van ouderen en mensen met een beperking niet ten goede 
komt. Het overleg over de herinrichting was eind 2021 nog niet definitief afgerond. 
 
3.3.  Recente adviezen  
De recent uitgebrachte adviezen kunt u vinden op de website van de gemeente Castricum, 
www.castricum.nl/raad-en-college/platform-gehandicaptenbeleid-castricum. Via het secre-
tariaat van het PGBC zijn uiteraard alle uitgebrachte stukken opvraagbaar. U kunt een verzoek 
daartoe indienen via info@pgbc.nl. 

3.4. Contacten met andere organen van de gemeente Castricum 

Adviesraad Sociaal Domein 
De Adviesraad Sociaal Domein is, evenals het PGBC, een adviescommissie van het college van 
burgemeester en wethouders. Tussen voorzitter en secretaris van beide adviescolleges is in 
principe twee keer per jaar overleg. Hierin wordt vooral informatie uitgewisseld over de 
activiteiten en de uitgebrachte adviezen. Ook worden onderwerpen besproken waarover 
geadviseerd zou kunnen worden. Verder heeft het platform in 2021 meegewerkt aan een 
gezamenlijk advies aan de gemeente van de Adviesraad Sociaal Domein, Stichting Welzijn 
Castricum en de ouderenbonden KBO en PCOB over de gevolgen van de coronapandemie en 
de daarmee samenhangende maatregelen op de bevolking van de gemeente Castricum. 
 
Verkeerscommissie 
Door het vertrek van de voorzitter heeft de verkeerscommissie in 2021 slechts één keer 
vergaderd, online. Door omstandigheden kon de afgevaardigde van het PGBC niet aan deze 
vergadering deelnemen. 
 
  

http://www.castricum.nl/raad-en-college/platform-gehandicaptenbeleid-castricum/
mailto:info@pgbc.nl
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4. Overige onderwerpen 
 
4.1.  Inventarisatie algemene parkeerplaatsen voor gehandicapten 
In 2019 heeft het PGBC een inventarisatie gemaakt van alle algemene parkeerplaatsen voor 
gehandicapten (GPA’s). Hierin zijn veel GPA’s opgenomen die op niet-gemeentelijk terrein 
liggen. Het PGBC heeft voorgesteld om aan de eigenaren van deze terreinen een gezamenlijke 
brief te sturen, met het verzoek om indien nodig de GPA’s aan te passen. De gesprekken 
hierover met de gemeente zijn in 2021 voortgezet. 
 
4.2. De toegankelijkheid van het Noord-Hollands Duinreservaat  
In 2021 heeft opnieuw een gesprek plaatsgevonden tussen een delegatie van het PGBC en 
enkele medewerkers van PWN. Onder meer is daarin toegezegd dat het PGBC betrokken zou 
worden bij de herinrichting van de terreinen De Vlotter en de Zanderij. Ook is de op sommige 
plaatsen in het duingebied slechte bestrating aan de orde gesteld. Het onderhoud van de 
bestrating is afhankelijk van lopende en toekomstige projecten. Het is niet zonder meer 
mogelijk om alle gesignaleerde knelpunten aan te pakken. 
 
4.3. De toegankelijkheid van het strand bij Castricum aan Zee 
Het Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier is van mening dat de paviljoens 
op het strand bij Castricum aan Zee verplaatst moeten worden, om voldoende aangroei van 
de duinen aan de duinvoet mogelijk te maken. Bij het strand zijn veel organisaties betrokken, 
die allemaal hun eigen wettelijke kaders, beleid, belangen en wensen hebben. Dit zijn onder 
meer het al genoemde hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, 
PWN, de gemeente Castricum en de Stichting Duinbehoud. 
Om tot overeenstemming te komen over de inrichting van het plateau, de strandafgang en 
het strand zelf, heeft de gemeente de Overleggroep Strand opgericht. In 2021 heeft het 
PGBC enkele keren deelgenomen aan de online bijeenkomsten van deze groep; ook is 
schriftelijk gereageerd op een nota van de gemeente waarin wordt aangegeven welke 
wensen van de diverse belanghebbenden eventueel gerealiseerd kunnen worden, gelet op 
de wettelijke kaders en de geldende voorschriften vanuit de diverse overheidsorganisaties. 
In de reactie van het PGBC zijn onder meer de wensen met het oog op de toegankelijkheid 
en bruikbaarheid voor mensen met een beperking naar voren gebracht. 
Dit overleg wordt in 2022 voortgezet. 
 
4.4. Onderzoek toegankelijkheid openbare gebouwen 
In december 2020 is met wethouder Binnendijk gesproken over een onderzoek naar de 
toegankelijkheid van de gebouwen met een publieksfunctie in de gemeente. Over de opzet 
hiervan is in het voorjaar van 2021 overeenstemming bereikt met de gemeente. Het bleek 
echter lastig om een checklist te vinden die voor dit onderzoek goed bruikbaar is. In november 
2021 heeft het PGBC de beschikking gekregen over een checklist die is ontwikkeld door de 
Federatie Gehandicaptenorganisaties Limburg (FGL). Deze bleek zeer geschikt te zijn voor dit 
onderzoek. Doordat deze checklist pas in november beschikbaar kwam en door de 
maatregelen vanwege de corona-pandemie, is de start van het onderzoek uitgesteld tot het 
voorjaar van 2022.  
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4.5. Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 
Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap is op 
14 juni 2016 in Nederland in werking getreden. Het doel van het verdrag is om voor iedereen 
met een beperking volledige en volwaardige participatie aan de samenleving mogelijk te 
maken, op voet van gelijkheid en zonder enige vorm van discriminatie. Voor de invoering van 
het verdrag is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenten. Iedere gemeente is verplicht 
een zogenaamde Lokale Inclusie-agenda te maken, waarin staat welke acties worden 
ondernomen om het verdrag in de praktijk te brengen en welke prioriteiten daarbij worden 
gesteld. 
Omdat de gemeente Castricum in juni 2021 – vijf jaar na het van kracht worden van het 
verdrag in Nederland – nog steeds geen Lokale Inclusie-agenda had, heeft het PGBC samen 
met de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) hierover een brief geschreven aan de gemeente. De 
reactie van de gemeente was zeer teleurstellend. Daarom hebben PGBC en ASD een gesprek 
gevraagd met de verantwoordelijke wethouder(s). Uiteindelijk is er op 9 december jl. een 
gesprek geweest met wethouder Binnendijk. In dit gesprek heeft de wethouder laten weten 
dat de gemeente geen Lokale Inclusie-agenda gaat opstellen. Ook dit is uiteraard buiten-
gewoon teleurstellend, temeer omdat van iedere gemeente wordt verwacht dat er een Lokale 
Inclusie-agenda wordt gemaakt.  
 
4.6. Invoering Omgevingswet 
In 2021 hebben enkele leden een aantal bijeenkomsten over de Omgevingswet bijgewoond. 
In deze bijeenkomsten werd het PGBC, samen met de Adviescommissie Wonen Heiloo (AWH) 
door medewerkers van de werkorganisatie BUCH geïnformeerd over deze nieuwe wet, en 
vooral over de procedure voor het verkrijgen van een vergunning voor het bouwen van 
objecten onder deze wet. Ook is gesproken over de plaats die de advisering door het PGBC 
(en de AWH) zou moeten krijgen in de procedure. Hierover is in 2021 nog geen duidelijkheid 
gekomen. 
 
4.7. Overleg met de Adviescommissie Wonen Heiloo (AWH) 
Naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten die in de vorige paragraaf worden genoemd, 
is een paar keer overleg geweest met de AWH over mogelijke samenwerking. Onderwerp van 
gesprek was vooral een gezamenlijke checklist voor de advisering over de toegankelijkheid en 
bruikbaarheid van woningen en andere gebouwen voor mensen met een beperking. Dit 
overleg heeft ook ertoe geleid dat de AWH, naast het PGBC, ook een advies heeft uitgebracht 
over de appartementen aan de Van Oldenbarneveldweg (blz. 10). Het overleg met de AWH 
zal in 2022 worden voortgezet.  
 
4.8. Een nieuw zwembad in Castricum 
In de gemeentelijke politiek wordt al een aantal jaren gediscussieerd over de bouw van een 
nieuw zwembad in de kern Castricum. Uiteindelijk is besloten dat het nieuwe zwembad op het 
sportpark Noord-End komt. Inmiddels heeft een projectgroep een programma van eisen 
vastgesteld. Dit voldoet aan de eisen van toegankelijkheid voor mensen met een 
mobiliteitsbeperking. Het PGBC is vertegenwoordigd in de projectgroep. 
Intussen heeft een initiatiefgroep een alternatief plan opgesteld. In dit plan wordt het 
zwembad gecombineerd met een sporthal. Na de presentatie van dit plan aan de gemeente-
raad, heeft de raad het college opdracht gegeven om de voor- en nadelen van de twee plannen 
naast elkaar te zetten. Dit was eind 2021 nog niet afgerond.  
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4.9. Pilot Dorpsstraat autoluw 
In het najaar van 2021 heeft de gemeente Castricum een proef gehouden om te onderzoeken 
of het mogelijk is om de Dorpsstraat in Castricum autoluw te maken. Doel hiervan is onder 
meer om de Dorpsstraat veiliger te maken voor fietsers en voetgangers en deze 
aantrekkelijker te maken voor winkelend publiek. Het PGBC was uitgenodigd om plaats te 
nemen in een van de twee zgn. monitoringsgroepen die zijn gevormd om de resultaten van 
de proef te volgen en te beoordelen. Aan deze monitoringsgroep hebben twee leden van het 
PGBC deelgenomen. 
De verdere besluitvorming naar aanleiding van de resultaten van deze proef zal in 2022 
plaatsvinden. 
 
4.10. Deskundigheidsbevordering 

Congressen e.d.  
Mede als gevolg van de maatregelen naar aanleiding van de corona pandemie hebben de 
leden van het PGBC in 2021 niet deelgenomen aan congressen of andere activiteiten op het 
gebied van deskundigheidsbevordering. 
 
Informatievoorziening 
Het PGBC haalt noodzakelijke informatie uit publicaties en de door belangenorganisaties 
toegestuurde stukken en digitale nieuwsbrieven. Voor specifieke onderwerpen wordt 
rechtstreeks informatie ingewonnen bij de voorhanden zijnde belangenorganisaties. Uiter-
aard wordt ook veelvuldig gebruik gemaakt van internet.  
Daarnaast ontvangt het PGBC regelmatig nieuwsbrieven per e-mail van: 

• Aandacht voor Iedereen 

• Ieder(in) 

• Sociale Alliantie 

• Stimulanz 

• De ‘Week van de Toegankelijkheid’ 

• Het Kenniscentrum Groen en Handicap 
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5. Activiteitenplan  
 
5.1. Activiteitenplan 2021 
Het Platform Gehandicaptenbeleid Castricum wil in 2021 de volgende onderwerpen 
agenderen, bespreken en uitvoeren: 
1. Verslaglegging van de activiteiten in 2021. 
2. Opstellen Activiteitenplan 2022. 
3. Het onderhouden van contacten met het team Toezicht, Handhaving en Vergunningen. 
4. Het onderhouden van contacten met het team Civiele Werken en Verkeer 
5. Het onderhouden van contacten met de afdeling Samenleven. 
6. Overleg met de gemeente over de manier waarop in de gemeente Castricum uitvoering 

gegeven kan worden aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap en de rol van de gemeente en het platform hierbij. 

7. Het uitvoeren van het onderzoek naar de toegankelijkheid van openbare gebouwen in de 
gemeente Castricum, in samenwerking met de gemeente. 

8. Het onderhouden van contacten en waar mogelijk en nuttig samenwerken met de 
Adviesraad Sociaal Domein. 

9. Het geven van gevraagd en ongevraagd advies. 
10. Deskundigheidsbevordering op het gebied van toegankelijkheid van gebouwen, openbare 

weg, sport, natuur, vervoer etc. door bijvoorbeeld het volgen van cursussen, bezoeken van 
symposia en voorlichtingsbijeenkomsten. 

11. Meedoen aan activiteiten ter bevordering van de toegankelijkheid. 
12. Verbetering van de naamsbekendheid van het Platform Gehandicaptenbeleid Castricum. 
 

5.2. Begroting 2021 
 
1 Presentiegeld leden PGBC €  1.500,- 
2 Deskundigheidsbevordering €     200,- 
3 Reiskosten €     250,- 
4 Activiteiten ter bevordering van toegankelijkheid €     250,- 
5 Secretariaatskosten €     200,- 
6 Public Relations €     150,- 
7 Overige kosten onvoorzien €     200,- 
    
 Totaal €  2.750,- 
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6 Nawoord 

 
Ook in 2021 is het PGBC weer behoorlijk actief geweest. Niet alleen is er hard gewerkt aan de 
diverse adviezen maar er is ook veel tijd en aandacht gestoken in het werven van nieuwe 
leden, het zoeken van samenwerkingsverbanden, het bijwonen van vergaderingen, 
informatiebijeenkomsten en het volgen van diverse plaatselijke of landelijke initiatieven. Ook 
in 2021 was dat door de Covid-19 pandemie voor niemand een gemakkelijke opgave. Zo goed 
en kwaad als het kon, heeft het PGBC geprobeerd een steentje bij te dragen. De slagkracht 
van het PGBC is echter in 2021 opnieuw verder afgenomen door het ontbreken van reguliere 
bijeenkomsten en het gemis aan persoonlijk contact. Nu de gevolgen van de pandemie steeds 
verder afnemen en het leven steeds normaler wordt ga ik ervan uit dat we in 2022 snel weer 
actief en voortvarend kunnen meewerken aan een toegankelijker Castricum! 
 
In 2021 is de samenstelling van het PGBC drastisch gewijzigd door de toevoeging van maar 
liefst drie nieuwe leden: Carolien van Eck, Martine de Wit en Lex Bennink. We zijn ongelooflijk 
blij met deze uitbreiding en zijn zelfs qua ledental eigenlijk te groot. 2022 zal voor hen 
grotendeels worden gebruikt om te leren en een eigen positie in het platform te verkrijgen.  
Door de toetreding van de drie nieuwe leden heeft Frans Jongbloed zijn eerder aangekondigd 
afscheid concreet gemaakt en is per 31 december 2021 na een lidmaatschap van ruim 13 jaar 
officieel afgezwaaid. In 2022 zullen we op een feestelijke manier afscheid van Frans nemen.  
 
In 2022 zullen we de bestaande samenwerkingsvormen met de Ouderenbonden, Stichting 
Welzijn en de Adviesraad Sociaal Domein verder uitwerken. Ook zullen we onderzoeken hoe 
het PGBC met de Adviescommissie Wonen Heiloo tot samenwerking komt. 
Het PGBC zal zich ook in 2022 weer daadkrachtig inzetten voor mensen met een beperking. 
Onze handvatten hiervoor zijn het Verdrag van de Verenigde Naties over de rechten van 
personen met een handicap en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of 
chronische ziekte. Het geeft ons de mogelijkheden om de samenleving beter toegankelijk te 
krijgen voor mensen met een beperking.  
De uitvoering van het VN-verdrag wordt door het College voor de rechten van de mens 
gemonitord. Gemeenten moeten aangeven wat zij nu precies aan maatregelen treffen om een 
“inclusieve samenleving” tot stand te brengen. Wij hopen dat in 2022 de gemeente Castricum 
hiertoe de juiste weg inslaat en actief gaat werken aan de inclusieve samenleving. 
 
Wilt u meer weten? Op de website van de gemeente Castricum vindt u de meest recente 
activiteiten van het PGBC, via deze link: www.castricum.nl/raad-en-college/platform-
gehandicaptenbeleid-castricum/. Via het secretariaat van het PGBC zijn uiteraard alle 
uitgebrachte publicaties opvraagbaar en kunt u aanvullende informatie opvragen. U kunt uw 
verzoek daartoe indienen via info@pgbc.nl. 
 
Castricum, mei 2022. 
 
Edwin Steeman, 
voorzitter PGBC 
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