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1.  Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van het Platform Gehandicaptenbeleid Castricum (PGBC). Het 
PGBC is een officieel adviesorgaan 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 2020 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, ook is het enkele keren niet door gegaan.  
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.  
 
Ook in een ander opzicht was 2020 een bijzonder jaar voor het PGBC. Omdat voor 
omgevingsvergunningen voor gebouwen die op of na 1 januari 2021 zijn of worden ingediend 
aanzienlijk strengere eisen gelden, zijn vooral in de tweede helft van 2020 veel aanvragen voor 
gebouwen om advies aan het platform voorgelegd. Door dit grote aantal is het helaas niet 
mogelijk geweest om over alle aanvragen te adviseren.  
  
In dit verslag legt het PGBC verantwoording af over zijn werkzaamheden in 2020. 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 2020 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 
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 
2020 uit zes 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. Eén week voor de vergadering 
krijgen de leden van het platform de van belang zijnde stukken voor de vergadering ter 
beschikking. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis van Castricum.  
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 juli heeft onze voorzitter een overleg gehad met wethouder Falgun Binnendijk. Toen is de 
afspraak gemaakt voor een overleg van de wethouder met het voltallige platform. Door 
omstandigheden heeft dit pas in december plaatsgevonden. 
 
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 2020: 

• Overleg met wethouder Binnendijk 

• Herinrichting Rijksweg Limmen 

• Vaststelling jaarverslag 2019 

• Inventarisatie algemene parkeerplaatsen voor gehandicapten 
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 

Frank Sluiter heeft vanwege zijn activiteiten bij Odion per 1 januari 2020 het PGBC definitief 
verlaten. Als opvolger van Frank is Arie Lute In de vergadering van maart als lid toegetreden 
tot het platform. Eind 2020 was de samenstelling van het PGBC dus 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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Atty van den Bovenkamp  A. van den Bovenkamp 
lid     Fien de la Marstraat 61 
     1902 MT  Castricum 
     tel. 0251-656109 
     atty@pgbc.nl 
 
Frans Jongbloed   F.W. Jongbloed 
lid     ’t Kieftenland 21 
     1906 WD  Limmen 
     tel. 072-5051749 
     frans@pgbc.nl 
 
 
Arie Lute    A.J.A. Lute  
lid     Sans Souci 98 
     1902 CP  Castricum 
     tel. 0251-650748 
     arie@pgbc.nl 
 

 
Gerard Steeman    G.J. Steeman 
lid     Delving 27 
     1921 VC  Akersloot 
     tel. 0251-825077 
     gerard@pgbc.nl 
 
 
Sije de Jong    S. de Jong 
secretaris    Koekoeksbloem 18 
     1902 GK  Castricum 
     tel. 0251-659624 
     sije@pgbc.nl 
 
Naast de leden van het PGBC nemen verschillende medewerkers van de gemeente deel aan 
de vergaderingen van het PGBC. In principe zijn dit vaste contactpersonen van de afdelingen 
die voor het werk van het PGBC het meest van belang zijn. Deze contactpersonen zijn 
hieronder vermeld. 
 
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:atty@pgbc.nl
mailto:frans@pgbc.nl
mailto:arie@pgbc.nl
mailto:gerard@pgbc.nl
mailto:sije@pgbc.nl
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3. De advisering in 2020 
 
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 
haar 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 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. 
In de inleiding is al vermeld dat in 2020 een groot aantal aanvragen voor gebouwen aan het 
PGBC om advies is voorgelegd. De reden hiervoor is dat voor de aanvragen voor vergunningen 
voor gebouwen die op of na 1 januari 2021 worden ingediend, aanzienlijk strengere eisen 
gelden op het gebied van energiezuinigheid. Kennelijk wilden veel aanvragers deze strengere 
eisen voor zijn. 
Aan het team Toezicht, Handhaving en Vergunningen is in 2020 advies uitgebracht over de 
volgende projecten. 
 
Verbouwing beheerderswoning bij Hotel Koningsbosch 
Omschrijving: Verbouwing van de beheerderswoning van de voormalige jeugdherberg tot 

feestzaal en hotelkamers voor Hotel Koningsbosch, Heereweg 84 in Castricum 
Architect: G. Apeldoorn, Alkmaar 
De opdrachtgever heeft gereageerd op het advies. Alle deuropeningen zullen minimaal 90 cm 
breed zijn. Hoogteverschillen zijn niet aanwezig of worden opgelost met een helling. Verder 
kan één van de twee aanwezige toiletten worden vergroot, zodat dit geschikt is voor mensen 
met een beperking. Voor zover bekend bij het PGBC is de vergunning voor deze verbouwing 
niet verleend. 
 
Recreatiewoningen Breedeweg Castricum 
Omschrijving: Bouw recreatiewoningen, Breedeweg 45f in Castricum 
Ontwerp: Warmhus, Emmeloord 
Naar aanleiding van het advies van het PGBC heeft onze voorzitter meermalen overleg gehad 
met de opdrachtgever. Deze heeft zich zeer bereidwillig getoond om tegemoet te komen aan 
de opmerkingen van het platform. Uiteindelijk is de aanvraag niet verder in behandeling 
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genomen door de gemeente, omdat de opdrachtgever niet op tijd tekeningen heeft ingediend 
die voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

 

Impressie recreatiewoningen Breedeweg Castricum 

 
Appartementen Romeo en Julia, Castricum 
Omschrijving: Bouw appartementencomplex, C.F. Smeetslaan 232 in Castricum 
Architect: GeO architecten, Schagen 
In zijn reactie op het advies heeft de opdrachtgever laten weten dat zoveel mogelijk wordt 
tegemoet gekomen aan de opmerkingen in het advies. Onder meer wordt bij de indeling van 
de appartementen zoveel mogelijk rekening gehouden met draaicirkels van rolstoelen, wordt 
de hoogte van de bellen en de video-installatie aangepast aan de geadviseerde hoogte en 
wordt de bedieningshoogte van de ramen zodanig aangepast dat ook rolstoelgebruikers deze 
kunnen hanteren. 
 

 

Impressie appartementen Romeo en Julia 

 
Appartementen ‘de Skulper’, Akersloot 
Omschrijving: Bouw appartementen, achter Molendijk 24 in Akersloot 
Architect: Kerssens de Ruiter, Alkmaar 
De opdrachtgever heeft gereageerd op het advies. De lift zal worden voorzien van 
telescopische deuren. Het niveauverschil naar de terrassen en balkons wordt maximaal 2 cm. 
Het gelijkvloers realiseren van de badkamervoer met de aangrenzende vloeren zal afhangen 
van de keuze van de vloerafwerking door de kopers. De terrassen zullen worden voorzien van 
een stroeve afwerking, om uitglijden zoveel mogelijk te voorkomen. 
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Impressie appartementen ‘de Skulper’ 

 
Appartementen Meester Ludwigstraat, Castricum 
Omschrijving: Realiseren appartementen in oude zuivelfabriek, Meester Ludwigstraat 24 in 

Castricum 
Architect: Collo Architecten, Santpoort-Zuid 
Er is geen reactie ontvangen op het advies van het PGBC. Onder meer is geadviseerd om de 
badkamervloeren uit te voeren zonder obstakels als douchebakken of drempels, de 
toegangsdeur van de toiletten aan de lange zijde te realiseren om zodoende gebruikers het 
meest eenvoudig van het toilet gebruik te laten maken en de woningtoegangsdeuren altijd te 
voorzien van een glasstrook, zodat eenvoudig kan worden gezien of er iemand voor/achter de 
deur staat. 

 

Impressie appartementen Meester Ludwigstraat 

 
Uitbreiding hotel Akersloot 
Omschrijving: Uitbreiding hotel Akersloot in Akersloot  
Architect: P.A.M. Theunissen Architectenbureau, Voorschoten 
De opdrachtgever heeft niet gereageerd op het advies. Naast de opmerkingen van 
bouwkundige aard is geadviseerd om ook bij de inrichting rekening te houden met mensen 
met een beperking, door bijvoorbeeld onderrijdbare wastafels en tafels met een kolomvoet, 
aanpasbare verlichting (voor mensen met een visuele beperking) en een goede hoogte van de 
garderobehaken. 
 
Tijdelijke uitbreiding Clusius College 
Omschrijving: Uitbreiding Clusius College met tijdelijke lokalen, Oranjelaan 2a in Castricum  
Architect: Adviesbureau BBA, Heemskerk 
Er is geen reactie gekomen op het advies van het PGBC. Dit is ook wel enigszins begrijpelijk, 
vanwege de korte tijd tussen het indienen van de aanvraag en de start van de bouw. Het 
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advies bevatte overigens slechts één concreet punt, nl. het aanbrengen van een vlak plateau 
bij de toegangsdeur en de nooduitgangen, zodat mensen met een beperking deze zelfstandig 
kunnen bedienen. 
 
Verbouwing Maranathakerk 
Omschrijving: Verbouwing Maranathakerk in Castricum t.b.v. voortgezet onderwijs  
Architect: Brique Architecten, Amsterdam 
De opdrachtgever heeft niet gereageerd op het advies. Ook bij deze aanvraag was de tijd 
tussen het indienen van de aanvraag en de start van de werkzaamheden heel kort. 
In het advies is onder meer gewezen op het belang van een drempelloze aansluiting van de 
buitenbestrating bij de entreedeur en bij de deuren van de nooduitgangen, vlakke 
toegangswegen van voldoende breedte en het toegankelijk maken van de podiums voor 
mensen met een beperking. 
 

 

Maranathakerk, Castricum 

 
Verbouwing kantoorruimte Dorpsstraat 29, Castricum 
Omschrijving: Verbouwing van kantoorruimte tot woonappartementen, Dorpsstraat 29 in 

Castricum  
Architect: Bouwkundig bureau Sijnesael & Van Wijk, Schagen 
De architect heeft gereageerd op het advies. Een aantal punten heeft betrekking op 
onderdelen die niet nader zijn gespecificeerd in de tekeningen. Het is aan de opdrachtgever 
om in voorbereiding naar de uitvoering een afweging te maken/na te gaan of punten alsnog 
doorgevoerd kunnen worden, of dat dit niet mogelijk is vanwege de bestaande elementen, 
structuren of systemen. 
 

 

Impressie Dorpsstraat 29, Castricum 
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Strandpaviljoens Deining en Sports@Sea 
Omschrijving: Nieuwbouw strandpaviljoens Deining en Sports@sea, Zeeweg 71 Castricum 
Architect: 3BM Coöperatie U.A., Zwijndrecht 
De opdrachtgever heeft zeer positief gereageerd op het advies van het PGBC. Het paviljoen 
zal volledig rolstoeltoegankelijk worden, met lage drempels en brede deuren. Hiervoor wordt 
onder meer een hellingbaan aangelegd. Helaas moest in opdracht van het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de hellingbaan naar achteren worden 
verplaatst. Hierdoor moeten mensen die hiervan gebruik willen maken aan de achterkant het 
gebouw binnen komen en daarna weer naar voren lopen. Zowel binnen als buiten zal een 
gehandicaptentoilet worden gerealiseerd.  
 

 

Impressie Deining en Sports@sea 
 

Appartementen Dusseldorperweg Limmen 
Omschrijving: Nieuwbouw van 10 appartementen, Dusseldorperweg 58 Limmen  
Architect: Swan Artbuild, Warmenhuizen 
Onder meer is geadviseerd om bij de toegangsdeuren tot de hoofdentree, de individuele 
woningen en de bergingen, alsmede bij de toegangen tot de balkons en terrassen vanuit de 
appartementen, een hoogteverschil van maximaal 2 cm te realiseren.  Ook is geadviseerd 
om de galerij op de eerste verdieping tenminste 1,5 meter breed te maken, zodat mensen 
met een rolstoel of rollator elkaar zonder problemen kunnen passeren. 
Er is nog niet op het advies gereageerd. 
 
Appartementen Schouw Akersloot 
Omschrijving: Nieuwbouw van 10 appartementen, Schouw 1 Akersloot  
Architect: OOK Architecten, Amersfoort 
De opdrachtgever heeft gereageerd op het advies. Onder meer zal worden geprobeerd om 
bij de ruimte achter de toegangsdeuren van de woningen rekening te houden met de 
draaicirkel van rolstoelen. De badkamervloer zal zonder drempels worden uitgevoerd, en bij  
de douche komt een betegelde vloer op afschot. Ook de brievenbussen en beldrukkers 
zullen op de geadviseerde hoogte worden geplaatst. 
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Impressie appartementen Schouw 1, Akersloot 

 
Appartementen Kerklaan Akersloot 
Omschrijving: Verbouw van een voormalig café-restaurant tot 11 appartementen, Kerklaan 

16-18 Akersloot  
Architect: Swan Artbuild, Warmenhuizen  
Van de opdrachtgever is nog geen reactie op het advies ontvangen. 
 

 

Impressie appartementen Kerklaan, Akersloot 

 
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 grote aantal aanvragen en de beperkte 
adviescapaciteit bij het platform. Dit betreft de volgende aanvragen: 
- Verbouwing en uitbreiding van het gebouw Van Oldebarneveldweg 40 in Bakkum tot een 

woonzorgvoorziening. Overigens was de vergunning al verleend voordat het PGBC om 
advies werd gevraagd; 

- Bouw van een uitkijktoren op de Papenberg in Castricum; 
- Verbouwing en uitbreiding van het gebouw Oude Parklaan 76 in Bakkum t.b.v. 

geestelijke gezondheidszorg; 
- Bouw van een bedrijfsgebouw op bedrijventerrein Castricummerwerf;  
- Gewijzigde uitvoering van realisering van appartementen op het adres Dusseldorperweg 

65 in Limmen (legalisatie); en 
- Gewijzigde uitvoering van realisering van appartementen op het adres De Skulper 20 in 

Akersloot. De wijzigingen hebben vooral betrekking op de buitenkant. 
 
3.2. Advisering team Civiele Werken en Verkeer 

Op uitnodiging van de gemeente Castricum is op diverse momenten deelgenomen aan de 
diverse panels en informatieavonden voor bewoners over de herinrichting van straten en 
wegen. Vaak gebeurt dit naar aanleiding van de vervanging van de riolering in het betreffende 
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gebied. Het PGBC probeert in deze besprekingen met vertegenwoordigers van gemeente, 
buurtbewoners en andere belanghebbenden, de straten zo toegankelijk mogelijk het maken 
voor mensen met een beperking. Deze adviezen worden opgenomen in de notulen van de 
vergaderingen en verwerkt op de inrichtingstekeningen. 
De gemeente Castricum betrekt tegenwoordig vaak de burgers bij dit soort projecten door 
middel van e-participatie. Belanghebbenden kunnen via internet zich aanmelden bij projecten 
die voor hen van belang zijn en vervolgens meedenken met de gemeente Castricum over de 
definitieve uitvoering van het project. Ook organiseert de gemeente over ieder project een of 
meer informatiebijeenkomsten voor belanghebbenden. Het PGBC kan meedoen aan de e-
participatie en wordt standaard door de gemeente uitgenodigd voor de informatie-
bijeenkomsten.  
In 2020 hebben leden van het PGBC informatiebijeenkomsten bezocht over de herinrichting 
van de Rijksweg in Limmen en over de vernieuwing van het NS-station in Castricum. 
 
Herinrichting Rijksweg Limmen 
Tot juni 2020 was het PGBC intensief betrokken bij de herinrichting van de Rijksweg in 
Limmen. In juni heeft het PGBC gereageerd op het voorlopig ontwerp voor dit project. De 
belangrijkste punten van kritiek waren de geringe breedte van het voetpad van 1 meter over 
de volle lengte van de weg, het ontbreken van een niveauverschil tussen het voetpad en het 
fietspad en het te grote afschot van het fiets- en voetpad.  
De gemeente heeft in november 2020 het concept voor het definitief ontwerp (DO) 
gepubliceerd op de website van de gemeente zonder het PGBC hierover te informeren. 
Hierdoor heeft het platform niet op het concept DO kunnen reageren. Op 8 december is het 
definitief ontwerp vastgesteld. Helaas heeft het PGBC moeten constateren dat op geen enkele 
manier rekening is gehouden met de opmerkingen in de reactie op het voorlopig ontwerp. 
Het PGBC is zeer ontstemd hierover, zowel over het feit dat het niet is geïnformeerd over de 
publicatie van het concept DO als over het feit dat helemaal geen rekening is gehouden met 
de opmerkingen van het PGBC. De opmerkingen waren van essentieel belang voor een goede 
bruikbaarheid van het voetpad voor mensen met een beperking. 
 
Toegang vernieuwde NS-station duinzijde 
De gemeente heeft het PGBC tekeningen gestuurd van de voorgenomen inrichting van de 
toegang tot het nieuwe NS-station aan de duinzijde (westkant). De reactie van het PGBC had 
specifiek betrekking op de parkeerplaatsen voor gehandicapten. Naar aanleiding van deze 
reactie is het ontwerp enigszins aangepast. 
  
De recent uitgebrachte adviezen en reacties kunt u vinden op de website van de gemeente 
Castricum, www.castricum.nl/raad-en-college/platform-gehandicaptenbeleid-castricum. Via 
het secretariaat van het PGBC zijn uiteraard alle uitgebrachte stukken opvraagbaar. U kunt 
een verzoek daartoe indienen via info@pgbc.nl. 
 
3.3. 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 

http://www.castricum.nl/raad-en-college/platform-gehandicaptenbeleid-castricum/
mailto:info@pgbc.nl
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geadviseerd zou kunnen worden. Verder heeft het platform in 2020 meegewerkt aan een 
gezamenlijk advies aan de gemeente van de Adviesraad Sociaal Domein, Stichting Welzijn 
Castricum en de ouderenbonden over de gevolgen van de coronapandemie en de daarmee 
samenhangende maatregelen op de bevolking van de gemeente Castricum. 
 
Verkeerscommissie 
Met ingang van 2020 noemt de gemeente het eerdere verkeersoverleg ‘verkeerscommissie’. 
In 2020 heeft de gemeente het overleg in de verkeerscommissie weer opgepakt. Deze 
commissie heeft in 2020 één keer vergaderd in het gemeentehuis en twee keer online. Aan al 
deze vergaderingen heeft iemand van het PGBC deelgenomen. 
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4. Overige onderwerpen 
 
4.1.  Inventarisatie algemene parkeerplaatsen voor gehandicapten 

Naar aanleiding van de inventarisatie van de algemene parkeerplaatsen voor gehandicapten 
(GPA’s) is in 2019 al een aantal van deze GPA’s aangepast. Door tussenkomst van de gemeente 
heeft Kennemer Wonen de hiervoor bestemde borden geplaatst bij de GPA’s bij het woon-
zorgcentrum De Boogaert.  
In de inventarisatie is ook een groot aantal 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. Een door het PGBC 
opgesteld concept voor deze brief wacht nog steeds op goedkeuring van de gemeente. 
 
4.2. Vernieuwing NS-station Castricum 

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 het Stationsplein 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. Volgens de 
laatste planning is dit eind maart 2021 geworden.  
 

 

Impressie nieuwe NS-station Castricum 
 

4.3. De Week van de Toegankelijkheid 2020 

De Week van de Toegankelijkheid had in 2020 als thema de digitale toegankelijkheid. Omdat 
dit in de praktijk lastig is om te onderzoeken, is besloten in 2020 niet mee te doen aan de 
Week van de Toegankelijkheid en ons te richten op een vervolg van het gesprek in 2019 met 
PWN over de toegankelijkheid van het Noord-Hollands Duinreservaat (zie de volgende 
paragraaf).  
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4.4. De toegankelijkheid van het Noord-Hollands Duinreservaat  

In november 2019 heeft een delegatie van het PGBC een gesprek heeft gehad met een 
boswachter van PWN. In dit gesprek is toegezegd dat zij bij de van belang zijnde afdelingen 
binnen PWN het belang van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking zou 
aankaarten, met het doel dat maatregelen worden genomen om de toegankelijkheid te 
verbeteren. Het in principe voor 2020 afgesproken tweede gesprek is niet doorgegaan als 
gevolg van de maatregelen vanwege de coronapandemie. Ook als gevolg van deze 
maatregelen en de grote drukte in 2020 in de door PWN beheerde gebieden, heeft PWN veel 
voor 2020 voorgenomen activiteiten met betrekking tot de toegankelijkheid doorgeschoven 
naar 2021. 
 
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 het in de praktijk 
brengen van het verdrag is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenten. 
Na de ‘Inclusietafel’ in 2018 en begin 2019 heeft de gemeente Castricum in 2020 helaas geen 
enkele waarneembare activiteit ondernomen om het verdrag in onze gemeente in de praktijk 
te brengen. Uiteraard betreurt het PGBC dit zeer. 
 
In het overleg in december 2020 met wethouder Binnendijk is toegezegd dat er een antwoord 
komt op de brief die het PGBC en de in de gemeente Castricum actieve VN-ambassadeurs in 
2019 samen hebben geschreven naar aanleiding van de resultaten van de Inclusietafel. In deze 
brief is onder meer ervoor gepleit om te beginnen met een inventarisatie van de problemen 
die mensen met een beperking in de gemeente ervaren in het dagelijks leven en vervolgens 
prioriteiten aan te geven voor het aanpakken van deze problemen.  
 
4.6. Deskundigheidsbevordering 

Congressen e.d.  
Mede als gevolg van de maatregelen naar aanleiding van de corona pandemie hebben de 
leden van het PGBC in 2020 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’ 
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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 2020. 
2. Opstellen Activiteitenplan 2021. 
3. Vervullen van de vacature die zal ontstaan door het vertrek van Frans Jongbloed. 
4. Het onderhouden van contacten met het team Toezicht, Handhaving en Vergunningen. 
5. Het onderhouden van contacten met het team Civiele Werken en Verkeer 
6. Het onderhouden van contacten met de afdeling Samenleven. 
7. 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. 

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

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

10. Het geven van gevraagd en ongevraagd advies. 
11. 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. 

12. Meedoen aan activiteiten ter bevordering van de toegankelijkheid. 
13. 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 
 
Net als in voorgaande jaren is het PGBC in 2020 behoorlijk actief geweest. Er is hard gewerkt 
aan de diverse adviezen maar er is ook tijd en aandacht gestoken in het bijwonen van 
vergaderingen, informatiebijeenkomsten en het volgen van diverse plaatselijke initiatieven. 
Dat was uiteraard voor niemand een gemakkelijke opgave in 2020. Door de Covid-19 
pandemie zijn veel initiatieven uitgesteld of zelfs helemaal afgeblazen. Zo goed en kwaad als 
het kon, heeft het PGBC geprobeerd een steentje bij te dragen. Wel heb ik het idee dat de 
slagkracht van het PGBC is afgenomen door het ontbreken van reguliere bijeenkomsten en 
het gemis aan persoonlijk contact. Ik hoop dat we na de zomer van 2021 weer actief en 
voortvarend kunnen meewerken aan een toegankelijker Castricum! 
 
In 2020 is de samenstelling van het PGBC gewijzigd, doordat Frank Sluiter per 1 januari 
definitief afscheid te nemen van het platform. Door de huidige omstandigheden rond het 
coronavirus is een waardig afscheid van Frank als een van de boegbeelden van het platform, 
er nog niet van gekomen. We hopen dat in de loop van 2021 alsnog te kunnen doen.  
Inmiddels hebben we met ingang van de vergadering van maart Arie Lute als nieuw lid kunnen 
verwelkomen. 
Ook Frans Jongbloed heeft laten weten dat hij afscheid wil nemen van het PGBC. Gelukkig 
heeft hij aangegeven dat hij actief wil blijven tot er een goede opvolger is gevonden. In 2021 
gaan we op zoek naar een nieuwe kandidaat voor de vrijgekomen positie en realistisch 
bekeken zal het PGBC binnenkort nog meer leden moeten werven. 
 
Het PGBC zal zich ook in 2021 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 2021 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. 
 
Opgemaakt te Castricum, april 2021. 
 
Edwin Steeman, 
voorzitter PGBC 
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