Castricum, 20 juli 2017

Beste inwoners, politieke partijen, bestuur en/of organisatie van de gemeente Castricum,
In de afgelopen maand mochten wij, tien inwoners van onze gemeente, gesprekken voeren met ruim
tweehonderd mede-inwoners en werkenden en/of recreanten in onze gemeente. Dat was een
voorrecht! Het waren constructieve en boeiende gesprekken over uiteenlopende ideeën, zorgen en
dromen. De opbrengst hebben we zo zorgvuldig mogelijk gebundeld in de bijgaande
maatschappelijke agenda. De maatschappelijke agenda is bedoeld als dringende suggestie aan de
gemeentelijke politiek, een suggestie om breed levende onderwerpen voortvarend op te pakken.
Om te beginnen door ze te verwerken in de partijprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen
in 2018.
Wij willen de presentatie van de agenda benutten om een duidelijke boodschap mee te geven. Een
boodschap vanuit onze harten en hoofden.
Doen en denken vanuit trots en ambitie
Als in de gesprekken één ding opviel, dan is het wel dat mensen trots zijn op onze gemeente en zich
zeer betrokken voelen. Castricummers willen leven in een gemeente die de ambitie heeft om de
beste gemeente van Nederland te worden, op welk vlak dan ook. Dus wees ambitieus en toon als
overheid durf, lef en moed! En accepteer dat als je dat doet het best een keer fout mag gaan.
In deze agenda staan vier kerndoelen:
 Een actieve gevarieerde gemeente met goede voorzieningen
 Zorgen voor balans tussen bebouwing en landschap
 Meer onderlinge verbondenheid in onze gemeente
 Een gemeente waar samenleving en overheid samen optrekken
Van twee acties die voortvloeien uit deze kerndoelen zijn we overtuigd dat ze binnen vier jaar leiden
tot een mooiere gemeente. Vandaar dat we ze hier met name noemen. De eerste actie is het
terugwinnen van het vertrouwen van inwoners in de overheid. De tweede actie is snel investeren in
voor iedereen toegankelijke en duurzame woningen.
Actie: de tijd om echt naar inwoners te luisteren is NU
Eerst maar eens over dat vertrouwen. We zijn bezorgd over de negatieve verhalen en frustraties als
het gaat om (de samenwerking) met de gemeente. Natuurlijk zitten er altijd twee kanten aan een
verhaal, maar los daarvan is overduidelijk dat de relatie tussen overheid en gemeenschap beter
moet. Mensen hebben het gevoel dat er niet echt naar ze wordt geluisterd. Wij als verkenners
herkennen dat gevoel. We mogen meepraten, maar vervolgens gebeurt er niets met onze inbreng.
Ideeën en plannen verdwijnen onderin de bureaulades. En, heel belangrijk, een terugkoppeling
wordt niet gegeven.
Benut de kracht in onze samenleving
Dit is niet meer van deze tijd en moet en kan anders. Samenwerken betekent over en weer lief en
leed delen. Er is een prachtig onbenut sociaal kapitaal voorhanden van gedreven mensen. Grijp dat
aan. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen veel kunnen bereiken. Vertrouwen win je niet zomaar
terug. Het is van belang om vanaf nu consequent te communiceren over verwachtingen en
resultaten. Als dit structureel en serieus gebeurt, leidt dit tot meer waardering voor en vertrouwen in
de lokale overheid.

Volgens de laatste Burgerpeiling van de VNG heeft slechts 12% van onze inwoners (veel) vertrouwen
in de gemeente! In de BUCH-gemeenten is het gemiddelde 30%, waarbij dus Castricum het
gemiddelde omlaag haalt. Wij dagen u allen uit om in 2020 een vertrouwensgetal van minimaal 35%
te bereiken. Dan heeft nog maar één op de drie inwoners vertrouwen in de gemeentelijke overheid.
Maar we moeten een realiseerbaar eerste doel stellen.
Actie: Alternatieve woonconcepten als oplossing voor duurzame en toegankelijke woningbouw
De tweede actie die we met klem aanstippen is investeren in duurzame en toegankelijke
woningbouw voor ons allen. Het aantrekken en behouden van (potentiële) inwoners begint met het
bieden van een fijne en betaalbare plek om te wonen. Tegelijkertijd hechten we sterk aan
verduurzaming van onze gemeente én aan het beschermen van groen en rust. Tijdens de gesprekken
zijn meerdere keren de Tiny Houses genoemd. Dit woonconcept sluit naar onze mening goed aan bij
de kwaliteit en waarden van onze gemeente. Tiny Houses zijn kleine, energie neutrale woningen van
makkelijk afbreekbare materialen die heel goed passen in de (groene) omgeving. Ze kunnen symbool
staan voor de langetermijnvisie die op het gebied van duurzaam en toegankelijke woningbouw moet
worden opgesteld. Het is niet dé oplossing om te komen tot duurzame en toegankelijke
woningbouw, maar wel een mooi begin.
Bied ruimte aan dit woonconcept. Laten we ernaar streven dat we uiterlijk in 2020 de eerste nieuwe
bewoners van een Tiny House in Castricum kunnen verwelkomen. En dat we in 2023 minimaal 100
van deze woningen hebben staan.
Communiceer, communiceer, communiceer
Wij realiseren ons dat we met deze maatschappelijke agenda een pittige en ook lastige wensenlijst
hebben neergelegd. We willen nieuwe geschikte woningen én behoud van groen. We willen een
krachtige lokale economie met mogelijkheden voor toerisme en recreatie én we willen ruimte en rust
voor de eigen inwoners.
Het wordt een forse uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Al is het maar omdat je op een aantal
onderwerpen als lokale overheid beperkte invloed hebt én er taaie dilemma’s spelen. Dat vraagt om
creatieve oplossingen. En soms ook om keuzes maken. Dat snappen we. En dat is ook niet erg als we
begrijpen welke overwegingen aan een beslissing ten grondslag liggen. Deel daarom jullie dilemma’s
en afwegingen met ons, de inwoners van Castricum, zodat we begrip hebben voor de keuzes die
straks gemaakt worden. Neem ons mee in de gedachtegang. Dan nog zullen we niet overal blij mee
zijn, maar dan voelen we ons wel serieus genomen.
Als het lukt om de komende jaren de vertrouwensband te herstellen, voeren we over vier jaar een heel
ander, prettiger gesprek met elkaar. Daar hebben we allemaal belang bij.
Tot ziens in onze prachtige gemeente!
De verkenners: Bouke de Boer, Els Mooij, Fiona Arens, Manuel den Hollander, Marcel Jobse, Saskia
Kok, Valentijn Brouwer, Wieke Bismeijer, Willemieke de Waal en Wim Tromp

