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Voorwoord

Voorafgaand aan de verkiezingen van 21 maart hebben alle politieke 
partijen in hun verkiezingsprogramma opgenomen wat zij de komende vier 
jaar belangrijk vinden voor de inwoners, maatschappelijke organisaties, 
ondernemers en bezoekers in de gemeente Castricum. Tijdens de debatten 
in verkiezingstijd werd vooral de nadruk gelegd op de verschillen tussen de 
partijen.
Omdat geen enkele partij na de verkiezingen een meerderheid heeft, is er 
samenwerking met andere partijen nodig. Voordat gekeken is welke partijen 
samen een college kunnen vormen is met alle tien de partijen die nu in 
de raad vertegenwoordigd zijn, in vijf bijeenkomsten onderzocht of er een 
raadsbreed gedragen programma kon worden gemaakt. We hebben daarvoor 
de verkiezingsprogramma’s, de maatschappelijke agenda en de adviezen 
van de maatschappelijke organisaties gebruikt. Het resultaat daarvan is dit 
raadsprogramma.

Vaak bleek dat partijen het unaniem eens waren over bepaalde onderdelen, 
deze werden dan opgenomen in het raadsprogramma. Bij verschil van 
mening werd erover gediscussieerd waarna soms overeenstemming 
ontstond. Als partijen het niet eens konden worden vond een stemming 
plaats waarbij een meerderheid, gerekend in raadszetels, de doorslag 
gaf. Als het voor partijen een essentieel punt betrof is dit opgenomen als 
kanttekening, zie bijlage.
Een voordeel van dit raadsbrede programma is dat nu duidelijk is op welke 
thema’s partijen het eens zijn en dus alle energie kunnen steken in de 
debatten over zaken waarover men verschillend denkt.

In dit raadsprogramma staan per thema de ambities van de raad, dus wat de 
raad wil bereiken en opdrachten aan het college om het uit te voeren.
De fracties realiseren zich dat ze in een rijdende trein stappen en dat wat in 
het verleden is besloten doorgang vindt tenzij in dit raadsprogramma anders 
is afgesproken. Ook is het de fracties duidelijk dat niet alles tegelijk kan, 
daarom wordt het college gevraagd een planning te maken wanneer wat 
aan de orde komt en kunnen de voornemens in de jaarlijks begroting worden 
opgenomen. Het raadsprogramma zal worden gebruikt om te controleren of 
het college de gemaakte afspraken nakomt.

Verschillende thema’s zullen na deze raadsperiode doorlopen daarom is het 
van belang in deze raadsperiode te onderzoeken wat ook op de langere 
termijn voor Castricum belangrijk is.

Op dit moment is het niet duidelijk of alle ambities ook uitvoerbaar 
(financieel en qua ambtelijke capaciteit) zijn, dat zal de komende tijd door 
verdere uitwerking moeten blijken. Mocht dat niet het geval zijn dan zal de 
raad een aantal ambities opnieuw bespreken.

De politieke partijen zijn zich er van bewust dat het vertrouwen in de politiek 
ook in Castricum niet erg groot is. Daarom zullen partijen alles op alles 
zetten om dat vertrouwen terug te winnen. Daarom is voor alle partijen 
samenwerking met de inwoners de nieuwe standaard.
Daarbij zijn transparantie en duidelijkheid van groot belang. Inwoners zullen 
al aan het begin bij nieuwe initiatieven betrokken worden. Maatwerk op 
individueel niveau is uitgangspunt in het handelen van de raad. Omdat iedere 
kern of wijk in de gemeente Castricum vaak een eigen cultuur en identiteit 
heeft wordt ook hier gezocht naar maatwerk.

De raad verwacht dat we met deze werkwijze verder komen in onze 
ambities. En dat inwoners, bezoekers, maatschappelijke organisaties en 
ondernemers dat over vier jaar ook zo ervaren.
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Wonen & Bouwen

Het college:
l	 	Vertaalt de uitkomst van het onderzoek naar de lokale woonbehoefte naar een 

nieuwe of aanpassing van de huidige lokale woonvisie.
l	 	Verhoogt het bedrag per niet gerealiseerde sociale woning voor de egalisatiereserve.
l	 	Vertaalt de uitkomst van het onderzoek naar de regionale woonbehoefte naar een 

nieuwe of aanpassing van de huidige regionale woonvisie.
l	 	Gebruikt haar grondpositie om snel betaalbare woningen voor alle doelgroepen te 

realiseren, waaronder mogelijk vrijkomende grond bij verplaatsing van activiteiten.
l	 	Zoekt actief de samenwerking met ontwikkelaars daar waar ze zelf geen grondpositie 

heeft. Het gaat dan in ieder geval om het ontwikkelen van Zuid III, het maken van 
een integraal plan voor de westzijde van het spoor (Full of life en Kapitein Kaas) en 
versnelde ontwikkeling van Postkantoor en Kooiplein.

l	 	Houdt bij de bouw van woningen rekening met duurzaamheid, landschap, ontsluiting, 
verkeersveiligheid en parkeren.

l	 	Voert de omgevingswet uit en implementeert deze naar de geest. Er wordt 
ruimhartig, actief en innovatief omgegaan met burgerparticipatie.

l	 	Ontwikkelt samen met andere BUCH-gemeenten een samenhangende 
omgevingsvisie, waarin alle beleidsvelden zijn samengebracht.

l	 	Geeft bij toewijzing van sociale huurwoningen voorrang aan de eigen inwoners en 
schaft de voorrang van statushouders af

...OPDRACHT COLLEGE
Ambitie
Een.woningaanbod.dat.aansluit.bij.de.behoefte.en.
financiële.mogelijkheden.van.alle.inwoners..Nieuwbouw.
realiseren.we.zowel.in.de.rafelranden.als.binnen.de.
dorpskernen,.met.behoud.van.het.groene.karakter.

Toelichting
De woningbehoefte is na het herstel van de economie in de afgelopen jaren 
snel toegenomen. De prijzen van woningen zijn gestegen en de zorg bestaat 
dat wonen in de gemeente niet langer voor iedereen haalbaar is. Wij willen 
dan ook tempo maken met het bouwen van woningen, die aansluiten bij de 
vraag van jongeren, gezinnen en ouderen. Daar hoort bij:
l	 	Percentage sociale huurwoningen gaat omhoog
l	 Meer vrije sector huurwoningen (net boven sociale grens)
l	 	Bouwen in het middensegment voor doorstroom
l	 	Sociale woonvormen, bijvoorbeeld bouwen in hofjes en het splitsen van 

woningen
l	 	Woonvormen van tijdelijke aard, bijvoorbeeld tiny houses.
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Zorg & Sociaal Domein

Het college:
l	 	Maakt alle publieke ruimtes toegankelijk voor mensen met een beperking (inclusief 

nooduitgangen).
l	 	Zorgt dat mensen die het nodig hebben actief worden geïnformeerd over regelingen 

en worden geholpen daar een beroep op te doen. Daarbij wordt ook tegemoet 
gekomen aan de vraagverlegenheid van ouderen.

l	 	Maakt een helder overzicht van de problemen waar mensen in kwetsbare posities 
mee te maken hebben en zorgt voor een aanbod dat goed aansluit op deze 
problemen. Zorg-gerelateerde vragen en klachten worden zoveel mogelijk voorkomen 
en goed afgehandeld. Er komt een systeem voor het monitoren van klachten en 
klanttevredenheid.

l	 	Zorg- en sociale voorzieningen, die maatwerk vragen, worden tot op buurt- en 
wijkniveau georganiseerd.

l	 	Vraagt een eigen bijdrage naar draagkracht voor huishoudelijke hulp. Rekening 
houdend met de draagkracht van middeninkomens die het door stapeling van kosten 
zwaar hebben.

l	 	Zet het huidige preventieve jongerenbeleid voort en verbetert het welzijn van 
jongeren met behulp van:

 •  een actieplan armoedebestrijding (voornamelijk gericht op het voorkomen van 
kinderarmoede).

 •  Betere voorzieningen voor jongeren van 12-18 jaar, zodat zij elkaar kunnen 
ontmoeten.

 •  Een plan van aanpak 18-/18+, dat is opgesteld in samenwerking met 
zorgaanbieders. Het gaat om een integrale lijn voor begeleiding, onderwijs en 
opvoeding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

 •  IKC’s.
l	 	Waarborgt bij aanbesteding een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit.
l	 	Stimuleert innovatie in de zorg, zodat dingen slimmer kunnen en kan worden 

bespaard op de uitgaven in de zorg. Betere kwaliteit en besparingen mogen niet ten 
koste gaan van het personeel.

l	 	Zet alle mogelijke instrumenten in om op innovatieve wijze iedereen die geen werk 
heeft naar, zo mogelijk betaald, werk te begeleiden (experimenten in de bijstand).

l	 	Realiseert een hospice.
l	 	Heft regelgeving, bureaucratie en financiële belemmeringen op, die belemmerend zijn 

voor burgerparticipatie.

...OPDRACHT COLLEGE
Ambitie
We.stimuleren.onze.inwoners.om.actief.mee.te.doen.en.
bevorderen.de.zelfredzaamheid.in.de.samenleving..Onze.
dienstverlening.sluit.daarop.aan.door.de.menselijke.
maat.en.haar.integrale.en.laagdrempelige.karakter..We.
staan.daarbij.open.voor.experimenten.en.innovatie.

Toelichting
We ondersteunen inwoners die zelfstandig wonen en zorg nodig hebben. 
We zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp aan onze inwoners 
en we voeren de participatiewet uit. Doel van deze wet is dat iedereen 
deelneemt aan de samenleving. Bij voorkeur in een gewone baan en 
eventueel op een beschutte werkplek.

We hebben bij de uitvoering van deze taken in de afgelopen jaren flinke 
stappen gezet. De komende jaren willen we meer focussen op:
l	 	Het bestrijden van eenzaamheid in samenwerking met betrokken 

organisaties.
l	 	Extra inzet op de begeleiding van mensen naar werk en werk voor 

inwoners met een arbeidsbeperking. De landelijke richtlijnen voor 
beschut werk zijn daarbij ons uitgangspunt. We zoeken ook actief de 
samenwerking met (lokale) ondernemers, maatschappelijke organisaties 
en scholen. Voor inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond gaat 
het om het snel leren van de taal en taalstages, zodat zij sneller aan de 
samenleving deel kunnen nemen.

l	 	Een integrale lijn voor begeleiding, onderwijs en opvoeding van kinderen 
en jongeren.

l	 	Verbeteren van klanttevredenheid en voorkomen van zorg gerelateerde 
klachten.

l	 	Het bevorderen van de leefbaarheid in onze gemeente voor mensen met 
een ernstige visuele, psychische of lichamelijke beperking.
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Toelichting
In Nederland willen we in 2050 energieneutraal zijn. Om dat te bereiken 
moet er veel gebeuren en daar willen we als lokale overheid aan bijdragen.
Een energietransitie is noodzakelijk. Het gaat dan om energie besparen 
en energie duurzaam opwekken met behulp van bestaande en nieuwe 
technologie. Daarnaast willen we toe naar een circulaire economie, 
waarbij producten en grondstoffen worden hergebruikt en zo min mogelijk 
vernietigd. Naast het nemen van maatregelen om onze invloed op het 
klimaat te verminderen, moeten wij ons ook aanpassen aan het klimaat. 
Maatregelen zijn noodzakelijk om de gevolgen van extreme regenval of 
droogte op te vangen.

Duurzaamheid

Het college:
l	 	Creëert mogelijkheden voor iedere inwoner om energieneutraal te worden, door 

bijvoorbeeld het elektrisch rijden en het verduurzamen van woningen te stimuleren.
l	 	In het kader van duurzaam vervoer:
 •  Stimuleert het gebruik van de fiets via de inrichting van de weg en betere 

doorgaande fietsroutes.
 •  Verbetert de infrastructuur voor duurzaam vervoer (OV en elektrisch vervoer).
 •  Verbetert de laadinfrastructuur voor fietsen en auto’s.
l	 	In het kader van verduurzamen bebouwing:
 •  Bouwt duurzame publieke gebouwen en maakt bestaande gemeentelijke 

gebouwen duurzaam, zowel aan binnen- als buitenkant.
 •  Werkt toe naar een klimaatneutrale inrichting van het sportpark Noord-End en 

omgeving.
l	 	In het kader van de energietransitie:
 •  Maakt een provinciaal en landelijk afgestemd meerjarenplan voor de 

energietransitie van de bestaande bebouwing.
 •  Zorgt dat in 2022 de hoofdstructuur (backbone) voor het warmtenet in Castricum 

bekend is.
 •  Draagt bij aan een actieve en innovatieve ontkoppeling van het aardgasnetwerk en 

de aanleg van een warmtenet.
l	 		 Maakt klimaatadaptatie een vast onderdeel van de omgevingsplanologie en betrekt 

daarbij de stresstest, wateroverlast, natuurinclusief bouwen en rainproof maatregelen.
l	 	Neemt maatregelen om het restafval terug te brengen naar 100 kilo per inwoner.
l	 	Zorgt voor een breed gedragen aanpak voor de energietransitie (betrekken van 

inwoners, ondernemers en energiecoöperatie).

...OPDRACHT COLLEGE
3

Ambitie
Samen.met.inwoners,.ondernemers,.maatschappelijke.
instellingen,.regionale.en.landelijke.partners.realiseren.
we.de.(inter)nationale.duurzaamheidsdoelstellingen,.
waaronder.het.terugbrengen.van.CO2.uitstoot..We.
geven.daarbij.zelf.het.goede.voorbeeld.en.vervullen.een.
innovatieve.en.vooruitstrevende.rol.in.de.regio.op.het.
gebied.van.energietransitie.en.klimaatadaptatie.
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Toelichting
Uitgangspunt is dat het in onze gemeente prettig is om te wonen, te werken 
en te recreëren. Een gemeente met goed onderhouden, veilige en snelle 
verbindingen draagt daaraan bij. Veel inwoners wonen in onze gemeente, 
maar werken elders. Een goede bereikbaarheid via wegen en spoor is voor 
hen van groot belang. Ook faciliteren wij hiermee ondernemers in hun 
bedrijfsuitoefening. Voor bezoekers is de infrastructuur meer gericht op 
beleving en kennismaking met de bijzondere plekken in de dorpen.

Infrastructuur

Het college:
l	 	Legt meer wandelpaden aan.
l	 	Legt meer fietspaden aan en verbetert bestaande fietspaden. De fietsroutes tussen 

de kernen van de gemeente moeten veiliger en uitgebreider. Vooral de routes 
tussen Akersloot-Castricum, Limmen-Akersloot moeten veiliger gemaakt worden in 
samenspraak met scholieren.

l	 	Zorgt in samenwerking met provincie en regio voor een goed fietsnetwerk (aanleg 
van fietssnelwegen naar naburige gemeenten en OV-knooppunten).

l	 	Lost het probleem op van fietsparkeren op drukke locaties.
l	 	Verbetert de laadinfrastructuur voor fietsen en auto’s.
l	 	Zet zich in voor behoud buslijn 164.
l	 	Bij de volgende specifieke locaties:
 •  Brengt voor het nieuwe zwembad en de sporthal op Noord-End goede oplossingen 

tot stand voor fietsveiligheid, verkeer en parkeren en houdt vol als de provincie niet 
direct meewerkt aan een eerste verzoek.

 •  Moderniseert de Burgemeester Mooijstraat en het Stationsplein.
 •  Lost het infrastructurele probleem bij de Beverwijkerstraatweg op door auto- en 

fietsverkeer te scheiden. Het fietsverkeer krijgt een beter alternatief geboden via 
tunnel of vrijliggend fietspad.

 •  Ontmoedigt de route voor automobilisten langs het horecaplein (auto’s zijn in dit 
gebied te gast).

...OPDRACHT COLLEGE
4

Ambitie
Een.gemeente.die.goed.bereikbaar.is.en.een.duurzaam.
veilige.inrichting.van.de.infrastructuur.heeft.voor.auto,.
(elektrische).fiets.en.voetganger.
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Toelichting
Het groene karakter binnen en tussen de dorpen is onderdeel van de 
identiteit van onze gemeente. Het draagt bij aan een gezonde en prettige 
leefomgeving. Behoud daarvan, met name het openhouden van het 
buitengebied, is essentieel. Tegelijkertijd zien wij ons gesteld voor de opgave 
om meer woningen voor onze inwoners te realiseren. Wij zoeken daarbij 
naar een goede balans tussen bebouwing en landschap. We betrekken 
daarbij belangen van agrariërs en streven naar een goede afstemming 
tussen agrarisch gebruik en natuur.

Buitengebied & Groenbeleid

Het college:
l	 	Stelt een lijst van bijzondere bomen vast.
l	 	Voorkomt de ongehinderde kap van bomen bij bouwprojecten.
l	 	Actualiseert het groen- en bomenbeleidsplan.
l	 	Biedt bijen en vlinders meer leefruimte.

...OPDRACHT COLLEGE
5

Ambitie
Versterken.van.het.groene.karakter.van.de.gemeente.
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Toelichting
Onze gemeente is gelegen in een prachtige omgeving tussen zee en meer. 
Al het moois willen wij graag delen met bezoekers en toeristen. Wij kiezen 
daarbij voor focus op een duurzaam recreatief toeristisch aanbod, dat meer 
ruimte biedt voor dag-, water- en verblijfsrecreatie.

Recreatie & Toerisme

Het college:
l	 	Bevordert ‘slow’ recreatie door het uitbreiden van langzaam verkeer routes, het 

behouden en versterken van unieke landschappelijke kenmerken, cultuur en 
historische waarden.

l	 	Verbindt de sterke punten in onze gemeente en maakt deze zichtbaar.
l	 	Versterkt het gebied rond strand, zee en meer. De omgeving van het strand wordt 

ingericht als een gastvrij gebied. De bereikbaarheid, de herbestemming van Blinckers, 
het kort parkeren, oplaadstations en de kwaliteit van het plateau, de strandafgang, en 
fietsenstallling zijn daarbij belangrijke pijlers.

l	 	Neemt de regie in het afstemmen van het type verblijfsaccommodaties op de wensen 
van de hedendaagse toerist.

l	 	Stimuleert het bezoek van toeristen met name buiten het hoogseizoen.

...OPDRACHT COLLEGE
6

Ambitie
Een.bezoekersvriendelijke.gemeente,.die.inzet.op.‘slow’.
recreatie.
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Toelichting
Voorzieningen dragen bij aan een goed woon- en werkklimaat. Het werk- 
en woonklimaat versterken we verder door kansen te bieden aan lokale 
ondernemers en ruimte te bieden aan:
l	 	Kunst & Cultuur, waarbij cultuur ook vertaald wordt naar andere 

beleidsvelden, zoals erfgoed/archeologie, monumenten, recreatie/
toerisme, economie, evenementen, participatie en eenzaamheid.

l	 	Onderwijs, waarbij ons uitgangspunt is dat iedereen gelijke kansen heeft.
l	 	Een nieuw zwembad met sporthal op Noord-End.
l	 	De kwalitatieve ontwikkeling van de winkel- en verblijfsgebieden in alle 

kernen.

Voorzieningen & Economie

Het college:
l	 	Zorgt voor kleinere aanbestedingspakketten en spreiding van de inkoop.
l	 	Staat een supermarkt toe in Bakkum.
l	 	Pakt een actieve rol bij de zoektocht naar een geschikte locatie voor de bioscoop.
l	 	Brengt het dossier zwembad binnen afzienbare tijd tot besluitvorming.
l	 	Benut de schaalvoordelen door zwembad, sporthal, tenniscomplex, Jac.P.Thijsse 

College en de nieuw te ontwikkelen woningen op de plaats van de huidige sporthal 
aan te sluiten op gezamenlijke, klimaatneutrale energiebronnen.

l	 	Voert de nota Publieke bekostiging uit.
l	 	Acualiseert het kunst- en cultuurbeleid.
l	 	Zorgt voor een financieel laagdrempelige kinderopvang en streeft naar voor- en 

vroegschoolse educatie.

...OPDRACHT COLLEGE
7

Ambitie
Een.actieve,.gevarieerde.gemeente.met.goede.
voorzieningen,.zodat.inwoners.en.ondernemers.zich.
maximaal.kunnen.ontplooien.
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Toelichting
Herstel van het vertrouwen in politiek en bestuur is noodzakelijk. Het gaat 
om de wederopbouw van de relatie tussen samenleving en overheid door in 
ieder geval de relatie, de dienstverlening en de veiligheid te verbeteren.

De relatie:
l	 	korte lijnen tussen inwoners en overheid;
l	 	een goede samenwerking tussen werkorganisatie, college, raad en 

inwoners.

De dienstverlening:
l	 	van buiten naar binnen te werken;
l	 	goed (digitaal) te communiceren met inwoners en bedrijven;
l	 	een dienstenpakket te bieden, dat is afgestemd op wat inwoners op 

kernniveau willen en maatwerk te leveren voor wie dat nodig heeft.

De veiligheid:
l	 	voorkomen van ondermijning, waarbij onder- en bovenwereld zich met 

elkaar verweven;
l	 	het borgen van een veilige leefomgeving. 

De gemeente moet veilig zijn voor alle inwoners, zowel in de wijk als 
in de verblijfsgebieden (bijvoorbeeld station, uitgaansgebied, strand en 
duinen). Dit betekent ook dat de jeugd veilig uit moet kunnen gaan.

Inwoners, Bestuur en Veiligheid

Het college:
l	 	Implementeert en geeft inhoud aan de vier doelen die in 2017 zijn geformuleerd in 

de Lokaal Maatschappelijke Agenda.
l	 	Houdt grip op de uitvoering van het verbeterplan voor de BUCH-werkorganisatie.
l	 	Agendeert onderwerpen, die een grootschalige aanpak vragen, in regionaal verband.
l	 	Realiseert preventief cameratoezicht waar nodig.
l	 	Zorgt voor voldoende handhavingscapaciteit.
l	 	Behartigt waar mogelijk en maatschappelijk gewenst de belangen van onze 

inwoners, instellingen, verenigingen en ondernemers bij derde partijen en/of andere 
overheden.

...OPDRACHT COLLEGE
8

Ambitie
Een.gemeente.die.onderling.verbonden.is.en.waar.
samenleving.en.overheid.samen.optrekken.
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Toelichting
Financieel gezond bestuur is het uitgangspunt voor alle plannen die in dit 
raadsprogramma zijn genoemd. Het college moet veel van de genoemde 
punten nader uitwerken, zodat de raad het resultaat van deze uitwerking 
(financieel) kan beoordelen.
De uiteindelijke keuzes vinden hun weg in de reguliere P&C-cyclus van de 
gemeente, waarin het meerjarenperspectief moet worden meegenomen. 
Gezien de ambities van de raad is de verwachting dat deze ook na 2022 
hun doorwerking zullen hebben. Mogelijk betekent de ambitie bovendien 
dat uitgaven voor het huidige beleid teruggebracht moeten worden om het 
nieuwe beleid te kunnen financieren.

Financiën

Het college:
l	 	Zorgt voor een toereikende financiële buffer.
l	 	Verhoogt de OZB niet.
l	 	Laat gemeentelijke belastingen niet meer stijgen dan de inflatiecorrectie (onvoorziene 

omstandigheden voorbehouden.)
l	 	Verlaagt de leges voor evenementen of verlengt de duur van de vergunning.
l	 	Ziet er scherp op toe dat Gemeenschappelijke Regelingen en de BUCH-werkorganisatie 

efficiënt functioneren en neemt hierover een pro-actieve houding aan naar de 
gemeenteraad.

...OPDRACHT COLLEGE
9

Ambitie
Een.financieel.gezonde.gemeente,.die.financieel.en.
organisatorisch.in.control.is.en.waar.de.gemeentelijke.
lasten.voor.inwoners.niet.toenemen.
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Bijlage

Alle.raadsfracties.onderschrijven.het.raadsprogramma..
Onderstaande.partijen.plaatsen.daarbij.een.kanttekening.
bij.enkele.voor.hen.essentiële.punten.

Raadfracties:
•. VVD
•. CKenG
•. CDA
•. GroenLinks
•. De.VrijeLijst
•. D66
•. GDB
•. Forza!
•. PvdA
•. SP

VVD
is het niet eens met de volgende opdracht aan het college:
l	 	Laat gemeentelijke belastingen niet meer stijgen dan de 

inflatiecorrectie (onvoorziene omstandigheden voorbehouden.)

• Fotografie: Esther Bosman, Minou Spits, Henk de Reus en Yvonne Ubilis • Vormgeving: Studio Welgraven, Limmen

GroenLinks 
is het niet eens met, de volgende ambitie:
l	 	Nieuwbouw in de rafelranden.
De volgende opdracht aan het college:
l	 	Geeft bij toewijzing van sociale huurwoningen voorrang aan de 

eigen inwoners en schaft de voorrang van statushouders af.

D66 
is het niet eens met de volgende opdrachten aan het college:
l	 	Realiseert preventief cameratoezicht waar nodig.
l	 	Geeft bij toewijzing van sociale huurwoningen voorrang aan de 

eigen inwoners en schaft de voorrang van statushouders af.

SP 
is het niet eens met, de volgende ambitie:
l	 	Nieuwbouw in de rafelranden.
De volgende opdracht aan het college:
l	 	Geeft bij toewijzing van sociale huurwoningen voorrang aan de 

eigen inwoners en schaft de voorrang van statushouders af.
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20 suggesties voor  
integraal verkeersplan 

waarbij het knelpunt aan de Beverwijkerstraatweg wordt 
opgelost 

 
Deze suggesties kunnen tevens gebruikt worden bij het ontwerp 

van de infrastructuur rond het station en Zanderij en voor de nieuwe 
structuurvisie en/of omgevingsvisie van Castricum 

 
De doelstelling is de mobiliteit en de veiligheid te verbeteren zonder 

het milieu uit het oog te verliezen 
 

 

Na het zoveelste incident op het spoor, wil ook de staatssecretaris (na CDA-
vragen) dat het knelpunt aan de Beverwijkerstraatweg zo spoedig mogelijk (oa. 
door de Gemeente Castricum) wordt opgelost. 
 
Twee jaar geleden (feb 2018) heeft de VVD al aangegeven dat voor een lange 
termijnoplossing er zo spoedig mogelijk begonnen moet worden om een integraal 
verkeersplan voor het hele dorp te maken, waarin een ongelijkvloerse kruising met 
het spoor voor auto's, is opgenomen.  



2 
 

Leeswijzer 
 
In de toelichting op deze suggesties voor een integraal verkeersplan, gaat het met name over 
autoverkeer, fietsverkeer, spooroverwegen en groenere straten (30km zones). 
De doelstelling is de mobiliteit en de veiligheid te verbeteren, zonder het milieu uit het oog te 
verliezen. 
 
Tussen deze suggesties is sprake van samenhang en soms van overlap. Voor het totale overzicht 
is het aan te bevelen alle suggesties door te nemen. 
 
  

suggestie autos fietsers spoor groener 

1 x       

2 x   x   

3     x   

4   x     

5 x   x   

6 x   x    

7 x       

8 x       

9 x     x 

10 x       

11 x       

12 x     
 13 x      x 

14 x       

15 x      
 16   

 
  x  

17   x     

18   x     

19   x     

20 
 

x     
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Onderstaande suggesties kunnen bij het maken van zo'n integraal verkeersplan 
gebruikt worden. Het zijn suggesties die nog verder met betrokkenen kunnen 
worden uitgewerkt of verbeterd. Ze zijn dus nog voor verbetering vatbaar. 
 
 

Het totaal geeft een veel betere verdeling van auto- en fietsverkeer 
waarbij de grote gevaarlijke verkeersfuik aan de Beverwijkerstraatweg 
wordt opgeheven. Het doel is de mobiliteit en de veiligheid te verbeteren 
zonder het milieu uit het oog te verliezen 
 
 
 

20  Suggesties voor integraal verkeersplan Castricum: 
 
1- Verdeel autoverkeer Beverwijkerstraatweg over 4 alternatieven 

2- Verander overweg Beverwijkerstraatweg in overweg Gasstraat 

3- Verwijder 3 bestaande overwegen: Heemstedeweg, Mient en Groenelaan 

4- Leg 3 nieuwe fietstunnels aan: Heemstedeweg, Mooijstraat en Groenelaan 

5- Géén peperdure nieuwe autotunnel, maar gebruik voor auto's oa het gratis Zeewegviaduct  

6- Verbind de Beverwijkerstaatweg met Zeeweg, verleg de Mient naar westzijde spoor   

7- Behoud het park aan de Schelgeest-Vondelstraat d.m.v. smalle weg op spoorsloot 

8- Verbind de van Haerlemlaan met de Zeeweg via een rotonde 

9- Verbeter het kruispunt van Oldenbarneveldweg/van Haerlemlaan/Dr.Ramaerlaan   

10- Stop met onnodige spoorkruisingen voor auto's vanuit Beverwijk naar Bakkum 

11- Verminder het doorgaande verkeer door  de Bakkummerstraat 

12- Verplaats parkeer en kiss and ride plek bij station van oost naar westzijde 

13- Maak de stationsweg voor het station autovrij, verplaats busstation naar westzijde spoor 

14- Sluit de Dorpsstraat bij het horecaplein af voor autoverkeer  

15- Maak Verlegde Overtoom, stuk Dorpsstraat en vGinhoventsraat eenrichtingsverkeer 

16-Verander de Mient van doorgaande weg in gewoon 30km straat zoals bv de Schelgeest. 

17- Leg een doorfietsroute aan, ten oosten van Castricum door het Hendriksveld, zie ook 3 

18- Verbind voor fietsers dorpshart Bakkum met dorpshart Castricum, zie ook 3 

19- Verbeter de fietsverbinding Castricum Centrum met de duinen, zie ook 3 

20- Verbeter de fietsroute Castricum Beverwijk met Puikman als fietsstraat 

 
 
 

Misverstand 
 
De bij deze suggesties voorgestelde variant met het Zeewegviaduct komt NIET voor in de 18 
variantenstudies door Movares (dd 21 dec 2011). Deze variant is dus nog nooit eerder onderzocht. 
 
Hij lijkt weliswaar iets op variant 16, maar die maakt géén gebruik van het Zeewegviaduct.  
Ook de toen genoemde "viaductvarianten" (08,10,11) gaan NIET over het Zeewegviaduct.  
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HOOFDIDEE 
 
 
 
Nu wordt al het (auto) verkeer vanuit Beverwijk naar 
heel Castricum nog gedwongen via één punt :  
 
   de verkeersfuik aan de Beverwijkerstraatweg 
 
 

HEF DEZE GEVAARLIJKE VERKEERSFUIK OP ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Suggestie 1: 
   

Verdeel autoverkeer Beverwijkerstraatweg over 4 alternatieven naar Castricum: 
 
Alternatief 1: 
Voor autoverkeer naar Castricum Zuid: 
via rotonde en Castricummer Werf naar 
overweg Gasstraat (= lange 
dichtligtijden) en v Ginhovenstr, 
of via 2, of via 4 (=viaduct géén 
dichtligtijden) 
 
Alternatief 2 
Naar Bakkum en Castricum 
Centrum/Oost via overweg Vinkebaan 
en Ruiterweg (= beperkte dichtligtijden) 
en Smeetslaan 
of via 4 (=viaduct, géén dichtligtijden) 
 
Alternatief 3: 
Voor autoverkeer naar Castricum NW en 
NO via overweg Oranjelaan (=korte 
dichtligtijden) of via 4 (=viaduct, géén 
dichtligtijden)  
 

Alternatief 4: 
Voor autoverkeer naar Castricum Noord Oost via viaduct op de Zeeweg (N513) 
en de Soomerweg, dus géén dichtligtijden  
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Suggestie 2: 
   

Verander overweg Beverwijkerstraatweg in overweg Gasstraat 
 

 
Buig de Beverwijkerstraatweg linksom 
voor het Huis van Hilde langs het spoor 
en sluit de weg rechtdoor naar de 
huidige spoorbomen voor auto's af. 
(rood) 
 
 
Maak een nieuwe kleine overweg van de 
Gasstraat naar de vGinhovenstraat, 
bedoeld voor (auto)verkeer naar 
Castricum Zuid. 
Deze overweg kent lange dichtligtijden 
 
 
Vanwege lange dichtligtijden stelt het 
autoverkeer via De Werf zich op op de 
Gasstraat en vormt zo  géén file meer op 
de Beverwijkerstraatweg 
 
 
 
 
 
 
 

Het autoverkeer naar Castricum Zuid kan dus op de rotonde Beverwijkerstraatweg / 
Hollaan kiezen uit drie opties: 
 
 A  korte weg met lange dichtligtijden (via  alternatief 1) Werf en Gasstraat 
  of 
 B  lange weg met beperkte dichtligtijden (via alternatief 2)  
  of  
 C lange weg en géén dichtligtijden  (via alternatief 4) 
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Suggestie 3: 
    

Verwijder 3 bestaande overwegen: Heemstedeweg, Mient en Groenelaan 
 
Suggestie 4: 
    

Leg 3 nieuwe fietstunnels aan: Heemstedeweg, Mooijstraat en Groenelaan 
 

 

 
 
Vervang drie bestaande overwegen door 3 
fietstunnels 
          
 
     
1 Overweg Heemstedeweg vervangen door 
fietstunnel voor o.a fietsers van Heemkerk naar 
Castricum (Bonhoeffercollege leerlingen) en voor 
de provinciale doorfietsroutes (zie ook  suggestie 
17) 
 
 
 
 
 
2 Verwijder de overweg op de Mient bij Kaptein 
Kaas (oude veilinghal) 
 
Leg een fiets/voetgangerstunnel (bruin) aan tussen 
de Burg. Mooijstraat en de Kramersweg voor de 
fietsroute naar duin en naar Beverwijk via de 
Puikman (zie ook suggestie 19 en 20) 
Deze fietstunnel gaat onder drie dingen door: 
a- fietspad Stationsweg 
b- het spoor  
 en  
 c- de nieuwe autoroute aan westzijde van  spoor 
 
 
3 Vervang de overweg bij de 1e Groenelaan door 
een tunnel voor fietsverkeer tussen Centrum 
Bakkum en Centrum Castricum (zie ook suggestie 
18)   
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Suggestie 5: 
    

Géén peperdure nieuwe autotunnel, maar gebruik voor auto's oa het al aanwezige 
gratis Zeewegviaduct  

 
 

Voor alle 4 alternatieven (zie suggestie 1) kan het 
bestaande spoorviaduct op de N513 (Zeeweg) 
gebruikt worden voor auto's. 
 
Het is wel omrijden, maar het spoor kan altijd 
zonder dichtligtijden gekruisd worden, onafhankelijk 
van PHS invoering. 
 
Daarvoor moet deze optie wel bereikbaar gemaakt 
worden vanaf de Beverwijkerstraatweg (zie 
suggestie 6) 
 
 
 
 
 
 
 

 
N.B.: 
 

a) Een autotunnel op de Beverwijkerstraatweg is fysiek nagenoeg onmogelijk, bovendien 
wordt dan de verkeersfuik niet opgeheven maar versterkt. 
 

b) Een autotunnel ten oosten van Castricum naar Hendriksveld en Smeetslaan is 
onmogelijk zonder het eerste provinciaal archeologisch monument Croonenburg aan te 
tasten. (zie kaartje) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eerste provinciaal archeologisch monument kasteelplaats Croonenburg
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Suggestie 6: 
    

Verbind Beverwijkerstaatweg met Zeeweg, verleg Mient naar westzijde spoor   
 
 

 
 
Leg een weg (= groen) alleen voor auto's aan de 
westzijde direct tegen het spoor aan zodat deze weg 
met het spoor een bundeling van verkeersaders 
vormt tussen Bakkum en Castricum. 
 
   dus alléén een wegprofiel voor auto's en niet 
   toegankelijk voor fietsers en voetgangers 
 
 
 
Via deze nieuwe route kunnen auto's rechtstreeks 
naar het Zeewegviaduct op de N513 (alternatief 4) 
 
 
 
 
 
Bij de kruising met de Vinkebaan en Ruiterweg 
(alternatief 2) mag het autoverkeer niet rechts 
afslaan naar de Ruiterweg. Zie volgend kaartje 
 
 
 
 
 
Om op die route geen fileopstoppingen te krijgen kun 
je bij de Vinkebaan (alternatief 2) en de Oranjelaan 
(alternatief 3) opstelplaatsen creëren voor auto's die 
daar het spoor over willen.  
 
(zie ook volgende pagina) 
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.  
Bij de Vinkebaan (alternatief 2) kan dit door een 
verbinding te maken tussen de nieuwe weg 
(=groen) en de Zanderij weg, waardoor je bij 
aankomst op de Vinkebaan linksaf naar 
Bakkum Centrum kan en rechtsaf naar 
Castricum Centrum kan via de Ruiterweg.  
 
 
Om filevorming bij dichtligging van het spoor te 
voorkomen is direct rechts afslaan naar de 
Ruiterweg vanaf de nieuwe weg verboden 
 
 
Op de kruising 2van de nieuwe weg (=groen) 
met de Vinkebaan, kan een stoplicht komen dat 
elektronisch gekoppeld is aan de spoorbomen.  
Als die dicht zijn, stellen de auto's zich op op 
de Vinkebaan en heeft de nieuwe (groene) 
route onbeperkt doorgang naar de Zeeweg. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Bij de Oranjelaan v Haerlemlaan  kan dit, door 
een opstelroute te creëren via de Stetweg  
zodat, tijdens dichtligtijden van de overweg, de 
doorrijroute naar de Zeeg niet geblokkeerd 
wordt. 
 
 
Ook hier is daarom rechts afslaan (rood) over 
het spoor naar de Oranjelaan  of rechtdoor over 
het spoor vanuit de van Haerlemlaan, verboden 
 



10 
 

Suggestie 7: 
   

Behoud het park aan de Schelgeest-Vondelstraat met groene geluidswal 
 
 
Leg een weg alleen voor auto's, dus zonder 
fiets- of voetpaden, direct tegen het spoor, 
op de plaats van de spoorsloot, zodat het 
Park aan de Schelgeest en de Vondelstraat 
behouden blijft.  
 
 
 
 
 
Deze weg voor auto's kan net zo'n breed 
profiel hebben als de Mient (6,00 meter) of 
zelfs net zo breed als de 
Beverwijkerstraatweg (7,30 meter) zonder 
dat de bomen in het park aan de Schelgeest 
weg hoeven. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langs deze weg kan een groen begroeide 
geluidswal komen zodat de omwonenden 
niet alleen de auto's niet kunnen horen en 
zien, maar ook de trein niet meer zullen 
horen en zien en behouden zij hun groene 
uitzicht. 
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Suggestie 8: 
   

Verbind de van Haerlemlaan met de Zeeweg via een rotonde 
 

 
 
Trek de v Haerlemlaan door naar de Zeegweg 
 
Dit voorkomt onnodig verkeer door het 
noordelijk deel van de van Haerlemlaan en de v 
Oldenbarneveldweg  en maakt de route naar het 
viaduct op de Zeeweg korter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suggestie 9: 
   

Verbeter het kruispunt van Oldenbarneveldweg/van Haerlemlaan/Dr.Ramaerlaan   
 
Maak van de v Oldenbarneveldweg en het noordelijk deel van de van Haerlemlaan een 30 
km zone. Vereenvoudig het kruispunt en pas het profiel van dat deel van de van 
Haerlemlaan aan zodat deze 30 km wordt en de laan groener 
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Suggestie 10 
    

Stop met onnodige spoorkruisingen voor auto's vanuit Beverwijk naar Bakkum 
 

 
 
Op dit moment hebben we de bizarre 
situatie dat auto's die van Beverwijk 
naar Bakkum willen, tweemaal over het 
spoor moeten terwijl zij helemaal niet 
aan de andere kant van spoor willen 
zijn.  
Twee maal wachten voor niets. (rood) 
 
 
De aan te leggen weg, westelijk tegen 
het spoor (groen), maakt Bakkum 
bereikbaar zonder het spoor te moeten 
kruisen 
 
 
 
 
rood = huidige situatie 
groen = oplossing 
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Suggestie 11: 
 
Verminder het doorgaande verkeer door de Bakkummerstraat en verbeter de 
toegang van bouwplannen Zanderij 
 

 
 
 
 
Verbeter de bereikbaarheid van (de 
parkeerplaatsen van) het station oa 
vanuit Bakkum(Noord), Egmond en 
Limmen en verbeter de toegang tot 
bouwplannen in de Zanderij 
 
 
 
 
 
 
(Zelfs als in de verre toekomst een 
station onder de grond gerealiseerd 
zou worden, zou deze nieuwe route 
geen belemmering zijn, maar meer 
een toevoeging die ook dan gewenst 
zal worden.) 
 
 
rood = huidige route 
groen = voorgestelde route 
  



14 
 

Suggestie 12: 
    

Verplaats parkeer en kiss and ride plek bij station van oost naar westzijde spoor 
 

 
 
 
 
Suggestie 13: 
    

      
Maak de stationsweg autovrij, verplaats 
busstation naar westzijde spoor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maak de stationsweg autovrij, dus alleen 
voor fietsers en voetgangers 
 
Maak de stationsweg groener, met beter 
entree voor ons dorp voor treinreizigers 
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Suggestie 14: 
   

Sluit de Dorpsstraat bij het horecaplein af voor autoverkeer 
 
 
Suggestie 15: 
    

Maak Verlegde Overtoom, Dorpsstraat en vGinhovenstr eenrichtingsverkeer 
 
Dit geldt alleen voor de Dorpsstraat tussen de Verlegde Overtoom en de van 
Ginhovenstraat. 
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Suggestie 16: 
 
Verander de Mient van doorgaande 50km weg, in een 30 km Zone zoals bv de 
Schelgeest 
 

 
 
  Zo was de Mient voor de oorlog 
 
  (De woningen links langs de spoorbaan zijn in de 
   oorlog gesloopt. Je zou er nu weer woningen 
   kunnen bouwen) 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
  Zo is de Mient nu, 
  als 50 km doorgaande route met 
  gescheiden fietspaden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Zo zou het kunnen worden 
  (voorbeeld van de Schelgeest)  
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Suggestie 17: 
 
Leg een doorfietsroute aan ten oosten van Castricum door het Hendriksveld 
Zie ook suggestie 3 
 

 
 
 
Leg de gewenste provinciale doorfietsroute ten oosten van Castricum aan 
(=groene weg). door het Hendriksveld (Buitendijkspad) en de Uitgeesterweg. 
In tegenstelling tot een autoweg hoeft een fietspad het provinciaal archeologisch 
monument Croonenburg niet aan te tasten. 
 
Daarbij gaat deze route onder het spoor door ter hoogte van de Heemstedeweg, door de 
daar aan leggen fietstunnel, die ook gebruikt kan worden door leerlingen van het 
Bonhoeffercollege en het Jac P Thijssecollege vanuit Heemskerk. 
 
Deze route heeft verreweg de minste kruisingen met het autoverkeer en heeft geen last 
van de vrijdagmarkt in Castricum. 
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Suggestie 18:  
 
Verbind dorpshart Bakkum met dorpshart Castricum met tunnel voor fietsers 
Zie ook suggestie 3 
 

 
 
 
Leg een fietserstunnel aan op de 1e Groenelaan tussen Bakkum en Castricum, die tevens 
onder de nieuw aan te leggen weg doorgaat, zodat er voor de fietsers geen dichtligtijden 
gelden.  
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Suggestie 19:  
 
Verbeter de fietsverbinding tussen Duinen en Castricum Centrum 
Zie ook suggestie 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Door de nieuw aan te leggen fietstunnel bij de Burg. Mooijstraat kunnen de fietsers, 
onafhankelijk van de dichtligtijden van het spoor, direct vanuit het dorp van en naar de 
duinen en van en naar Beverwijk/Heemskerk. 
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Suggestie 20: 
 
Verbeter de fietsroute Castricum-Beverwijk door Puikman als fietsstraat in te richten 
 

 
 
Maak van de Puikman een fietsstraat, alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. 
 
Vanaf de rotonde Hollaan, worden aan beide zijden van de Beverwijkerstraatweg 
fietspaden voor tweerichtingsverkeer  aangelegd, zodat fietsers de Beverwijkerstraatweg 
op de rotonde bij de Hollaan/Oude Haarlemmerweg kunnen kruisen.  
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TOT SLOT 
 
Showstopper verplaatsen 
 
Op dit moment wordt het station opgeknapt met oa een lift  aan de Westzijde. Precies op 
deze plek, wordt dat een showstopper voor de noodzakelijke weg langs het Westerplein. 

 
Dit kan opgelost worden door alsnog deze 
voetgangerstunnel met lift door te trekken tot op 
het Westerplein zelf, het alternatief dat ook al 
ontworpen en voorgesteld is.  
 
 
 
 
 

 
 
Hier ....  wordt nu een lift aangelegd aan de westzijde waar de nieuwe verbindingweg zou 
moeten gaan lopen, de voetgangers komen nu vanuit het station op de weg met auto's uit. 
 

 
 

Als er voor de andere variant ..... was gekozen, zou dat geen probleem hebben 
opgeleverd en zouden de voetgangers op het voetgangersdomein van het Westerplein zijn 
uitgekomen. 
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Dierenduintje verplaatsen naar elders op de Zanderij ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Dierenduintje is al 25 jaar niet meer weg te denken in Castricum en wordt volledig 
gerund door vrijwilligers. 
Mocht de gemeente kiezen voor de bundeling van weg en spoor, dan moet eerst in 
overleg met deze vrijwilligers naar een alternatief gezocht en gefinancierd worden. 
Mogelijk biedt een andere locatie op de Zanderij meer zekerheid en een permanente en 
betere oplossing voor hun toekomst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze lijst met suggesties is tot stand gekomen na veel gesprekken met oa diverse raadsfracties, wethouder 
en ambtenaren, geïnteresseerde burgers, grondeigenaren, ondernemers, ondernemersvereniging, 
sportvereniging, fietsersvereniging, projectontwikkelaars en spoordeskundigen 


