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Castricum, 16-08-2019 
 
Geacht college, 
 
Weer werden wij opgeschrikt door beelden op social media, weer een massale vechtpartij in 
het dorpshart van Castricum. Hoewel de politie meldt dat het de laatste maanden rustig 
was, horen we toch bijna ieder weekend wel van een kleine escalatie. 
Deze geweldsuitwassen moeten stoppen, draconische maatregelen zijn wat de VVD betreft 
geoorloofd om de aanstichters van dit terugkerende geweld aan te pakken. 
 
Wij hebben hierover de volgende vragen:  
 

1. Kunt u ons een overzicht verschaffen met incidenten, klein of groot over 2019. Zo ja, 
dan zien wij deze graag tegemoet, zo nee, waarom niet? 

2. Zijn er sinds eerdere maatregelen in 2018, maatregelen toegevoegd aan het pakket 
aan maatregelen, zo ja welke, en hoeveel en welke maatregelen zijn er nu?. 

3. Heeft u eerder signalen gehad dat de weekendinzet alleen niet voldoende is en dat 
het Castricumse dorpshart ook “doordeweeks” een zeer populaire 
uitgaansbestemming is. 

4. Bent u het met ons eens dat er altijd een minimale bezetting aan 
beveiligingspersoneel aanwezig zou moeten zijn op gezette tijden, inclusief 
voldoende beschikbaarheid van politie? 

5. Hoewel wij ons voorstellen dat het onderzoek naar het laatste incident nog loopt, 
bereiken ons signalen dat deze relschoppers niet uit Castricum komen, maar veelal 
uit nabij of verder gelegen gemeente, bent u met deze gemeente in contact?  

6. Is er een mogelijkheid om deze groepen de toegang tot Castricum geheel te 
ontzeggen, en hen bv al op het station rechtsomkeert te laten maken? 

7. Is de aanwezigheid van de nachttrein een zegen, of brengt/haalt deze meer onheil 
onze kant op. 

8. De lokale politie meldt op twitter dat er 11 horecaverboden zijn uitgereikt en dat er 6 
boetes zijn geschreven. Hoeveel horecaverboden zijn er nu totaal voor Castricum, en 
hoe verhoudt zich dat tot de regio? Zijn deze horecaverboden voor 24/ 7 of alleen 
het weekend? En betekent een verbod ook niet automatisch een boete? 

9. Zijn de huidige horecaverboden wat het college betreft effectief genoeg?   
10. De horecabeveiligers hebben zich kort extra taken, ze controleren nu ook 

hangplekken e.d. Kunt u iets zeggen over hun ervaringen over deze locaties?  
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