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Domein : Bedrijfsvoering Ons kenmerk :  
Team : Regie Zaaknummer :  
Contactpersoon : Vivienne Sanders Uw mail van : 10-7-2020 
   Uw kenmerk :  
Bijlage(n) : - Verzenddatum : 11 augustus 2020 
      
   

Onderwerp : Beantwoording raadsvragen CDA - pilot Dorpsstraat 
 
 
 
 
Geachte leden van de raad, geachte mevrouw Bon, 
 
Op 10 juli jl. heeft de fractie van het CDA via de griffie de volgende schriftelijke vragen met 
betrekking tot de pilot Dorpsstraat, naar aanleiding van een artikel in het NHD van 8 juli 2020. 
 
In de berichtgeving werd gesproken van een “spook”-enquête van het voornemen om de 

Dorpsstraat in het dorp Castricum deels af te sluiten. Dit blijkt uit een bijeenkomst in restaurant 

Fase Fier in Bakkum met de projectleider en ondernemers. 

1. Bent u bekend met dit artikel in het NHD van woensdag 8 juli? 

Ja 

 

2. Over welke “spook”  enquête wordt hier gesproken? 

We vermoeden dat het hier gaat om een enquête die ambtelijk is uitgevoerd om meningen 

op te halen van de inwoners en ondernemers uit de Burg. Mooijstraat en een deel 

Dorpsstraat 

 

3. Wanneer is deze enquête uitgevoerd? 

Mei 2018 

 

4. Door welke partij is deze enquête uitgevoerd? 

Door de ambtelijke organisatie, afdeling Economische Zaken 
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5. Past het afsluiten van de Dorpsstraat binnen de centrumontwikkeling? 

Ja, het tijdelijk afsluiten van het centrumgebied past binnen de ambitie van het Programma 

Versterking Winkel- en Verblijfsgebieden. Verkeer wordt geleid over de daarvoor 

aangewezen wegen, namelijk de Stationsweg, Mient, Ruiterweg, Kleibroek en Oranjelaan. 

Langzaam verkeer is wel toegestaan in dit gebied. 

 

6. Bent u bekend met eerdere onderzoeken over het (gedeeltelijk) afsluiten van de 

Dorpstraat? Zo ja, wat waren toen de bevindingen? 

Ja, begin 2018 is gestart met een eerste verkenning. De bevindingen van toen nemen we 

nu mee in de huidige verkenning. Uiteindelijk moet dit resulteren in een uitgewerkte pilot.  

 

7. Wanneer heeft de gemeenteraad besloten de pilot Dorpsstraat uit te voeren? Met welk doel 

heeft de gemeenteraad dit besloten? 

We zijn in de voorbereidende besluitvorming. We houden rekening met de gevoelens van 

de inwoners en ondernemers. Echter, het college wil eerst inzichtelijk hebben hoe ze een 

pilot autoluw-dorpscentrum op de beste manier mogelijk kan maken. Het college- en 

raadsbesluit moet nog volgen. 

 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Castricum, 
  

De heer G.A. Suanet QC De  heer drs. A. Mans 
secretaris burgemeester 
  

 




