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Geachte heer Castricum, 
 
U heeft vragen gesteld aan de hand van een artikel in het Noord-Hollands Dagblad over de ban op 
Zwarte Pieten van onderwijskoepels. Hieronder herhalen wij uw vragen en beantwoorden wij deze.  
 

 
1. Is het college van Castricum bekend of geïnformeerd over het standpunt “dat scholen 

Zwarte Piet in de ban moeten doen” zoals onderwijsorganisaties in Beverwijk, Velsen en 
Heemskerk hebben medegedeeld nadat eerder al de stichting Tabijn, waaronder 4 
Castricumse scholen vallen, overstag gingen? Zo ja, waarom is de raad niet 
geïnformeerd gezien het maatschappelijke belang en discussie? Zo nee, waarom is het 
college niet op de hoogte van deze grote wijziging van standpunt en advies over onze 
traditie en het maatschappelijke belang?  

 
Antwoord: 
Het college heeft kennis genomen van het artikel. Het college ziet haar rol ten aanzien van de 
Sinterklaas-intochten beperkt tot de zorg voor een veilig verloop van de intocht. Daarbij wordt 
zowel op corona als op eventuele conflicten tussen voor- en tegenstanders van Piet gelet.   
 
2. Deelt het college de mening van onze fractie dat de traditie van de intocht van 

Sinterklaas alsmede de discussie over Zwarte Piet in Castricum nagenoeg niet speelt? 
Zo ja, wat is de mening van het college inzake het gewijzigde standpunt van de 
onderwijsorganisaties zoals in het artikel van het Noord-Hollands dagblad te lezen is? 
Zo nee, wat is de opvatting van het College hoe Castricum erover denkt?  

 
Antwoord: 
Net als landelijk speelt zeker ook in Castricum de discussie over de kleur van Piet.  



 

 

Het is een maatschappelijke discussie waarbij onder andere de scholen en Sinterklaas comités 
zelf invulling geven aan de ontvangst van Sinterklaas en de intochten. Het college is van mening 
dat zij de maatschappelijke ontwikkeling rondom sinterklaas wel moet blijven volgen. We zien dat 
de opvattingen tussen de Sinterklaas comités verschillen. Daarnaast ontvangt het college ook 
brieven van voor- en tegenstanders.  
 
3. Gelet op de landelijke discussie welke naar het idee van onze fractie niet geheel in 

Castricum gedeeld wordt: Wat is de mening van het college of beter gezegd, wat is het 
advies van het college aan de diverse scholen en instanties alsmede de organisaties die 
de intochten in Castricum organiseren?  

 
Antwoord: 
Het is aan de scholen en de Sinterklaas-comités zelf om, in overleg met ouders en andere 
betrokkenen, te bepalen hoe ze aankijken tegen de kleur van Piet, dat is geen 
verantwoordelijkheid van het college. De rol van het college is beperkt tot de zorg voor een veilig 
verloop van de intocht.  
 
4. Is het college bereid om een flitspeiling te organiseren of een andere manier van 

opiniepeiling in Castricum inzake de mening over deze maatschappelijke discussie? Zo 
ja, op welke manier en termijn? Zo nee, waarom wil het college de inwoners en 
organisaties niet raadplegen als het college participatie en burgerparticipatie zo hoog in 
het vaandel heeft?  

 
Antwoord: 
Nee. We zien op dit punt geen rol voor de gemeente. Dit is echt een maatschappelijke discussie 
die door inwoners, betrokkenen de scholen en de Sinterklaas-comités moet worden gevoerd.  
 
5. Is het college bereid om een adviserende rol in te nemen richting de diverse instanties 

en belanghebbenden in Castricum om saamhorigheid en eenduidigheid te 
bewerkstelligen? Zo ja, welk advies geeft het college dan? Zo nee, deelt het college de 
mening van onze fractie dat geen eenduidigheid zal leiden tot nog meer discussie in 
Castricum en verwarring bij kinderen, omdat op de ene plek Zwarte Piet er wel is en op 
een andere plek niet?  

 
Antwoord: 
Zoals reeds eerder is aangegeven, het is belangrijk dat de discussie wordt gevoerd. Het college 
zal daarin geen advies geven over de kleur van Piet.   
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6. Durft het college net als onze fractie en velen inwoners van Castricum, Bakkum, 

Limmen, Akersloot en De Woude, uit te spreken dat het een Nederlandse traditie betreft 
en deze zo zou moeten blijven als kinderfeest in de hele gemeente Castricum? 

 
Antwoord: 
Het sinterklaasfeest moet een feest zijn voor iedereen, en vooral voor alle kinderen. In de kern is 
de traditie dat het Sinterklaasfeest een kinderfeest is en dat dit behouden moet blijven staat niet ter 
discussie.   
 
 
 
Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee te hebben beantwoord. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Castricum, 
  

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


