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Onderwerp Raadsvragen m.b.t. spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg 

 
 
Geachte fractieleden, 
 
 
In deze brief ontvangt u de beantwoording op de schriftelijk gestelde vragen over het 
dossier spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg. De gestelde vragen zijn in deze 
beantwoording letterlijk herhaald. 
 

Vragen aan het college  

1. Is het college van B&W op de hoogte van de positie van de regio en de oproep om 

te lobbyen bij provincie en Rijk betreft oplossing spoorwegovergang 

Beverwijkerstraatweg?   

 

Antwoord: Ja het college is hiervan op de hoogte. 

 

2. Wat was/is de positie van het college hierin toen dit bestuurlijk werd afgestemd? 

Heeft het college aangegeven dat dit akkoord is? Zo ja – op basis  waarvan? Zo 

nee, graag aangeven waarom dat niet is toegevoegd aan de stukken.  

 

Antwoord: Een structurele (lange termijn) oplossing voor het knelpunt 

Beverwijkerstraatweg maakt deel uit van de regionale Focusagenda onderdeel 

‘Duurzame Bereikbaarheid’. Binnen het regionale bestuurlijk overleg is bekend dat 

Castricum vier varianten voor een dergelijke structurele oplossing onderzoekt, 

waaronder de door de raad later toegevoegde gelijkvloerse ‘Fietsersbondvariant’.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Heeft het college kenbaar gemaakt dat hierover in de gemeenteraad nog geen

besluit is genomen? Zo ja, hoe is hierop gereageerd? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja de portefeuillehouder Verkeer heeft in het bestuurlijk regio overleg 

aangeven dat over het lopende onderzoek nog geen besluit is genomen.  

4. Als het college kenbaar heeft gemaakt positief te staan tegenover een

ongelijkvloerse kruising – hoe ziet het college dan de rol van de werkgroep voor

zich? Welke waarde heeft een werkgroep met inwoners en stakeholders als de

oplossingsrichting al is bepaald vanuit een hoger gremium?

Antwoord: Het college heeft in dit stadium geen voorkeur voor een bepaalde 

oplossing, aangezien het onderzoek nog niet is afgerond. Onderdeel van dat 

onderzoek is de werkgroep van inwoners en stakeholders, die daarin een 

waardevolle rol vervullen. 

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Burgemeester en wethouders van Castricum, 

de secretaris, de burgemeester, 

G.A. Suanet QC Drs. A. Mans 


