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Geacht college, 

In de opmaat naar de begroting 2023 kwam het onderwerp economische vitaliteit aan de orde. In dit stuk 
wordt vermeld waar het college op inzet wat betreft actie. Bij de eerstgenoemde actie staat onderzoek 
mogelijkheid dorpsplein Limmen, met daarbij het jaartal 2025 voor de uitvoering.  

Als fractie Forza! hebben wij een aantal vragen over de hierboven vermelde actie. 

1. In de vorige raadsperiode is dit onderwerp reeds meerdere malen ter sprake geweest, onder andere
is er een presentatie gegeven waarbij een plan toegelicht is. Dit plan ligt al geruime tijd klaar. Heeft
het college iets met deze presentatie gedaan? Zo ja, wat? Zo nee, wat is de reden geweest om er
niet iets mee te doen?

2. Als er wel iets mee gedaan is, hoe kan het dan dat een onderzoek pas in 2025 is? En als gevolg
daarvan de uitvoering nog later is.

3. Als er niet iets mee gedaan is en u heeft daar redenen voor, heeft u daarin meegenomen dat de
revitalisering Kerkplein Castricum en Burgemeester Mooijstraat op 2023/2024 staat? En het
Bakkerspleintje al meerdere malen is opgeknapt?

4. Vindt het college het verdedigbaar dat een plein voor Limmen (waar geen plein is) zover naar
achter geschoven wordt ten behoeve van het dorpshart van Castricum?

5. Is het college van mening dat een plan voor een plein in het hart van Limmen , een plan dat al
klaarligt en waarbij ook een maquette nog gemaakt kan worden en alsnog opnieuw gepresenteerd,
de volledige aandacht zou moeten krijgen ?

6. Is het college het eens met Forza! om het traject voor het dorpshart Limmen zo snel mogelijk naar
voren te halen en daartoe een voorstel te doen? Zodat er ten minste sprake kan zijn van een gelijke
behandeling van de drie dorpskernen (Castricum, Limmen en Akersloot, met de kanttekening dat
Akersloot een plein heeft en Castricum twee pleinen en Bakkum een plein).
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