
PARTICIPATIEMARKT 
GEESTERDUIN
EERSTE VERKENNING VOOR DE TOEKOMST VAN GEESTERDUIN
Een interactieve inloopavond gehouden op woensdag 28 september 2022 van 19:00 tot 21:00 uur in 
Cultureel Centrum Geesterhage, Geesterduinweg 3 te Castricum

Rapportage van de particiaptiemarkt gemaakt door Urban Sync in opdracht van Hoorne Vasgoed. Rotteveel M4, 
Kennemer Wonen, Gemeente Castricum en Studio VVKH waren ook aanwezig tijdens de participatiemarkt. 
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IK MIS EEN PLEK WAAR IK OOK 
EVEN KAN ZITTEN, HET BANKJE BIJ 
DE VOMAR IS ALTIJD BEZET
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INTRODUCTIE Winkelcentrum Geesterduin is onlangs 
grotendeels vernieuwd en functioneert sindsdien 
beter. Een aantal ambities zijn nog niet helemaal 
uitgewerkt. Hoorne Vastgoed wil onderzoeken 
hoe het winkelcentrum en haar omgeving verder 
ontwikkeld en toekomstbestendig kan worden 
gemaakt.

Op woensdagavond 28 september was de eerste 
stap in dat onderzoek: de participatiemarkt 
Geesterduin. Voor deze avond zijn alle 
betrokkenen van het winkelcentrum uitgenodigd 
om hun ideeën over de toekomst te delen met 
elkaar. Naast Hoorne Vastgoed waren ook de 
gemeente Castricum, Kennemer Wonen, Studio 
VVKH, omwonenden, raadsleden, winkeliers(-
verenigingen) en andere geïnteresseerden 
aanwezig. De organisatie van deze avond was in 
handen van Urban Sync. Tijdens deze avond is 
informatie opgehaald over welke ideeën, wensen 
en zorgen er zijn in en rondom Geesterduin. 

Tijdens de participatiemarkt konden mensen 
op een interactieve wijze in gesprek gaan over 
verschillende thema’s als wonen, winkelen, 
mobiliteit en groen. Ieder thema had zijn 
eigen ruimte met een themapaneel. Op ieder 
themapaneel stonden verschillende vraagstukken 
weergegeven waarop men hun meningen 
en ideeën konden achterlaten via stickers en 
post-its. De stickers vertegenwoordigde bij 

sommige vraagstukken ook een bepaalde 
leeftijdscategorie. Hierdoor is inzichtelijk 

gemaakt, hoe een thema/onderwerp 
door een bepaalde leeftijdsgroep wordt 
gewaardeerd. In het midden van de ruimte 
stond een maquette van winkelcentrum 
Geesterduin, hier kon men in gesprek gaan 
met de architecten van Studio VVKH. Studio 

VVKH is in opdracht van Hoorne Vastgoed 
een ruimtelijke studie aan het doen. Er zijn 

levendige gesprekken gevoerd waarbij men de 
verschillende locaties en perspectieven van het 

gebied kon zien en aanwijzen. 

Via de posters en flyers van de participatiemarkt 
kunnen mensen doormiddel van de 
QR-code terecht komen bij de online 
enquête. Deze enquête is ook gedeeld via 
ikdenkmeeovercastricum.nl. De online vragen 
komen overeen met de themaborden en 
onderwerpen die behandeld zijn tijdens de 
participatiemarkt. Dit biedt een kans aan een 
breder publiek om mee te denken. De enquête 
blijft open tot eind oktober 2022. In deze 
rapportage zijn de ruim 160 digitale reacties tot 12 
oktober 2022 meegenomen. De online-input die 
de komende 2 weken nog wordt opgehaald, wordt 
meegenomen in de vervolgfase.

In deze rapportage zijn de bevindingen uit de 
participatiemarkt beschreven. De informatie uit de 
online enquête wordt meegenomen als verrijking 
op de informatie uit de participatiemarkt.  



“Zou fijn zijn als onze kinderen ook betaalbaar in 
Castricum kunnen blijven”

Charmante bouwstijl en geen vierkante blokken

Meer groen rondom de woning, zodat je een fijne 
leefomgeving creëert

Meer sociale koop/huurwoningen voor starters. 
Zij moeten nu verplicht thuis blijven wonen 
of uitwijken naar andere steden terwijl ze in 
Castricum willen blijven

Naast het wonen op/ rond een winkelcentrum is een rustplek belangrijk. 
Dit kan een binnengebied/ tuin zijn op het dak

Als er toch woningen op het winkelcentrum moeten komen maak het dan 
esthetisch fraai en natuurinclusief zoals de groene Zuidas rots The Valley.

Zorg voor doorstroom. Maak ouderen woningen in combinatie met start-
ers om samen de gemeenschap sterker te maken.

136

80

4

WONEN De ambitie om woningen te maken boven 
op het winkelcentrum wordt gedeeld met 
de geïnteresseerden, want grotendeel heeft 
aangegeven het een goed idee te vinden. Zo wordt 
aangegeven dat er ook in Castricum een grote 
vraag is naar meer woningen. Vooral voor jongeren 
en ouderen met een smalle beurs is het lastig een 
geschikte woning te vinden in de plek waar zij al 
langere tijd zijn. 

Men vindt het belangrijk dat er vooral betaalbare 
woningen komen. Hierbij zal dan merendeel 
sociale huur/koop zijn, daarna volgt middenhuur 
en een klein percentage ziet hier kansen voor de 
vrije sector. 

Er zijn ook tips gegeven zoals rekening houden 
met de hoogte en de bestaande omgeving, 

zodat het ruimtelijk en overzichtelijke gevoel 
behouden blijft. Daarnaast waren er 

diverse vragen over de toekomst van het 
tankstation en ideeën om op die plek 
woningen te realiseren. 

%94 van de reactie tijdens de 
participatiemarkt vinden 
woningen een goed idee

%89In de online enquête vindt
het een goed idee

personen vinden dat er woningen 
voor starters moeten komen

personen vinden dat er woningen 
voor ouderen moeten komen



weet ik niet, maar ze kunnen er zeker van 
genieten

Uitnodigen om mee te denken

Door eerlijk te blijven communiceren

Voorlichtingsavond, stukjes in de krant

Participatie avonden en mee laten denken zoals in 
deze enquête

Werkgroep maken met diverse inwoners van 
castricum van jong tot oud

Genoeg afvalbakken om te scheiden

enquete’s, ontwerp wedstrijden, gesprekken met winkelend publiek en 
omwonenden,

Enquete onder inwoners met meerdere opties, toegelicht door een infor-
matieavond en /of maquettes

Ik zou niet overal meningen over verzamelen. Soms moet je als gemeente 
gewoon zelf beslissen.

Hoe kunnen mensen positief worden betrokken bij duurzame keuzes?
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GROEN Bij het thema groen gaf men aan dat zij een 
groene omgeving belangrijk vinden en dat 
het positief bijdraagt aan de kwaliteit van het 
gebied. Hierbij is de combinatie van groen en 
ontmoeten erg belangrijk. Een groot deel van de 
bezoekers vindt dat een groen terras of groene 
ontmoetingsruimte bijdraagt aan fijne kwaliteit 
aan het gebied, want het is gezellig en je kunt 
er uitrusten en even een praatje houden met 
andere mensen. Voor de sfeer dragen ook de 
mogelijkheden van een groene gevel, groene 
route en klimaattuin bij. Uit de online enquête 
kwam de groene route als meest gekozen optie 
met 61 van de 158 stemmen uit de bus, waarbij een 
groen terras met 44 stemmen op de tweede plek 
kwam. 

Naast de groene mogelijkheden ziet men ook 
verschillende opties voor verduurzamen voor 
de toekomst zoals zonnepanelen, wateropslag, 
een daktuin, een moestuin en groen inzetten 
als klimaat adaptieve maatregelen zoals het 

tegengaan van hitte, doordat grote bomen 
zorgen voor een verkoelende schaduw. Door 

men actief te blijven betrekken kunnen 
mensen positief betrokken worden bij 
duurzame keuzes. Enkele voorbeelden 
zijn door het organiseren van informatie of 
participatieavonden. Ook middelen zoals 
enquêtes of straatinterviews worden als 

ideeën gegeven. 
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GROEN ALS ONTMOETEN BINNEN 
EN BUITEN HET WINKELCENTRUM

DE ENTREE BIJ DE AH VIND IK 
MOOI, IK ZIE DE ANDERE 
INGANGEN GRAAG OOK ZO MOOI! 
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WINKELEN Op het themapaneel winkelen was een grote 
kaart van het winkelcentrum waarop mensen hun 
ideeën, wensen en zorgen hebben achter gelaten. 
Dit door middel van het plaatsen van een sticker 
op prettige en minder prettige verblijfsgebieden 
op een plattegrond van het winkelcentrum. 

Enkele voorbeelden van plekken die als 
prettig/fijn worden ervaren zijn; de entree 
van het winkelcentrum bij de Albert Heijn, de 
supermarkten, de Hema, de gangroute met veel 
licht(van Vomar tot de AH) en dat er altijd genoeg 
autoparkeerplekken zijn. Vooral de sfeer door de 
mensen en de winkels maakt iets tot een prettige 
plek. Factoren als groen, toegankelijkheid, schoon, 
ruime opstelling en dat het overdekt is dragen bij. 

Er is een duidelijke wens naar voren gekomen voor 
het verbeteren van de sfeer en de mogelijkheid 
om langer in het winkelcentrum te kunnen 
verblijven. Bijvoorbeeld door het plaatsen van 

meer rustplekken en bankjes of de mogelijkheid 
voor een openbaar toilet. Er zijn ook veel 

vragen en zorgen naar voren gekomen over 
de overlast van hangjongeren. Hoe kan er 
een prettige plek voor hen komen, zonder 
dat er overlast ontstaat?

Ook specifieke plekken zoals de trap/hoek 
tussen de Vomar en Kruidvat, opengang 

parkeerdek en de parkeerplaatsen kunnen 
verbeterd worden volgens de reacties uit de 

enquête en de participatiemarkt.  
Naast het huidige aanbod van winkels worden 
er ook wensen uitgesproken voor een gezellig 
(buiten)terrassen met leuke horeca en een leuke 
lunchbar. Daarnaast zijn er enkele mensen die 
die volgende winkels graag verwelkomen; Action, 
lingeriezaak, plaatselijke specialiteiten, H&M of WE 
en de Scapino. 



Belangrijke thema’s in de toekomst omtrent het thema mobiliteit

%
%

26
23

%48 uit de enquête geeft 
aan dat zij met de fiets 
komen

komt te voet

stapt in de auto
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MOBILITEIT Bij het thema mobiliteit gaat het over hoe 
mensen zich verplaatsen in en rondom het 
gebied. Hier liggen kansen voor het verbeteren 
van het fietsparkeren, veiligheid voor voetgangers 
met bijvoorbeeld oversteekplekken. Zo laten 
verschillenden mensen weten dat ‘de meeste 
mensen zo dicht mogelijk bij de ingang en het 
liefst droog onder een overkapping parkeren, wat 
nu voetgangers gebied is’. Er zijn ook voorbeelden 
gegeven van de toegankelijkheid voor mensen 
met een handicap. Zo zijn bepaalde stoepen te 
hoog om in één keer op te stappen, waardoor 
zij gedwongen zijn om verder te lopen tot een 
schuine helling om te stoep op te komen. 

Men is tevreden over het huidige aanbod 
parkeerplekken voor de auto’s rondom het 
winkelcentrum, ze zijn vooral blij dat dit 
gratis is. De wens is uitgesproken voor 
openbare laadpalen en dat het parkeren 
ook in de toekomst gratis blijft en dat 
er rekening wordt gehouden met het 
aantal parkeermogelijkheden als er meer 

woningen in het gebied komen. Er zijn ook 
ideeën gegeven om de (auto)parkeerbehoefte 

te verminderen door  bijvoorbeeld het inzetten 
van een dorpsbus of het beter bereikbaar maken 
voor fietsers. 

Daarnaast zijn irritaties uitgesproken over 
bepaalde plekken in de omgeving die als druk 
en onveilig worden ervaren. Zo wordt er hinder 
ervaren door extra verkeer en parkeerdrukte in 
enkele straten en is er overlast van fietsers die 
hard over voetgangerspaden fietsen. Hierbij is 
een duidelijk wens naar boven gekomen om 
rekening te houden met de parkeerdruk rondom 
Geesterduin en de omliggende buurten zoals 
Molenweide.  

De rangschikking van thema’s  volgens 146 reacties uit de online enquête

1. 
Veiligheid 

(zoals voetgangersveiligheid, 
oversteekplekken etc.)

2. 
Bereikbaarheid

3. 
Rekening 

houden met 
mobiliteit voor 

mensen met een 
handicap

4.
Parkeren

5.
Openbaar 

vervoer

6.
Deel-

mobiliteit

7.
Laadpalen
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Vervolgstappen op hoofdlijnen voor de komende periode

Terugkoppeling aan 
deelnemers

Analyse uitkomsten 
participatiemarkt

Tafelgesprekken 
stakeholders

Doelstellingen 
formuleren voor 

ontwikkelvisie
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Wil jij op de hoogte blijven van de vorderingen 
rondom de participatie van Geesterduin of heb jij 
vragen/ideeën? 

Mail dan ldisveld@hoornevastgoed.nl  

De avond is zeer prettig verlopen, de gesprekken 
waren levendig en inhoudelijk. De opkomst, tussen 
de 60 à 75 personen en ruim 160 digitale reacties, 
geeft aan dat het gebied en thema’s die daar 
spelen belangrijk zijn voor de gemeenschap in en 
rondom Geesterduin. 

We staan aan het begin van dit traject. Hoorne 
Vastgoed gaat nu onderzoeken hoe de 
volgende stap naar een verdere ontwikkeling 
van Geesterduin gezet kan worden. Hierbij 
worden nadrukkelijk de belanghebbenden, zoals 
winkeliers, omwonenden, gemeente Castricum, 
ondernemers in de omgeving, de komende 
periode betrokken. De komende periode zal er in 
hoofdlijnen als volgt uitzien:

BLIJF OP 
DE HOOGTE

VOORUITBLIK

COLOFON Rapportage van de particiaptiemarkt gemaakt 
door Urban Sync in opdracht van Hoorne Vasgoed. 

Rotteveel M4, Kennemer Wonen, Gemeente 
Castricum en Studio VVKH waren ook aanwezig 

tijdens de participatiemarkt. 
Versie 17 oktober 2022
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FIJN DAT IK MIJN IDEEËN KON 
ACHTER LATEN


