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22 februari 2023 
 
Algemeen 
 
V: Wat is het aantal woningen?  
A: 150 tot 200 woningen. 
 
V:Wij zijn positief over het toevoegen van woningen boven het winkelcentrum 
A: Dat is fijn. Bovendien ligt er ook een behoorlijke woningbouwopgave voor de volgende generatie. 
 
V: Is de constructie van het winkelcentrum hier wel op berekend?  
A: Dit wordt d.m.v. deskundig advies meegenomen in de uitwerking. 
 
V: Wij juichen de komst van woningen boven het winkelcentrum toe, omdat het daarmee een betere 
uitstraling krijgt.  
A: Heel goed.  
 
V: Aan welke doelgroepen wordt gedacht voor de woningen? 
A: Wij denken aan het realiseren voor woningen voor starters en senioren. 
 
V: Wordt de bezonning/ lichtaanval meegenomen in de nieuwe situatie ten opzichte van de huidige 
omwoners? 
A: Ja, dit heeft zeker onze aandacht. 
 
V: Fijn dat er gedacht wordt over sociale buiten(ontmoetings)functies en het toevoegen van meer 
groen 
A: We nemen dit inderdaad mee in de uitwerking. 
 
Parkeren 
 
V: Is er goed naar de parkeerbehoefte- en normering gekeken?  
A: Ja, hier is een aparte rapportage voor in de maak d.m.v. deskundig advies en wordt meegenomen 
in de ontwikkeling.  
 
V: Er zijn nu al te weinig MiVa-parkeerplekken bij het winkelcentrum (vergrijzing) 
A: Bij de uitwerking kijken we hier naar en bespreken dit met de gemeente. 
 
V: Wordt er ook nog gekeken naar fietsparkeren? 
A: Ja, dat nemen we mee in de uitwerking. Conform het coalitieakkoord stimuleren we het fietsen. 
 
V: Waar wordt het fietsparkeren georganiseerd voor Geesterhage en eventueel de bioscoop? 
A: De uitwerking van de daadwerkelijke plaatsing is nog niet bekend. Dit moet nog worden 
onderzocht.  
 
V: In de plannen van Hoorne Vastgoed worden erg veel parkeerplekken ingenomen door nieuwe 
bebouwing. Is er een nieuw onderzoek gedaan naar de parkeercapaciteit? 
A: Ja, hier is een aparte rapportage voor in de maak d.m.v. deskundig advies en wordt meegenomen 
in de ontwikkeling. 
 
Verkeer 
V: Kan in de visie een autoluwe Geesterduinweg meegenomen worden? 
A: Gaan wij over nadenken en overleggen we met de gemeente.   
 
V: De doorgang tussen Zilverzand en Koraalzand en winkelcentrum is onveilig. Voetgangers en 
scooters verplaatsen zich door elkaar. Ook ligt het zebrapad te ver weg. 
A: We nemen de opmerking mee, maar het valt buiten dit projectgebied.  
 
 



Ontwerp 
 
V: Waarom geen toren midden op het winkelcentrum? Die mag dan best heel hoog?  
A: Denken wij over na. De eerste uitwerking van de maquette is uitwerking voor het programma waar 
als onderligger het beeldkwaliteitsplan van de gemeente is gebruikt, maar dit staat nog niet vast.  
 
V: Appartementen boven het gedeelte van de Blokker is een goed idee, dat zou best wat hoger 
kunnen, alleen op de hoek lager i.v.m. de tegenoverliggende woningen.  
A: De eerste uitwerking van de maquette is uitwerking voor het programma waar als onderligger het 
beeldkwaliteitsplan van de gemeente is gebruikt, maar dit staat nog niet vast. 
 
V: Wordt er rekening gehouden met bezonning? 
A: Ja, in de uitwerking wordt daar rekening mee gehouden.  
 
V: Ik woon in het nieuwe appartementencomplex aan het einde van het parkeerterrein, heb nu vrij 
uitzicht en dat wil ik graag zo houden. Dus het appartementencomplex aan de andere kant van het 
parkeerterrein (Vomar) mag daar niet komen.  
A: De afstand tussen beide blokken is echt heel groot, dus dat zal geen gevolgen hebben voor de zon 
en ook niet voor het uitzicht.  
 
V: Zelfde vraag van een bewoner aan de Albert Schweitzerlaan; waarom het appartementencomplex 
daar?  
A: In het verleden was er sprake van om daar een verhoogd parkeerdek te maken ten behoeve van de 
nieuwe woningen, met 4 appartementenblokken, waarbij de bewoners van de Albert Schweitzerlaan 
toen aangaven dat zij zich zouden kunnen voorstellen om op de koppen van het parkeerterrein 
appartementen te creëren, maar niet ertussenin.  
 
V: Houdt er met het ontwerp goed rekening mee op welke plaatsen je de hoogte in kunt met de 
woningen op het winkelcentrum. 
A: Daar houden we zeker rekening mee. 
 
Winkels/voorzieningen 
 
V: Komt er een toiletvoorziening in het winkelcentrum? 
A: Dit wordt meegenomen in de uitwerking. 
 
V: Bioscoop graag niet tegenover woningen. Als er een bioscoop moet komen, dan moet hij middenin 
het winkelcentrum, zodat niemand er last van heeft. 
A: Gaan wij over nadenken. 
 
V: Kan de bioscoop los van de woningen gebouwd worden? 
A: Dit wordt meegenomen in de uitwerking.  
 
V: Wij zijn voorstander van de verplaatsing van het tankstation aan de Soomerwegh. 
A: We zijn in overleg met BP, de uitkomst hiervan is nog niet zeker, dus verplaatsing is nog geen 
gegeven.  
 
V: Worden er nog winkels toegevoegd aan het winkelcentrum.  
A: De wenselijkheid hiervan wordt onderzocht en meegenomen in de uitwerking.  
 
V: Wij juichen de oplossing t.a.v. de vrachtwagens van de Albert Heijn van harte toe, dit haalt veel 
geluid weg. Waar wordt het laden en lossen voor de AH, Blokker dan nu gedacht? 
A: Het laden en lossen blijft op dezelfde plek gesitueerd, alleen wordt dit ingepakt met bebouwing. Dit 
moet echter nog verder worden uitgewerkt.  
 
Participatie 
 
V: Neem het buurtcomité alsjeblieft serieus en ga in de uitwerking nog een keer rond de tafel. 
A: Hier komen wij bij het buurtcomité op terug.  
 



V: wie zijn er allemaal uitgenodigd/ betrokken bij de participatiemarkt (28/9/22) en thema avond 
(1/2/23)..? 
A: Voor beide avonden zijn uitgenodigd: ondernemers van het winkelcentrum, belangenpartijen in de 
nabijheid van het winkelcentrum (denk aan Geesterhage etc.), Buurtcomité, Fietsersbond, 
Ouderenbond, Platform Gehandicaptenbeleid Castricum, raadsleden. Via posters en flyers in het 
winkelcentrum zijn bezoekers en passanten op de hoogte gebracht van beide avonden. Via het 
scannen van een QR-code was het ook nog mogelijk om input te geven voor een online vragenlijst. 
Hier hebben zo’n 160 inwoners over meegedacht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


