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1. INLEIDING Voor u ligt een plan van aanpak voor 
stakeholderbetrokkenheid met betrekking 
tot de toekomstplannen voor Winkelcentrum 
Geesterduin en de ontwikkelvisie G2.0. 
Onlangs is winkelcentrum Geesterduin 
op verschillende plekken verbouwd en 
verbeterd, maar wat is er nog meer mogelijk? 
Bijvoorbeeld op het gebied van winkelbeleving 
of duurzaamheid. De eigenaar van (grote delen 
van) het winkelcentrum, Hoorne Vastgoed, 
is aan het onderzoeken of het mogelijk is 
om appartementen te maken bovenop het 
winkelcentrum Geesterduin. Dit alles met 
het oog op een gezonde toekomst van het 
winkelhart van Castricum. 

Dit is niet een simpele opgave en kost 
samenwerking van verschillende betrokkenen. 
Dit aangezien het winkelcentrum meerdere 
belanghebbenden en afhankelijkheden 
bevat. Ook blijft het winkelcentrum tijdens de 
uitvoering van de (ver)bouwwerkzaamheden 
geopend. Vandaar dit plan van aanpak voor 
stakeholderbetrokkenheid. De stakeholders zijn 
alle partijen en personen die een ‘stake’ ofwel 
aandeel hebben in het proces. Dat zijn dus alle 
gebruikers, bewoners, ondernemers, organisaties 
en overheden die op enige wijze te maken 
hebben met de onderwerpen die kunnen spelen 
bij planontwikkeling voor het winkelcentrum. 
Het uiteindelijke doel van dit plan van aanpak is 
om eensgezindheid bij de stakeholders te halen 
over de doelstellingen van de herontwikkeling. 
Hierdoor wordt de benodigde input en 
draagvlak meegenomen voor het maken van 
een breed gedragen Ontwikkelingsvisie 2.0 voor 
winkelcentrum Geesterduin. 

Veranderingen werken het beste als er gedeelde 
belangen zijn. Deze gedeelde belangen tref je aan 
bij onderwerpen die vrijwel iedereen raken en die 
iedereen herkent. Om vanuit het gedeelde belang 
te starten en niet vanuit deelbelangen, is de start 
van de participatie gericht op thema’s. Deze 
thema’s zijn: winkelen, wonen, mobiliteit en groen.  
Om deze thema’s te verkennen is op 28 september 
2022 een participatiemarkt gehouden, daarvan is 
ook een verslag van beschikbaar. Daarna is Urban 
Sync gesprekken aangegaan met een aantal 
stakeholders. Dit is een vast onderdeel van de 
aanpak van Urban Sync en heet de ‘luisterfase’. 
Tijdens deze gesprekken is geanalyseerd wat bij 
verschillende bewoners, gebruikers en organisaties 
leeft, wat hun gedeelde visies zijn en waar 
knelpunten liggen.   
 

https://www.castricum.nl/fileadmin/Castricum/projecten/Geesterduin/Verslag-participatiemarkt-Geesterduin-28september2022.pdf
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Uit ervaring weten we dat een goed 
participatietraject gericht moet zijn op brede 
betrokkenheid waar dat kan en duiding geeft voor 
gerichte inzet van betrokkenen waar nodig blijkt. 
De start van participatie is gericht op het activeren 
en informeren van mensen. Daarna kun je mensen 
vragen om mee te denken en mee te doen. Het 
is van belang om verder te kijken dan naar alleen 
het moment van plannen maken. Ook de manier 
waarop een bouwproces wordt ingericht verdient 
gezamenlijke aandacht en de uiteindelijke fase 
waarbij de nieuwe of veranderde delen van 
Geesterduin in gebruik worden genomen.   
 
Dit plan geeft u inzicht in de thema’s, hoe de 
verschillende partijen betrokken zijn op die 
thema’s en vooral ook hoe we samen tot een mooi 
plan en goede uitvoering van die plannen komen.  
 
Wij wensen u veel leesplezier! 
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2. CONTEXT 2.1 GEESTERDUIN TOT NU

Het winkelcentrum van Geesterduin is in de jaren 
’70 gebouwd. Er was in die tijd door de groei van 
Castricum behoefte aan meer winkelgelegenheid. 
Op 11 september 1974 was de feestelijke opening. 
Door de jaren heen heeft het winkelcentrum 
goed gefunctioneerd en werd het een populaire 
winkelvoorziening voor de regio. Zo populair dat 
midden jaren ’90 er een uitbreiding met 1.500 
m2 kwam waardoor er 20 winkels bijkwamen. 
Ook kreeg het winkelcentrum een hele nieuwe 
uitstraling, onder andere door de nieuwe 
overkapping en moderne stijlelementen. In de 
jaren die daarop volgenden bleef Geesterduin 
populair als bestemming. Door de ontwikkeling 
van het nabijgelegen ‘Geesterhage’ in 2018 heeft 
het gebied een verdere impuls gekregen. Dit 
had als gevolg om in de jaren ’10 wederom een 
kwaliteitsimpuls te geven met een vernieuwde 
eigentijdse uitstraling. Dit is in 2021 gerealiseerd. 
Het vernieuwde winkelcentrum wordt ervaren 
als een groot succes. De uitstraling wordt 
gewaardeerd en als passend ervaren bij Castricum.

Door de jaren heen hebben verschillende thema’s 
gespeeld rondom het winkelcentrum. De relatie 
tussen dorpshart en Geesterduin is er één van, 
maar ook de fietsproblematiek is meerdere malen 
teruggekomen. Al sinds midden jaren ’90 zijn er 
stemmen opgegaan om aan het winkelcentrum 
ook woningen toe te voegen, maar bleek in die tijd 
geen haalbare business case. De tijden zijn echter 
veranderd.  
 
Door de druk op de woningmarkt en het 
potentieel aantal te realiseren woningen bij 
Geesterduin, maakt dat belangrijke stakeholders, 
zoals de Gemeente Castricum en de eigenaren 
van het winkelcentrum, positief tegenover verdere 
toekomstige ontwikkeling van Geesterduin staan.

2.2 LUISTERFASE (participatie
markt) 

Op 28 september 2022 is een participatiemarkt 
over winkelcentrum Geesterduin georganiseerd 
in Cultureel Centrum Geesterhage in Castricum. 
Via posters en flyers in het winkelcentrum zijn 
bezoekers en winkeliers op de hoogte gebracht 
over de participatiemarkt. Via het scannen van 
een QR-code was het mogelijk om input te geven 
doormiddel van een online enquête. Hierdoor is 
ook de mogelijkheid geboden aan mensen die 
eventueel verhinderd waren om online mee te 
denken.  
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Tijdens deze avond hebben ruim 70 personen hun 
ideeën, zorgen en meningen op een interactieve 
manier achtergelaten. Tijdens de participatiemarkt 
kon men meedenken over de volgende thema’s:
• Wonen 
• Groen 
• Winkelen 
• Mobiliteit 

De uitkomsten hiervan zijn gebundeld in het 
verslag Participatiemarkt Geesterduin. 

Via de online enquête hebben ruim 160 mensen 
meegedacht over dezelfde thema’s. Waarbij zij 
verschillende type vragen hebben beantwoord, 
zoals open-, multiplechoicevragen en rankings. 
Bij een ranking moest men uit een lijst van enkele 
opties de opties verdelen in een rangorde van 
belangrijkst tot minder belangrijk.  

Na deze eerste resultaten zijn er diverse 
tafelgesprekken geweest met betrokkenen. Deze 
verdiepende gesprekken hebben een beter beeld 
gegeven over de verhoudingen en ambities van de 
stakeholders.  

2.3 AMBITIES BETROKKENEN  

Hoorne Vastgoed 
Hoorne Vastgoed is de initiatiefnemer van de 
planvorming voor het verder toekomstig maken 
van het winkelcentrum Geesterduin. Hoorne 
Vastgoed is een ontwikkelende belegger van 
vastgoed en is gevestigd in Uitgeest. Zij bezit het 
grootste deel van het winkelcentrum Geesterduin. 

Hoorne Vastgoed wil haar bezit verder 
toekomstbestendig maken, dit betekent een 
aantrekkelijk winkelcentrum voor winkeliers 
en bezoekers. Momenteel staat Geesterduin 
bekend als een eenzijdige winkelfunctie. Door 
het toepassen van dubbel grondgebruik door 
stapeling van functies (zoals woningen op het 
winkelcentrum eventueel aangevuld met andere 
functies), ontstaat er meer dynamiek, verhoging 
van de veiligheid en verbetering van de identiteit 
van het winkelcentrum. Bij de verschillende 
thema’s wonen, winkelen, groen en mobiliteit 
heeft Hoorne ambities. Dit ziet met name op 
de zijde aan de Soomerwegh waar ambities zijn 
om meer openheid, uitstraling en verbinding te 
kunnen creëren met een overtuigende presentatie 
als ‘’voorkant van het winkelcentrum aan de 
Soomerwegh.’’ Daarnaast een blijvende goede 
(auto/fiets) bereikbaarheid en parkeergelegenheid 
te verzorgen en de sociale veiligheid te verhogen, 
aangezien ook het parkeerdek en de hellingbaan 
aangepakt moeten worden. Voor het winkelen 
liggen er ambities om de verblijfsduur en beleving 
van het winkelcentrum te verbeteren. Tot slot voor 
het groen, de beleving van het openbaar gebied 
in combinatie met duurzaamheidsimplementatie 
voor het winkelcentrum en wonen.

https://www.castricum.nl/fileadmin/Castricum/projecten/Geesterduin/Verslag-participatiemarkt-Geesterduin-28september2022.pdf
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Gemeente Castricum 
De Gemeente Castricum dient het publieke 
belang. Dit doet zij door beleid te maken en door 
initiatieven te toetsen aan dat beleid middels 
procedures. De Gemeente Castricum is daarnaast 
ook eigenaar van de publieke openbare ruimte 
rondom het winkelcentrum. De ambities van de 
gemeente zijn op te maken uit het coalitieakkoord, 
het groenbeleid, economisch beleid en op het 
gebied van participatie. Voor de gemeente is 
met name woningbouw een grote prioriteit, 
de woningnood in Castricum is immers hoog. 
Als de vernieuwing en herontwikkeling van 
Geesterduin ook veranderingen in de openbare 
ruimte met zich meebrengt, zal de gemeente als 
eigenaar in samenwerking met Hoorne Vastgoed 
optreden. De gemeente streeft naar een goed 
samenhangend plan tussen het openbaargebied 
en winkels/woningen.

Omwonenden 
De omwonenden van een locatie, in dit geval 
Geesterduin, zijn een diverse groep mensen. Het 
winkelcentrum heeft aan alle kanten buren die 
dagelijks met het winkelcentrum te maken hebben. 
Zij zijn onder meer vertegenwoordigd door het 
Buurtcomité Regio Geesterhage. Het Buurtcomité 
geeft aan dat de omwonenden graag betrokken 
zijn bij veranderingen aan het winkelcentrum. Meer 
groen en ontmoetingsplekken toevoegen, ook in de 
openbare ruimte, is daarbij een diepgevoelde wens.  

Winkeliers 
De winkeliers van Geesterduin zijn verenigd in 
een winkeliersvereniging. Zij zijn gebaat bij een 
goed lopend winkelcentrum (zie weinig leegstand, 
bezoekersaantallen) met een duidelijke identiteit. 
Daarbij zullen zij moeten meegaan met de 
veranderende wensen van het winkelend publiek. 
Dingen als ‘beleving’ en ‘divers aanbod’ spelen 
daarbij een belangrijke rol. Voor de winkeliers 
is het belangrijk dat verbouwingen aan het 
winkelcentrum geen omzetdaling veroorzaakt 
en dat de huidige kwaliteiten, zoals een prettige 
winkelomgeving met daglicht niet veranderen. 
Wonen boven het winkelcentrum wordt 
toegejuicht. De winkeliers zien het winkelcentrum 
als een ontmoetingsplek en willen die functie 
versterken. 

https://www.castricum.nl/fileadmin/Castricum/documenten-per-onderwerp/raadsdocumenten/Coalitieakkoord-2022-2026-gemeente-Castricum.pdf
https://www.castricum.nl/fileadmin/BUCH/visie-en-beleid/Castricum/klimaat-milieu-en-natuur/Castricum-Groenbeleidsplan-2021-2031.pdf
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Jongeren 
Het winkelcentrum is ook voor jongeren een 
plek waar zij verblijven en elkaar ontmoeten. 
Dit botst soms met andere gebruikers van het 
winkelcentrum. Zo wordt overlast, in de vorm 
van zwerfafval, hangen en intimidatie, benoemt 
tijdens de participatie. Toch zijn er sterkere 
geluiden om juist deze groep mee te nemen 
met de planvorming. Hierbij ligt de uitdaging 
om plekken te creëren waar men elkaar kan 
ontmoeten, zonder dat het tot overlast kan 
leiden. Verschillende richtingen zijn hiervoor 
te verkennen. Sociale controle heeft onder 
andere een grote impact op de uitkomsten. De 
jongerenwerkers in Castricum hebben al een grote 
impact doordat zij proactief bemiddelen tussen de 
jongeren en andere groepen.  

Kennemer Wonen 
Hoorne Vastgoed onderzoekt samen met 
Kennemer Wonen de woningbouwontwikkeling 
te Geesterduin. Kennemer Wonen heeft als 
doelstelling om tot 2030 in de regio 1.800 
betaalbare woningen toe te voegen en 
woningbouw bij Geesterduin kan daar aan 
bijdragen. De gemeentelijke ambities voor 
woningbouw sluiten hierop aan gezien het 
coalitieakkoord 2022-2026. Als ambitie heeft 
Kennemer Wonen dat alle nieuwe woningen nul-
op-de-meter woningen zijn.
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Hoorne Vastgoed en gemeente Castricum 
hebben diverse ambities uitgesproken voor 
winkelcentrum Geesterduin. Hoorne Vastgoed 
heeft het initiatief genomen om tot een breed 
gedragen ontwikkelvisie te komen voor het 
winkelcentrum. Hierbij wordt aansluiting gezocht 
tot het gepresenteerde coalitieakkoord van de 
gemeente Castricum. Na de participatiemarkt 
zijn tafelgesprekken gehouden voor verdere 
verdieping en verbinding met de stakeholders. 
In deze gesprekken zijn dezelfde thema’s van de 
participatiemarkt aangehaald:
• Wonen 
• Winkelen 
• Mobiliteit 
• Groen 

Hieronder volgt een korte opsomming met 
wensen en risico’s die door de stakeholders zijn 
benoemd (tijdens de participatiemarkt, de online 
enquête en de tafelgesprekken). 

Wonen
• Behoefte aan woningen voor de doelgroep 

jongeren en ouderen 
• Aansluiten bij Castricum’s dorpse karakter 
• De wens om niet hoger te bouwen dan zes 

lagen
• Mix van sociale, middenhuur en vrije sector. 

Waarbij merendeel focus op sociale huur en 
koop

Winkelen
• Luchtige en open ruimte leveren een positieve 

bijdrage 
• Grote behoefte aan rustplekken, zoals bankjes 
• Grote behoefte voor een openbaar toilet 
• De vraag naar meer horeca, waar men langer 

kan verblijven, met bijvoorbeeld een gezellig 
terras 

• De vraag voor divers aanbod, bijvoorbeeld 
kledingwinkels 

• De oproep voor voldoende vuilnisbakken i.v.m. 
zwerfaval 

Mobiliteit 
• Ondanks dat de ruime meerderheid 

heeft aangegeven met de fiets op lopend 
te komen, blijft de vraag naar genoeg 
parkeergelegenheden voor de auto bestaan 

• De wens voor een overdekte, gemakkelijk te 
bereiken fietsparkeerplekken, waarbij men niet 
de looproutes blokkeert bij de entrees

• De wens voor een kwaliteitsimpuls aan 
het fietsparkeren, waarbij gelet wordt op 
looproutes van wandelend publiek 

• In bepaalde omliggende straten wordt 
sluipverkeer als overlast genoemd, zorgen 
voor stijgende parkeerdrukte met komst van 
nieuwe woningen

3. THEMA’S
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Groen
• Groen heeft een grote impact op de sfeer en 

wordt als positief ervaren 
• Groen inzetten in combinatie met ontmoeten 
• Men is voor verduurzamingsmogelijkheden die 

gebruikskosten reduceren, zoals de energie en 
stookrekening. Denk bv. aan zonnepanelen en 
isolatie
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4. PLANFASE 4.1 WAT IS DE PLANFASE   

De planfase is de eerste fase van een 
ontwikkeling waarin de ideeën worden gevormd, 
belanghebbenden worden betrokken, wordt 
uitgezocht wat juridisch, ruimtelijk en financieel 
mogelijk is en wordt een ontwerp gemaakt.  

Om een goed ontwerp te kunnen maken 
is het belangrijk om eerst te weten wat de 
doelstellingen zijn. Oftewel, waar doe je het voor? 
Die doelstellingen zullen per belangengroep 
anders zijn, echter er is vaak ook een gedeeld 
belang. De beste plannen zijn die plannen waar 
de doelstellingen breed gedragen worden door de 
verschillende partijen die erbij betrokken zijn. Een 
goed participatietraject is er om, vanuit meerdere 
belangen, die doelstellingen te formuleren. 

Voor het nieuwe Geesterduin zijn er verschillende 
belangen en ambities, zoals hierboven 
omschreven. De volgende fase wordt gebruikt om 
samen doelstellingen te formuleren waarmee de 
architecten van Studio VVKH een goed ontwerp 
kunnen maken. Vervolgens zal dat ontwerp 
getoetst moeten worden aan de doelstellingen. 
Worden die gehaald of moet er iets aangepast 
worden aan het ontwerp of aan de doelstellingen? 

4.2 HET PLANGEBIED

Het plangebied omvat het winkelcentrum 
Geesterduin, de parkeerterreinen en het openbaar 
gebied er omheen en het gedeelte waar het 
tankstation gevestigd is (zie kaartje).   

Dit gebied is eigendom van verschillende partijen, 
waaronder Hoorne Vastgoed, BP Europe SE en de 
Gemeente Castricum.  
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Definitieve ontwikkelingsvisie 
kwartaal 2 2023 

Concept ontwikkelingsvisie – 
raadsinformatieavond 
kwartaal 1 2023 

Bestemmingsplanprocedure 
2023/2024

Ontwikkelvisie:
- Beeldvorming 
- Oordeelsvorming 
- Besluitvorming 

Omgevingsvergunning
2024 
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4.3  WAT DOET DE/WAT IS DE ROL 
VAN ONTWIKKELAAR/EIGENAAR  

Hoorne Vastgoed is in meerderheid eigenaar van 
het winkelcentrum Geesterduin. Hoorne Vastgoed 
is de ontwikkelaar en financiert het project. 
Haar doelstellingen voor het winkelcentrum en 
omliggende gebied betreffen een lange termijn 
investeringsdoelstelling. In dit geval heeft Hoorne 
Vastgoed een leidende en sturende rol in het 
ontwikkelproces. Dit maakt dat Hoorne Vastgoed 
uiteindelijk zeggenschap heeft over het wel of 
niet doorgaan van het project. Gezien de lange 
betrokkenheid bij het vastgoed, is er baat bij om 
een positief effect op de waardeontwikkeling 
van het gebied als geheel te realiseren. Dat wil 
zeggen dat vanuit het investeringsperspectief 
lange termijn commitment aan geleidelijke 
herontwikkelingsopgaven waardevol is om het 
gebied en de marktvraag centraal te stellen in de 
ontwikkelingsstrategie.  

Hoorne Vastgoed is opdrachtgever voor het 
participatietraject en voor het opstellen van de 
ontwikkelvisie voor Geesterduin.  

De ruimtelijke, juridische en financiële 
haalbaarheid betreffen onderdelen waar Hoorne 
Vastgoed aan zal toetsen en op zal sturen.  
 

4.4  WAT DOET DE/WAT IS DE ROL 
VAN GEMEENTE  

De gemeente Castricum houdt het publieke 
belang in de gaten en moet er voor zorgen dat 
bestuurlijke en  besluitvorming op een juiste 
manier verloopt. De toetsing van de plannen 
gaat aan de hand van bestaand beleid en wet- en 
regelgeving.  Daarnaast is gemeente Castricum 
eigenaar van het openbaar gebied rondom het 
winkelcentrum. Wijzigingen in het openbaar 
gebied zullen onder de regie van de gemeente 
plaatsvinden. De gemeente en Hoorne Vastgoed 
hebben in een intentieovereenkomst vastgelegd 
samen op te willen trekken bij deze ontwikkeling. 
Deze intentieovereenkomst is globaal en krijgt nog 
nadere invulling in een anterieure overeenkomst.   

4.4.1 WELKE PROCEDURES MOETEN DOORLOPEN 
WORDEN, WELKE STUKKEN WORDEN OPGELEVERD;   

Bekijk de stappen van de procedures in de linker 
afbeelding.  
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4.5 PARTICIPATIE IN DE PLANFASE 

Thema avond 
Op basis van de input op de thema’s van de 
luisterfase wordt in begin 2023 een thema 
avond gepland. Aan de hand van interactieve 
werkvormen (bijvoorbeeld workshops) worden de 
thema’s verder verkend en uitgediept. Iedereen 
die zich betrokken voelt is welkom. De deelnemers 
participeren op het niveau van meedenken, 
waarbij zij hun mening, kennis en ervaringen 
delen. 

Bij het thema wonen wordt onder andere gekeken 
naar de manier waarop wonen vormgegeven 
kan worden op het winkelcentrum. Er wordt 
nagedacht over hoe woningen een positief effect 
kunnen hebben op het winkelklimaat en hoe dit 
samen kan gaan.  

Bij het thema winkelen wordt gekeken naar 
de identiteit van het winkelcentrum en hoe de 
kwaliteiten van het winkelcentrum behouden 
kunnen blijven of zelfs versterkt worden. 

Bij het thema groen wordt gekeken naar de 
functies van groen op/rond het winkelcentrum en 
hoe dat te realiseren. Hoe de openbare ruimte kan 
functioneren en de overgang van openbaar naar 
winkelcentrum en naar privé.  

Bij het thema mobiliteit wordt gekeken naar de 
manier waarop bewoners en bezoekers zich van 
en naar het winkelcentrum bewegen en waar de 
prioriteiten liggen. 

Het doel is om zo breed mogelijk input op te 
halen voor de doelstellingen die een rol spelen 
bij de verder ontwikkeling van Geesterduin. Die 
doelstellingen worden aan de hand van de thema 
avond verder geformuleerd.   

Digitale peiling 
Vervolgens wordt middels een digitale peiling 
opgehaald welke doelstellingen als prioriteit/
belangrijkst worden ervaren.  

De resultaten worden breed gecommuniceerd 
en zijn onderdeel van de ontwikkelvisie die 
wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van de 
Gemeente Castricum.  

Hoorne Vastgoed, gemeente Castricum, Kennemer 
Wonen en de professionals die hen ondersteunen, 
zoals de architecten van Studio VVKH zullen de 
doelstellingen betrekken bij de verdere uitwerking 
van de plannen en dit onderbouwen. Als één 
doelstelling niet gehaald kan worden, bijvoorbeeld 
door veranderende omstandigheden of omdat 
doelstellingen strijdig zijn met beleid, zal worden 
uitgelegd waarom dit zo is.   

Om welk initiatief of project gaat het?
Wat zijn de aanleiding en het doel?
Wat is de impact op de omgeving en betrokkenen? 
Wat is de uitdaging?

Op welke fase richt het participatieproces zich? 
Per fase kan een ander proces nodig zijn. 
Denk aan de volgende procesfasen: 
     Ideevorming
     Besluitvorming
     Uitvoering  
     Evaluatie

Wie heeft welke rol in het participatietraject? 
Bepaal het participatieniveau van de 
deelnemers van het participatieproces 
(meeweten, meedenken, meedoen en 
meebeslissen) en zorg dat je het daarover met elkaar 
eens bent. 
Denk ook aan de rol van de initiatiefnemer/gemeente 
(beslissen, regisseren, sturen, kaders stellen, toetsen 
en organiseren)

Geef grenzen aan: wat ligt al vast en waarover is overleg 
mogelijk. Licht toe over welke onderwerpen de deelnemers 
kunnen meepraten en bepaal de speelruimte per onderwerp: 
     In de tijd 
     In de mate van invloed      
     De wettelijke kaders en beleid 
     In �nanciële zin (waar nodig) 
     Op de fysieke locatie (wanneer van toepassing)
     In capaciteit 
     In schaalniveau: straat/wijk/kernen/gemeente/regio/…..

Maak de duur van het participatieproces expliciet: 
     Incidenteel, kort 
     Incidenteel, lang, wel een duidelijk begin en eind 
     Structureel 

Wanneer, hoe en waarover communiceren we 
naar elkaar en naar overige geïnteresseerden? 
Denk ook aan het delen van verslagen van 
bijeenkomsten of overleggen

Wat is beschikbaar, denk aan: 
     Eerdere gesprekken met de omgeving 
     (onderwerp, betrokkenen, resultaat/afspraken)
     Welke kennis over het onderwerp of de 
     locatie is al bekend? 
     Welke belangen zijn bekend? 
     Welke emoties zijn bekend?

Welke middelen en werkvormen 
worden gebruikt en waarom? 
Denk na over een mix voor een 
zo breed mogelijke participatie Hoe zwaar wegen de resultaten van de 

participatie en hoe communiceren we daarna 
met de deelnemers? Deelnemers horen 
gemotiveerd of het bijgedragen heeft aan het 
resultaat   

Hoe verloopt het proces en wordt de voortgang bewaakt: 
     Maak een tijdpad met mijlpalen van het project. Geef aan 
     op welke momenten in het proces de participatie 
     plaatsvindt
     Wie neemt een besluit (ook in geval van geen consensus of 
     tegengestelde belangen)? 
     Kan een stap terug worden gezet? Onder welke 
     voorwaarden? 
     Wat gebeurt er als we ons niet aan de afspraken houden? 

Voor wie is het initiatief van belang? Denk aan toekomstige 
gebruikers, omwonenden, belangenorganisaties en de lokale 
adviesoverleggen. Beantwoord de volgende vragen:
     Wie behoort tot de doelgroep en wanneer vinden we 
     het bereik representatief? 
     Wie vertegenwoordigt wat of wie, 
     hoe is dan de afstemming geregeld?
     Wie doen er nog niet mee, maar 
     zouden wel mee moeten doen? 
     Wie begeleidt het proces?

Kwaliteit van initiatief verhogen
Creëren van draagvlak
Inventariseren van alternatieven
Inventariseren van belangen

Beleidskader Participatie gemeente Castricum 2022 te vinden op www.castricum.nl, versie 1, 15 maart 2022

Het Participatieloket kan meedenken over de manier waarop de omgeving 
betrokken wordt, adviseren over het gebruik van het stappenplan 

of verbindingen tot stand brengen met andere initiatieven in de gemeente. 
U kunt ons bereiken via www.castricum.nl/gebiedsregisseur

Beleidskader Participatie gemeente Castricum 2022 te 
vinden op www.castricum.nl, versie 1, 15 maart 2022



PARTICIPATIEROUTE 
GEESTERDUIN15

Concept Ontwikkelingsvisie 2.0  
In het tweede kwartaal van 2023 wordt verwacht dat 
het eerste concept van de ontwikkelvisie 2.0 voor de 
ontwikkeling van Geesterduin gereed zal zijn.  

De Ontwikkelingsvisie geeft in grote lijnen de 
mogelijke ontwikkelingen weer in het plangebied, 
zoals het benoemen van de te realiseren 
woningprogramma en het geven van een voorzet 
voor de ruimtelijke invulling van het programma 
en openbare ruimte conform het coalitieakkoord. 
Ook de huidige situatie na vernieuwing van 
Geesterduin wordt tegen het licht gehouden. 
Wat gaat er goed en welke verbeterpunten zijn 
er nog te behalen? In de Ontwikkelingsvisie 2.0 
wordt ook de gewenste beeldkwaliteit voor het 
Geesterduingebied in relatie met het omliggende 
omgeving als geheel en voor de binnen het gebied 
te onderscheiden deelgebieden gedefinieerd. 
De Ontwikkelingsvisie 2.0 vormt de leidraad bij 
het integrale ontwerpproces van het plangebied 
en omvat toetsingscriteria met referentiekaders 
bij het ontwerpen van nieuwbouwplannen 
stedenbouwkundig, gebouwen architectuur en 
materiaal gebruik en voor de openbare ruimte.  

De concept Ontwikkelingsvisie 2.0 wordt eerst 
aan de raad voorgelegd als opiniërend stuk. De 
raad wordt dus geïnformeerd en tegelijkertijd 
haalt het college informatie op van de raad, die 
als input dient voor de verdere uitwerking van de 
Ontwikkelingsvisie.  
Deze verdere uitwerking vindt plaats na de 
opiniërende behandeling. Opnieuw zal dan 
afstemming met de stakeholders en overige 
belanghebbenden plaatsvinden, alsook interne 
afstemming met de diverse vakdisciplines.  

Op basis van gesprekken met belanghebbenden 
zoals buurtcomité, winkeliersvereniging, culturele 
partijen zal worden bepaald op welke wijze deze 
afstemming zal plaatsvinden. De ambitie is om 
dit wederom op een zo breed en toegankelijk 
mogelijke wijze te doen. 

Definitieve ontwikkelingsvisie 2.0 en 
schetsontwerp 
In het opvolgende kwartaal 2023 wordt de 
definitieve ontwikkelingsvisie verwacht en al 
dan niet vastgesteld door de raad. Aan de hand 
van de ontwikkelingsvisie zal een schetsontwerp 
en verdere uitwerking van de plannen voor 
Geesterduin gepresenteerd worden. Dit zal op een 
informatieavond verder aan u worden toegelicht. 
 
Afhankelijk van de plannen zullen de verschillende 
stakeholders nader worden betrokken bij de 
invulling ervan. Daar waar bijvoorbeeld de 
openbare ruimte veranderingen zal ondergaan 
zullen omwonenden en winkeliers worden 
betrokken op een interactieve wijze. De thema’s 
zijn afhankelijk van de plannen en zullen te zijner 
tijd worden gecommuniceerd.  
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4.6 WINKELIERS 

De winkeliersvereniging en de winkeliers van 
Geesterduin zijn van harte welkom om te 
participeren (mee te denken) in de planfase op 
de thema’s die voorliggen. De plannen zullen 
waarschijnlijk ook ingrijpen op het algemeen 
functioneren van het winkelcentrum en van 
winkels in het bijzonder. Om die reden zal met 
winkeliers en de winkeliersvereniging een aparte 
overlegstructuur en traject worden ingezet waarin 
zij hun wensen en zorgen kenbaar kunnen maken. 
Dit traject wordt begeleid door Rotteveel M4. 
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5. BOUWFASE Tussen start bouw en oplevering zit een periode 
van tenminste 2 jaar en gedurende die perio
de is een invulling nodig om de energie die is 
opgebouwd vast te houden. Tijdens de bouw 
komen er bovendien veel concrete vragen, van 
zowel winkeliers, omwonenden als toekomstige 
bewoners.  Bovendien zullen bewoners uit de 
directe omgeving overlast ervaren en is het goed 
om voorzieningen te treffen waarmee duide
lijk wordt gemaakt dat zij niet over het hoofd 
worden gezien. Hierna enkele maatregelen die 
tijdens de bouw genomen kunnen worden.

5.1 INFORMATIELOKET 

Het informatieloket functioneert als informatie en 
klachtenloket. In beginsel wordt uitgegaan van een 
wekelijks ‘spreekuur’ door een vertegenwoordiger 
van de ontwikkelaar/bouwer. Dit is een laagdrem-
pelige manier voor buurtbewoners en winkeliers om 
te vragen naar de voortgang van de bouw en om te 
melden dat er overlast ervaren wordt. De aannemer 
kan vervolgens beoordelen of de overlast beperkt 
kan worden of aangeven waarom dat niet kan.    

5.2 LOGISTIEKE AFSTEMMING 

Een aantal onderwerpen waarbij wij actie zullen 
ondernemen, om overlast te voorkomen zijn 
de logistieke organisatie en de route van het 
bouwverkeer. Bij de logistieke organisatie komt 
geluidsoverlast. Dit is deels niet te voorkomen, 
maar kan bijvoorbeeld wel afgestemd worden. De 
omwonenden hebben wellicht een voorkeur: 

Het bouwverkeer is uiteraard onvermijdelijk. Het 
winkelend publiek en omwonenden moeten zo 
min mogelijk overlast ervaren. Afstemming met 
de winkeliersvereniging en buurtcomité is daarom 
onontbeerlijk.  

5.3 PROGRAMMERING EN BIJEEN-
KOMSTEN  

De bouw is niet alleen hinderlijk. Veel betrokkenen 
zijn ook nieuwsgierig naar vorderingen in de bouw. 
Ook toekomstige bewoners willen graag de ontwik-
kelingen bijhouden. Hier kunnen we op allerlei 
manieren op reageren. Denk aan een evenement 
tijdens de dag van de bouw of een uitkijktoren.  

De reeds actief betrokken bewoners blijven 
van onschatbare waarde om de stemming in 
de buurt te peilen. Er zal overleg plaatsvinden 
met winkeliers en buurtcomité om activiteiten 
te organiseren en de buurt te informeren. De 
aannemer kan bijvoorbeeld een lezing geven hoe 
het werkt op de bouwplaats of samen met de 
winkeliers kan een publiekstrekkend evenement 
worden georganiseerd. De vorm en invulling van 
de bijeenkomsten zal worden afgestemd op de 
wens van de deelnemers zelf. 

Impressie van een 
tijdelijke uitkijktoren 
om bezoekers een kijkje 

te laten nemen van de 
ontwikkelingen in het 

gebied.
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DE UITDAGING LIGT O.A. BIJ DE 
JUISTE VERBINDINGEN
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6. INGEBRUIK
NAME  FASE 3

Na de oplevering zal de nieuwe functie van 
wonen boven op het winkelcentrum zijn impact 
maken. In fase 3 is het dan ook belangrijk om 
ervoor te zorgen dat de beoogde doelstellingen 
en ambities daadwerkelijk landen en gebruikt 
worden zoals beoogd. Hierbij wordt er 
voortgeborduurd op de opgebouwde energie 
van voorgaande fases voor een duurzame sociale 
relatie tussen wonen, winkelen en leven bovenop 
en rondom Geesterduin.  

De doelstellingen en ambities zijn leidend voor 
de programmering. De resultaten en de geleerde 
lessen uit de eerdere fasen geven we een vaste 
vorm in fase 3. De gemeente, winkeliers en 
buurt blijft betrokken terwijl nieuwe bewoners 
zich aansluiten. Gezamenlijk ontstaat er een 
gemeenschap. 

De opening kan bijvoorbeeld dienen als startpunt. 
Een feestelijke start die de kloof tussen jong, nieuw 
en oud overbrugt en bijdraagt aan de sociale 
cohesie in de buurt.   

Hier liggen vooral de kansen om ervoor te zorgen 
dat de gewenste normen en waarden ontstaan 
binnen/rondom de mogelijke verblijfsplekken in 
het winkelcentrum. Wat uiteindelijk resulteert in 
een prettige sfeer en een aangename plek om te 
winkelen en verblijven.  
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januari/ februari 
2023

kwartaal 2
2023

kwartaal 2
2023

kwartaal 3
2023

kwartaal 3/4
2023

kwartaal 1
2024

kwartaal 1
2024

kwartaal 2/3
2024

2024

raadsinformatieavond 
kwartaal 1 2023

Thema-avond + doelstellingen

Informeren betrokkenen

Definitieve ontwikkelingsvisie
• Beeldvorming 
• Oordeelsvorming 
• Besluitvorming

Schetsontwerp

Voorlopig ontwerp
• Participatietraject

Definitief ontwerp

Bestemmingsplanprocedure 

Omgevingsvergunning 

Concept ontwikkelvisie

20

7. PLANNING Deze planning is indicatief. Het zou kunnen dat 
het tijdspad wijzigt door veranderingen in het 
proces.  
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8. COMMUNI
CATIE

8.1. COMMUNICATIE MET 
OMGEVING 

In alle fasen staat communicatie centraal 
en is cruciaal om voldoende draagvlak en 
betrokkenheid te krijgen bij de (nieuwe) 
bewoners in de omgeving en ook bij alle andere 
stakeholders. In elke fase worden andere doelen 
nagestreefd, hierdoor zal de communicatie per 
fases een ander karakter en/ of doel hebben. In de 
beginfase zal de nadruk liggen op het verkrijgen 
van vertrouwen en vooral gericht zijn op luisteren. 
Gedurende het proces verandert het karakter 
geleidelijk naar een meer concrete aanpak waarin 
acties en verwachtingen centraal gaan staan. 
Door de duidelijkere boodschap en verwachtingen 
weten ontvangers hun rol en bijdrage voor de 
algehele ontwikkeling. In de slotfase zetten we de 
puntjes op de i, dit kan bijvoorbeeld via een aantal 
feestelijkheden voor de opening en anderzijds het 
versterken van de sociale cohesie.  

Enkele methodes die wij in verschillende fases 
hanteren zijn:  
Werken aan het wij-gevoel. Hierdoor neemt het 
commitment, draagvlak en de efficiëntie toe. Dit 
kan door middel van bijvoorbeeld storytelling, 
bijeenkomsten en al wat kleine concrete positieve 
activiteiten waardoor er mensen aanhaken die 
nog niet bij buurtcomités en andere zichtbare 
platforms/ netwerken zitten.  

Een sterker gevoel van eigenaarschap. Door 
de doelgroep actief bij het project te betrekken, 
creëren we begrip en draagvlak. Dit kan 
bijvoorbeeld door samen met Buurtcomité en de 
een objectieve enquête te organiseren.  

Mond-tot-mond reclame. Wanneer je de reputatie 
hebt van een partij die goed luistert, zal dit zijn 
vruchten afwerpen op het vervolg van het proces.
  
Traditionele media. Persberichten en Flyers 
zijn heel geschikt om de minder actieve 
buurtbewoners te kunnen bereiken.

8.2 DE KANALEN 

Om alle geïnteresseerde op de hoogte 
te houden heeft Hoorne Vastgoed al een 
mailingslijst gemaakt. Voorafgaand en tijdens de 
participatiemarkt hebben mensen zich online 
en fysiek kunnen aanmelden om op de hoogte 
gehouden te worden van de vorderingen.  

Door de samenwerking met de gemeente 
kan er via hun platform informatie opgehaald 
en gedeeld worden. Men kan bijvoorbeeld via 
online enquêtes hun ideeën achterlaten via 
ikdenkmeeovercastricum.nl. Dit gebeurd op het 
participatieniveau van meedenken.   
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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  

BLIJF OP 
DE HOOGTE

COLOFON Deze aanpak is geschreven door Urban Sync in 
opdracht van Hoorne Vasgoed. 

Versie 23 januari 2023

MET ELKAAR KOM JE VERDER DAN 
IN JE EENTJE
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