
(2) Om bouwprojecten sneller af te werken, mag inspraak van inwoners beperkt worden 

NIET MEE EENS 

Het CDA is tegen de beperking van rechten van belanghebbenden om bezwaar te maken tegen 
bouwprojecten om deze sneller te realiseren. 

 
Ook een voorstel voor een zogenaamd burenakkoord is door het CDA afgewezen 

 
Bezwaren van belanghebbenden mogen niet ondergeschikt gemaakt worden door deze rechten 

op te schorten of te beperken. 
 

Het gebruik van de crisis en herstelwet is al een mogelijkheid die volgens het CDA te ver gaat. 

 

(19) De gemeente moet inwoners verplichten alle soorten afval te scheiden 

NIET MEE EENS 

Wij zijn het oneens met het verplichtende element in deze stelling. 
 

Wij menen dat dit soort zaken tot de verantwoordelijkheid en zorg van de mensen zelf kan 
worden gerekend. De verantwoordelijkheid van de gemeente is om dit te stimuleren en te 

faciliteren en dus niet om te verplichten. 
 

In het verkiezingsprogramma wordt in het kader van afvalscheiding verwezen naar het landelijk 
programma VANG. Het CDA wil graag dat de gemeente zich bestuurlijk schaart achter de 

doelstellingen die horen bij dit programma. In 2021 heeft de gemeente Castricum dan 75% 
materiaalhergebruik gerealiseerd en zamelt het slecht 100 kilogram restafval in per inwoner. Een 
van de hoofdlijnen van VANG is om dit te bereiken met gemotiveerde inwoners in plaats van hen 

te verplichten om afval te scheiden. 

 

(20) Er moeten meer losloopgebieden voor honden komen, zodat in de rest van de gemeente 
beter gecontroleerd kan worden op loslopende honden 

MEE EENS 

Hoewel de gemeente de inkomsten uit hondenbelasting vrij mag besteden, ziet het CDA graag dat 
de gemeente deze gelden onder andere gebruikt voor het aanwijzen en inrichten van meer 

losloopgebieden voor honden. Nu zijn dat binnen onze gemeente alleen Noord-End en het strand 
(op gezette tijden). Handhaven op plekken waar de hond niet los mag, wordt daarmee voor de 

hondenbezitter meer ‘fair’. Er zijn immers alternatieven. 
 

Meer losloopgebieden moet op andere plekken minder overlast opleveren. 

 

(26) Iedereen met een inkomen tot 120 procent van het minimumloon moet recht hebben op 
extra financiële steun van de gemeente 

NIET MEE EENS 

Wij zijn het niet eens met nog eens extra financiële steun en menen zelfs dat de gemeente 
Castricum zeer coulant is voor deze groep mensen. In de verordening sociaal domein van de 

gemeente Castricum is sprake van een vangnet artikel (hardheidclausule) die het mogelijk maakt 
om, buiten de regels om, te ondersteunen wanneer dat toch nog nodig blijkt. Het CDA heeft hier 

voor gestemd. 

 

(27) De gemeente moet investeren in het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen, ook al moet 



daarvoor de lokale belasting omhoog 

MEE EENS 

Het CDA geeft de komende raadsperiode prioriteit aan eenzaamheidsbestrijding, zeker ook bij 
ouderen. We willen dat zoveel mogelijk binnen de gestelde budgetten uitvoeren. 

 
De gemeente zal daarbij flink steunen op het maatschappelijk middenveld. Maatschappelijk 

organisatie die zorgen voor binding en verbinding, ook in dit kader. Denk bij het maatschappelijk 
middenveld aan verenigingen, kerken en sportclubs. Vanuit de gemeente kan aan deze 

organisaties heel gericht subsidie worden verleend.  

 

(36) Verkrijgen van vergunningen voor evenementen moet eenvoudiger worden, ook al kan de 
gemeente de veiligheid dan minder garanderen 

NIET MEE EENS 

Het CDA vertrouwt in dit kader op het Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Team en hun 
inschatting ten aanzien van evenementen in onze gemeente en de veiligheidsmaatregelen die 
hierbij nodig worden geacht. In de nu geldende APV worden evenementen al ingedeeld in drie 

categorieën. Er is nog een vierde categorie waarvoor enkel tijdig ‘online’ melding gemaakt moet 
worden bij de gemeente. 

 


