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Voorwoord 
 
Goed dat je het verkiezingsprogramma van het CDA Castricum 
wilt lezen. 
 
In dit beknopte programma lees je wat wij de komende jaren voor 
jou kunnen betekenen. Wij richten ons op het behouden en 
versterken waar dat kan van onze mooie gemeente Castricum. 
We geven onze visie op vier thema’s die wij voor de komende 
periode centraal stellen en hebben deze in zes focuspunten  
opgenomen. De vier thema’s zijn: 
 

1. Leefbaarheid in de beperkte ruimte; 
2. Sterk en gezond; 
3. Sociaal Domein 
4. Bestuur, financiën op orde, dienstverlening en 

samenwerking. 
 
In het volledige programma vind je uitgebreider wat je van het 
CDA kunt verwachten op alle onderwerpen die binnen onze 
gemeente spelen. 
 
Onze denk- en werkwijze is gebaseerd op de volgende waarden 
en normen: 
Onze denk- en werkwijze is gebaseerd op de volgende waarden 
en normen: 

1. De verhouding met de samenleving (Gerechtigheid), de zorg 
voor elkaar (Solidariteit), de aarde (Rentmeesterschap) en de 
mensen (Gespreide verantwoordelijkheid) staan centraal. 

2. We geven jou, vanuit de vereniging, school, kerk, etc. graag 
de ruimte en het vertrouwen om met ons mee te doen en na 
te denken over de invulling van onze gemeente. 
 

 
 

3. We willen de samenbindende kracht van de gemeente 
Castricum versterken. We doen de oproep aan iedereen die 
daar, samen met ons, aan wil meedoen. 

 
Deze normen en waarden zijn het uitgangspunt bij het geven van 
onze visie op de vier belangrijke thema’s die onze kernen 
Akersloot, Bakkum, Castricum, Limmen en De Woude allemaal 
aangaan.  
 
Wij hopen daarnaast, dat onze leden en kiezers naast hun werk en 
naast hun aandacht voor de samenleving ook gesteund worden 
door hun levensbeschouwelijke of kerkelijke leven, van welke 
gezindte dan ook. 
 

CDA Castricum 
Lokaal, voor jou! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Castricum 
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Onze focuspunten 
 

1. Leefbaarheid 
Met leefbaarheid als focuspunt willen we woningen bouwen, klimaatambities verder uitvoeren en een aantrekkelijke 
gemeente zijn die goed bereikbaar is en voldoende voorzieningen heeft voor inwoners en bezoekers  

2. Gezond en bewegen voor iedereen 
Een goede gezondheid en vitaliteit vinden we veel waard. Meer bewegen, individueel en met inzet van onze verenigingen. 
Voldoende speel- en beweegplekken op straat voor jong en oud, met en zonder beperking. 

3. Instellen duurzaamheidsfonds 
De stappen naar de door het Rijk gestelde klimaatdoelen moeten haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar zijn.  

4. Zorgkosten beheersbaar houden  
De menselijke maat is uitgangspunt. 

5. Het realiseren van een Integraal Kind Centrum in Bakkum en Castricum Oost 
Met goede plannen komen wij over de brug met de financiën. Voor het Supreme College en de Vrije School hopen wij op 
een permanente plek. 

6. Afvalstoffenheffing 
Inwoners krijgen meer invloed op de kosten van hun restafval. Het aandeel in de kosten van het vaste tarief gaat naar 
beneden, het aandeel van het variabele tarief (hoe vaak jij je restafval aanbiedt, bepaalt je rekening) gaat omhoog. Ook de 
scholen doen mee met afval scheiden.  
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Thema 1: Leefbaarheid in de beperkte 

ruimte  
In Castricum is het goed wonen, recreëren, bewegen en 
ondernemen. Daar zetten we ons voor in. Dat is binnen de 
beperkte ruimte een kwestie van keuzes maken en prioriteiten 
stellen.  
  
1. Leefbaarheid/Wonen 

De fusiegemeente Castricum is ontstaan om het groene 
karakter van het buitengebied van onze gemeente te 
behouden: een groene buffer. Dit draagt bij aan de 
leefbaarheid van onze gemeente.  

 
Om de verdeling van woningen beter te laten aansluiten bij de 
vraag, is doorstroom een van de meest  effectieve manieren. 
Dus meer bouwen voor senioren die willen doorstromen met 
name in de middenklasse categorie huur (tussen € 900,- en  
€ 1200,-).  

 
Ook wil het CDA honderd sociale huurwoningen samen met 
Kennemer Wonen realiseren en bij bouwplannen eerst de 
goedkopere categorie (tot € 248.000) bouwen. Dit moet in 
samenhang met de omgeving om de leefbaarheid te 
bewaken. 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Leefbaarheid en veiligheid  
Elke kern en elke wijk heeft zijn eigen karakter en sfeer. 
Castricum heeft een gezellig uitgaansleven voor alle leeftijden. 
De leefbaarheid wordt gemaakt door de inwoners zelf. De 
gemeente zorgt er voor dat het veilig is. 
 
Het CDA blijft voorstander van cameratoezicht in 
uitgaansgebieden en investeert in jongerenwerk en boa’s om 
overlast te voorkomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de wijken willen we meer aandacht voor de openbare 
ruimte met voldoende speelmogelijkheden en gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Bouwen voor doorstroom en in de 
goedkopere categorie zien wij als een 
effectieve manier om jongeren en 
(jonge) gezinnen een kans te geven 
een (betaalbare) woning te 
bemachtigen” 

Ivo van Donselaar 

“Castricum heeft een gezellig 
uitgaansleven. Overlast willen we 
beperken. Voor ons staat 
leefbaarheid en veiligheid op 
nummer één” 

Luc Damen  

Castricum Thema 1 
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3. Duurzaamheid, klimaat-energie transitie, klimaatadaptatie, 
groenbeleid en afvalinzameling 
Maatregelen moeten realistisch, rendabel en betaalbaar blijven 
voor de middeninkomens. Aan deze uitgangspunten blijft het 
CDA-Castricum vasthouden. Wij zijn ervan overtuigd dat dit op 
de lange termijn de bouwstenen zijn voor een succesvolle 
duurzame, groene, schone en energie neutrale samenleving. 
 
Wij willen een investeringsfonds dat tegen gunstige 
voorwaarden woningeigenaren in staat stelt rendabele 
maatregelen te treffen, zoals isolatie van het huis. 
 
Bij nieuwbouwplannen en herinrichtingen van straten kijken 
wij naar klimaat adaptieve elementen. Denk daarbij aan 
vergroening van de buitenruimte, wadi’s (wateropslag), 
waterdoorlatende tegels, schuine stoepranden, behouden van 
bestaande waterlopen (of zelfs uitbreiden). Dergelijke 
maatregelen zijn voor het CDA een standaard onderdeel van 
het beleid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Het groenbeleidsplan dat we hebben is ambitieus. Het CDA 
wil vaart maken met de uitvoering. Goed voor de leefbaarheid 
en de biodiversiteit. Denk aan de Stinzenbossen in Bakkum en 
het opknappen van de eendekooi van Asjes. 
 
Wij zien het aantal kilo’s restafval flink dalen in onze gemeente 
sinds de invoering van een beloningstarief. Om dit verder te 
stimuleren willen we het aandeel in de kosten van het vaste 
tarief verlagen en het aandeel van het variabele tarief (hoe 
vaak jij je restafval aanbiedt, bepaalt je rekening) verhogen.  
 
 

4. Recreatie en toerisme 
De aanwezigheid van de duinen, het strand, het 
weidelandschap en het Alkmaardermeer maakt onze 
gemeente uniek en aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers. 
 
Om de beleving van het buitengebied te vergroten steunt het 
CDA initiatieven en samenwerkingsverbanden met agrariërs, 
belangenorganisatie (bv LTO) die als doel hebben om deze 
beleving breder te delen 
 
Het CDA wil fietspaden en wandelpaden uitbreiden waar dat 
kan. 
 
 
 
 
 
 
 

Castricum 

“Maatregelen moeten rendabel en 
betaalbaar blijven. Wij zijn ervan overtuigd 
dat dit op de lange termijn bouwstenen zijn 
voor een succesvolle duurzame en energie 
neutrale samenleving”  

Falgun Binnendijk 

 

Thema 1 
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5. Strand en meer 
Het CDA ziet voldoende kansen om ons strand en de 
omgeving bij het Alkmaardermeer mooier te maken. Fijn om 
te recreëren en van de natuur te blijven genieten. 
 
Het CDA wil de beschikbare financiële middelen inzetten om 
de uitstraling van het strandplateau en de verkeersveiligheid 
daar te verbeteren.  
 

6. Verkeer 
Het aantal verkeersdeelnemers neemt toe. Door lokaal en in de 
regio stevig in te zetten op de Castricumse situatie, ziet het 
CDA kansen. We denken aan meer fietspaden om de kernen te 
verbinden, veilige wegen (N203 en Beverwijkerstraatweg) en 
een aansluiting bij Limmen op de A9. Zo blijven we 
aantrekkelijk voor inwoners, ondernemers en bezoekers. 
 
De ruimte voor parkeerplaatsen is in sommige wijken beperkt. 
Oplossingen moeten worden gevonden in nauw overleg met 
de bewoners. Uitbreiding van blauwe zones in drukke 
omgevingen kan helpen. 
 

7. Agrariërs en het buitengebied  
De groene, open ruimte rond onze kernen willen we zo 
houden. Het CDA is en blijft zuinig op onze actieve 
boerenbedrijven. Van oudsher is Castricum een gemeente met 
veel agrariërs. Met bollen- en veeteelt als voornaamste bron 
van inkomsten. Dat betekent ruimte geven aan de agrariërs, 
die de open ruimte duurzaam beheren en onderhouden. Het 
CDA is tegen het realiseren van zonneakkers op 
landbouwgronden. 
 

  

Castricum Thema 1 
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Thema 2 : Sterk en gezondheid 
Een goede gezondheid en vitaliteit vinden we veel waard. Meer 
bewegen, individueel en met inzet van onze verenigingen. 
Voldoende speel- en beweegplekken op straat voor jong en 
oud, met en zonder beperking. 
 
Voor dit thema is sport en bewegen de rode draad. Vanuit de 
overtuiging dat je goed voor jezelf moet zorgen om goed voor 
elkaar te kunnen zorgen. Sterk en gezond. Onderdeel van die 
gezonde leefstijl zijn de kwaliteit van onze lokale 
voorzieningen, kunst & cultuur, ons erfgoed, het onderwijs en 
de lokale economie. 
 
1. Sport en bewegen 

Bewegen, we weten hoe belangrijk dit is. Het komt de 
motorische vaardigheden (balanceren, springen, gooien, 
rennen) ten goede. Je leert winnen en verliezen, omgaan met 
spelregels en samenwerken. Vaardigheden waar je de rest van 
je leven wat aan hebt. Dit geldt misschien ook wel voor de 
vriendschappen die je opdoet via je vereniging. 
 
Het CDA wil voorkomen dat de hoogte van de contributie 
mensen tegenhoudt om lid te worden van een vereniging.  
 
Het CDA richt zich ook op bewegen in de openbare ruimte. 
Denk aan het realiseren van uitdagende schoolpleinen, 
speelplekken en beweegpleinen, fitnessroutes en goede 
wandelpaden. Speciale aandacht vragen we voor inwoners die 
wat minder makkelijk in beweging komen. De 
buurtsportcoaches willen we hier op inzetten. 
 

 
 
 
Voor verenigingen willen we de toenemende regeldruk 
weghalen door dit op één plek te regelen. Verenigings-
besturen kunnen zich dan vooral op hun club- en 
sportontwikkeling richten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Voorzieningen zoals bibliotheek, zwembad, 
bioscoopfunctie, winkels, verenigingen en openbare 
toiletten. 
Lokale voorzieningen dragen bij aan de leefbaarheid van de 
kernen in de gemeente. Voor het één laat het CDA het aan de 
markt over, voor het ander zien we het als een wenselijke 
voorziening, voor weer een ander als een basisvoorziening. 
Voor dit laatste neemt het CDA ook haar financiële 
verantwoordelijkheid. Hieronder vallen de bibliotheek en het 
faciliteren van een openbaar toilet. 
 
 
 
 
 

Castricum 

“We zetten ons in om meer 
mensen te laten bewegen. 
We weten inmiddels hoe 
belangrijk dit is. Vitaliteit en 
goede gezondheid is ons veel 
waard” 
Martijn van Leeuwen 

Thema 2 
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3. Onderwijs 
Het CDA is trots op onze scholen. Samen voorzien zij leerlingen 
uit Castricum, de regio en soms ook ver daarbuiten 
(internationaal) van goed onderwijs, ieder op een eigen manier.  
Als CDA zien we deze aantrekkingskracht als waardevol. 
 
Wij waarderen het initiatief van Jac. P. Thijsse & Bonhoeffer 
College om met het Supreme College innovatief en zelfs 
internationaal onderwijs aan te bieden in Castricum. De 
verwachting van de school is dat de tijdelijke huisvesting in de 
Maranathakerk dan niet meer voldoet. Wanneer daar 
inderdaad sprake van is, zullen wij ons inspannen voor een 
nieuwe permanente plek. 
 
Het CDA blijft kritisch de ontwikkelingen volgen rondom een 
Integraal Kindcentrum (IKC) op de locatie van de 
Cunera/Duinrandschool, een Integraal Kindcentrum (IKC) in 
Castricum-Oost en de permanente vestiging van de Vrije 
School (voormalige Augustinusschool). Goede huisvesting en 
onderwijs voor onze kinderen staat centraal.  
 

4. Kunst & cultuur, erfgoed 
In de corona periode werd duidelijk hoezeer cultuur gemist en 
getroffen wordt. Zelf kwamen de inwoners met culturele, 
kunstzinnige ideeën. Aan creativiteit en jezelf kunnen uiten 
hechten wij waarde. Daar heb je de politiek niet voor nodig. 
Het CDA kan wel inzetten op herstel en ondersteuning van 
verenigingen voor amateurs en professionals in alle kernen.  
 
 
 
 

 
 
 
Als CDA willen we niet dat alle middelen voor cultuur op een 
centrale plaats worden ingezet. Cultuur verlevendigt alle 
kernen en bevordert de gemeenschapszin. Dat moeten we 
koesteren.  
 
De subsidie voor kleine activiteiten en kleine verenigingen zijn 
vaak nodig om net te kunnen doorgaan. Op deze subsidies wil 
het CDA niet beknibbelen en de financiële en administratieve 
afwikkeling moet zo eenvoudig mogelijk. 
 
Voor ons erfgoed biedt de erfgoednota goede handvatten. 
Daarnaast ondersteunt het CDA verenigingen zoals Oud 
Limmen, Oud Akersloot en de Stichting Werkgroep Oud-
Castricum om onze historie levend te houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Cultuur is voor iedereen anders, 
daar gaan wij niet over. Het CDA 
staat voor het ondersteunen van 
(kleine en grote) initiatieven uit alle 
kernen, niet inzetten van veel geld op 
één project op één plek ” 

Elize Bon 

Castricum Thema 2 
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5. Lokale economie 
De lokale economie speelt een belangrijke rol bij de vitaliteit 
van de kernen. Onze ondernemers varen wel bij een vitaal dorp 
en dragen daar ook aan bij. Met vijf bedrijventerreinen binnen 
de gemeente, vier zorgtehuizen, drie middelbare scholen en 
twee grote duincampings en diverse agrarische bedrijven, is er 
veel werk te doen. Deze werkgelegenheid willen we graag 
behouden. 
 
We zetten ons in voor de kwaliteit van onze bedrijventerreinen, 
inclusief de bereikbaarheid en verduurzaming. 
 
Voor het bedrijventerrein Schulpstet wil het CDA een visie 
opstellen.  
 
De gemeente biedt lokale bedrijven voldoende kansen bij 
inkoopopdrachten. 

 
  

Castricum Thema 2 
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Thema 3 : Sociaal Domein  
Meedoen in de samenleving en je steentje op je eigen 
manier kunnen bijdragen. Dat is waar het CDA voor 
staat.  
 
1. Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 

Deze wet zorgt dat een inwoner kan meedoen in onze 
gemeente. Door bijvoorbeeld thuisondersteuning 
(voorbeelden zijn schoonmaak, douchen, steunkousen 
aantrekken), vervoersmiddelen zoals scootmobiel, 
speciale fiets of taxivervoer in de regio of noodzakelijke 
aanpassingen aan het huis te betalen, kan een inwoner 
langer thuiswonen. De plek waar je je het meeste thuis 
voelt en waar je omgeving je kan helpen. 
 
Het CDA is voorstander van duidelijke regels voor 
iedereen. We dragen de verantwoordelijkheid om zorg 
te verlenen en te betalen waar echt nodig. 
 
Het CDA wil op basis van redelijkheid samen met de 
inwoner bepalen wat noodzakelijk is om weer mee te 
kunnen doen. Soms is het tijdelijk, soms permanent. Wat 
kan een inwoner nog zelf, waar heb je de gemeente voor 
nodig. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Participatie 
Deelnemen, op je eigen manier. Voor de één is werken 
de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen, 
zelfvertrouwen op te bouwen en onafhankelijk te zijn. 
Voor de ander is het werken op een beschermde 
werkplek, naar eigen kunnen. Voor mensen die de 
Nederlandse taal nog niet goed spreken is meedoen de 
snelste manier om je thuis te voelen.  
 
Het CDA blijft investeren in armoedebestrijding en 
schuldhulpverlening. Op deze manier kan iedereen mee 
doen in de gemeente Castricum. 
 

3. Jeugdzorg 
Helaas is de vraag naar zorg voor de jeugd een stijgende 
lijn. Preventie, voorkomen dat de vraag komt, is waar het 
CDA op in wil zetten. Investeren in jongerenwerk is daar 
onderdeel van. 
  
Het CDA vindt dat alle jongeren die een vorm van zorg 
nodig hebben deze moeten kunnen krijgen. Deze hulp 
moet zo dicht bij huis als mogelijk is. 
 
Het grote aantal zorgaanbieders en hoge 
administratieve lasten moeten worden teruggedrongen, 
maar er moet wel een zo breed mogelijk aanbod zijn. 
 
 
 
 

Castricum Thema 3 
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4. Specifiek beleid voor senioren en jongeren 
De mens staat voorop en niet de regels, dus klare taal en 
eenvoudige regels, iedereen moet kunnen meedoen.  
 
Het CDA heeft geld in 2019 vrijgemaakt voor de 
eenzaamheidsbestrijding van jong en oud. We zien dat 
er veel is opgestart, ondanks de corona, en dat het 
bijdraagt aan het verminderen van de eenzaamheid. 
Daar gaan we mee door. 
 
Ook hier geldt preventie. Door aan de voorkant in 
mensen en laagdrempelige ontmoetingsplekken te  
investeren zien we dat jongeren zich beter voelen, 
sociaal vaardiger worden en senioren langer zelfstandig 
kunnen blijven wonen. 
 
Stichting Welzijn, de ouderenbonden, SWOA, SWOL, 
Discovery, de Storyclub, Conquista en vele andere 
verenigingen die zich richten op jongeren of ouderen 
ondersteunen wij. Zij hebben de kennis en kunde in huis 
om de juiste middelen in te zetten om het welzijn van 
onze inwoners te behartigen.  

 
 
 

5. Vaccinatie 
Voor het CDA geldt dat we zorg dragen voor anderen, 
we kiezen ervoor elkaar te beschermen. Dit kunnen we 
doen door ingeënt te worden. Ook voor ziekten die we 
nu eigenlijk niet meer kennen, nieuwe uitbraken van 
deze ziekten willen we voorkomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Castricum Thema 3 



[Typ hier] 
 

13 
 

 

Thema 4 : Financiën op orde, bestuur en 

dienstverlening en samenwerking met 

inwoners 
Het CDA werkt aan een groene en leefbare gemeente. 
Wegen, scholen, klimaatmaatregelen, gemeentelijke 
organisatie en voorzieningen zoals sport, welzijn, 
bibliotheken kosten geld.  Onze inkomsten komen van 
het Rijk en de gemeentelijke belastingen. Om 
ongewenst provinciaal toezicht te voorkomen dient ons 
huishoudboekje op orde te zijn. Eventuele financiële 
tegenvallers moeten binnen de begroting opgevangen 
worden. Om noodzakelijke investeringen te bekostigen 
wil het CDA zo nodig de algemene reserve inzetten. 
 
1. Ambtelijke werkorganisatie BUCH 

Onze gemeentelijke organisatie is ondergebracht in een  
samenwerkingsverband met drie andere gemeenten 
“de BUCH”.   
 
Het CDA wil uitgewerkte voorstellen en afspraken in een 
dienstverleningsovereenkomst, een concreet 
huisvestingsplan voor de werknemers, beperking van 
externe inhuur. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. OZB (Onroerend Zaak Belasting) 
Wij willen de lasten per jaar niet meer laten stijgen dan 
de prijsindex. 
 

3. Regionale samenwerking 
De gemeente werkt op veel terreinen samen met 
andere gemeenten in een samenwerkingsverband , 
gemeenschappelijke regeling (GR) genoemd.  
Voorbeelden hiervan zijn de GGD, Veiligheidsregio, 
Omgevingsdienst NHN (milieutaken), Regionaal archief 
etc.  
 
We werken met 6 gemeenten samen (Alkmaar, Dijk en 
Waard, Bergen, Heiloo, Uitgeest en Castricum) op het 
gebied van 3 focuspunten Bereikbaarheid, Energie-
innovatie en Wonen. 
 
Het CDA volgt deze GR’en zeer nauwlettend om de 
belangen van Castricum goed te kunnen behartigen. 
Waar mogelijk schuiven we aan bij overleggen.  
 
 
 
 
 
 
 

Castricum 

“Onze gemeentelijke organisatie is 
ondergebracht in een 
samenwerkingsverband met drie 
andere gemeenten “de BUCH”. Dit 
betekent dat er duidelijke afspraken 
gemaakt moeten worden.” 

Fer Wilms 

Thema 4 
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4. Digitale dienstverlening 
Data is overal om ons heen. We maken het en gebruiken 
het. Bijvoorbeeld om inwoners met een hulpvraag in het 
sociale domein eerder in beeld te krijgen, om onze 
gemeente mooier, schoner en veiliger te maken, om 
digitaal een paspoort aan te vragen, je grofvuil te laten 
ophalen et cetera. De mogelijkheden zijn legio. Wat 
willen en kunnen we er mee? Maar niet voordat we werk 
maken van duidelijke kaders. Privacy is hierbij een 
belangrijk thema. Maar ook: doet iedereen mee? 
Persoonlijke en schriftelijke dienstverlening blijft 
noodzakelijk . 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Samenwerking met inwoners 
Initiatieven en de denkkracht van inwoners zijn 
onmisbaar voor de gemeente. Hoe kunnen we elkaar 
versterken en hoe zorgen we er voor dat we naar elkaar 
luisteren en voor het beste resultaat gaan in het 
algemeen belang. 
 
Bij verschillende projecten ziet het CDA de inwoner 
graag al in een vroeg stadium aan tafel. Zo kunnen alle 
invalshoeken goed met elkaar worden gedeeld. 
 
Het CDA ziet graag initiatiefvoorstellen vanuit onze 
samenleving om te beoordelen op hun waarde voor de 
gemeente Castricum.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 Castricum Thema 4 


