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VOORWOORD 
 
Goed dat je het verkiezingsprogramma van het CDA 
Castricum wilt lezen. 
 
In dit programma lees je wat wij de komende jaren voor jou 
kunnen betekenen. Wij richten ons op het behouden en 
versterken 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. 
 
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  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 Voorwoord 
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ONZE SPEERPUNTEN  

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. Gezondheid 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 het 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castricum Onze focuspunten 
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THEMA 1 : LEEFBAARHEID IN DE BEPERKTE 
RUIMTE 

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. 

Dit wil het CDA Castricum? 
Bouwen voor senioren 
Het CDA wil zowel woningen in de vrije huursector ((tussen 
€ 900,- en € 1200,-) als in de koopsector bouwen. Jongeren en 
jonge gezinnen krijgen dan de kans om in Castricum een 
vrijgekomen woning te krijgen. Deze groep stroomt ook door, 
waardoor er weer sociale huurwoningen beschikbaar komen.  
 
Sociale huur/koop categorie 1 en 2 
Het CDA heeft de afgelopen periode al een aantal maatregelen 
voorgesteld die ook zijn aangenomen en nu worden uitgevoerd.  
 

We hebben het dan over: 
• Als je een woning koopt in de goedkopere sector (categorie 

1 en 2), moet je er zelf gaan wonen (zelfbewoningsplicht);  
• Zorgen dat de woning uit deze categorie bij het 

doorverkopen(binnen bijvoorbeeld 10 jaar) financieel 
bereikbaar is voor de koper met een kleinere beurs. 

Wij willen eerst deze goedkopere categorieën realiseren, voordat 
we binnen bouwplannen in hetzelfde gebied het duurdere 
segment realiseren.  
 
Ook wil het CDA honderd sociale huurwoningen samen met 
Kennemer Wonen realiseren en bij bouwplannen eerst de 
goedkopere categorieën (tot € 248.000) bouwen. Dit  moet in 
samenhang met de omgeving om de leefbaarheid te bewaken. 
 
Buitengebied 
Wij zijn tegen het bouwen in het buitengebied. Daarbij gelden 
voor ons de volgende uitzonderingen: 

● Er is een aantal concrete plekken waar gebouwd mag 
worden. Dat gaat wat ons betreft gewoon door; 

● De randen van de al bebouwde kernen mogen worden 
‘afgemaakt’, waardoor de omgeving mooier wordt. 

 
Tijdelijke woonruimte 
Tijdelijke huisvesting op water en op plekken die in de toekomst 
voor woningbouw bestemd zijn, kunnen we nu inzetten voor de 
hoogste nood. Denk hierbij aan ‘spoedzoekers’, jongeren die voor 
het eerst op zichzelf gaan wonen en statushouders. De eerste 
aanzet is hier al gegeven door het plaatsen van flexwoningen. Het 
geeft ons de tijd om permanente woningbouw ook voor deze 
doelgroepen te realiseren. 

“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 

Thema 1: leefbaarheid in de beperkte ruimte Castricum 
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Samenwerking met omwonenden 
Veel plannen zijn gebaseerd op bouwen in de kernen van de 
gemeente. Dit betekent dat er wordt ingebreid op locaties waar al 
mensen wonen. Een nieuwbouwplan heeft veel invloed op de 
buurt. Het is daarom noodzakelijk om met elkaar te kijken naar de 
mogelijkheden om nieuwe woningen te realiseren.  

Zaken als de vitaliteit en leefbaarheid van de buurt 
behouden/verbeteren en het parkeren zijn de meest 
voorkomende onderwerpen die bij nieuwbouwplannen een 
belangrijke rol spelen. Het CDA wil uiteindelijk beslissingen 
nemen op basis van inbreng vanuit diverse invalshoeken. 

Dit kan je van ons verwachten: 
1. De gemeente telt meer dan 36.000 inwoners. Het CDA wil 

meewerken aan beperkte groei met als uitgangspunt de 
leefbaarheid; 

2. Meewerken aan ideeën voor doorstroom van mensen die in 
woningen van ca € 250.000 tot € 500.000 wonen; zo 
komen deze woningen beschikbaar voor jongeren en 
(jonge) gezinnen; 

3. Nieuwe huurwoningen of appartementen voor senioren  
(€ 900 - € 1200) bouwen om doorstroom te bevorderen; 

4. Splitsing van bestaande woningen stimuleren en faciliteren; 
5. Woonzorgvormen voor senioren stimuleren en faciliteren, 

bijvoorbeeld bij de Maranathakerk; 
6. De burgers betrekken bij de ontwikkeling van 

nieuwbouwplannen en de inpassing daarvan, bijvoorbeeld 
door Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO); 

7. Rondom het stationsgebied kiezen voor hoogbouw waar 
dat kan; 

8. In bijzondere gevallen wil het CDA meewerken aan de 
functiewijziging van agrarische panden (zgn. ruimte voor 
ruimte-situaties);  

 

 
 
 
 
 

9. Het CDA wil positief meewerken aan het realiseren van 
tijdelijke woonruimte voor ouderen bij hun kinderen als 
zorgvoorziening. (mantelzorgwoningen) 

10. Samen met KennemerWonen aan de slag om honderd 
sociale huurwoningen te realiseren. 

 
Uitdagingen 

a) Veel partijen die elk een eigen verantwoordelijkheid en 
eigen belang hebben; 

b) Wet- en regelgeving vanuit het Rijk die creatieve 
oplossingen belemmeren, zoals bijvoorbeeld meerdere 
huishoudens in één huis. 

 
Wat kan jij bijdragen? 
We merken dat inwoners graag mee willen denken. Graag willen 
we de inzet en energie die mensen inzetten voor hun eigen 
woonomgeving ook inzetten voor de gemeente Castricum en 
haar inwoners op de langere termijn.  

Wonen Castricum 
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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. 
 
Dit wil het CDA Castricum 
1. Veiligheid op straat 
De wereld ziet er anders uit dan een paar jaar geleden en dat 
heeft ook effect op Castricum. We hebben te maken met het bezit 
van messen, elkaar niet durven aan te spreken op gedrag, overlast 
door alcohol- en drugsmisgebruik, gebruik van lachgas, etc. Alleen 
in samenwerking met de inwoners zorgen we voor een eigen 
veilige omgeving. 
2. Hondenpoep 
In en buiten de gemeente zijn veel mogelijkheden om met de 
hond te gaan wandelen. Dat willen we graag zo houden. 
Hondenpoep op straat en op de trapveldjes is en blijft echter een 
ergernis. Handhaving hierop is lastig. 
3. Speelveldjes 
Bij speelveldjes moet sociale controle goed mogelijk zijn. 
Zichtbaarheid, lage begroeiing rondom die speelveldjes. In 
overleg met de buurt verbeteringen aanbrengen. 

 

 

 
1. Schiphol 

Het CDA staat pal voor leefbaarheid van onze gemeente. Kritische 
betrokkenheid via de diverse overlegorganen is volgens ons de 
meest effectieve methode. 

2. Vuurwerk 
Het CDA wil de overlast en schade rond de jaarwisseling 
beperken. Een algeheel verbod raakt de meerderheid van de 
gewone vuurwerkliefhebber te veel. We zien een georganiseerde 
vuurwerkshow per dorpskern wel als mogelijkheid. 

Dit kan je van ons verwachten: 
1. Veiligheidsmaatregelen 

a. Het CDA blijft voorstander van cameratoezicht in 
uitgaansgebieden en investeert in jongerenwerk en boa’s 
om overlast te voorkomen; 

b. Graag ziet het CDA meer boa’s op straat. Wij zijn bereid 
hierin te investeren, met name voor in de avonden en in het 
weekend. 

c. Via buurtwhatsappgroepen en andere digitale platformen 
letten we op elkaar en op de leefbaarheid van de buurt. 

2. Honden 
Wij blijven alert dat het ook voor de hondenbezitters prettig is om 
je hond uit te laten op gebieden waar dat los kan. 

3. Speelveldjes 
In het bijzonder in de oudere wijken (in Bakkum en Castricum) 
moet meer aandacht worden gegeven aan de openbare ruimte; 
ruimte om te spelen en te verblijven. 

Uitdagingen 
Iemand op heterdaad betrappen is lastig en het aanspreken van 
iemand op zijn/haar gedrag vinden we steeds moeilijker. 

Wat kan jij bijdragen? 
We hebben de oren en ogenvan de samenleving nodig om het 
veilig en schoon te houden. 

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

Leefbaarheid en veiligheid Castricum 
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DUURZAAMHEID: KLIMAAT- EN 
ENERGIETRANSITIE 
Dit wil het CDA Castricum: 
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 bouwstenen zijn voor een succesvolle duurzame, 
groene, schone en energieneutrale samenleving. 
 
Dit kan je van ons verwachten: 
1. Haalbaar, betaalbaar, uitvoerbaar 

Je kunt van het CDA verwachten dat wij zeer actief aan de slag 
blijven om de doelstelling 95% CO2 reductie in 2050 te halen. 
De tussenstappen ernaartoe moeten haalbaar, betaalbaar en 
uitvoerbaar zijn. Inwoners moeten middels inwonerspanels 
actief kunnen meedenken over het vormgeven van beleid. Het 
CDA ondersteunt wijk-aanpakken, zonnepanelen-acties, 
isolatie-acties en energiecoaches van Calorie. U kunt ook van 
ons verwachten dat klimaat- en duurzaamheidsbeleid, dat ten 
koste van inwoners wordt doorgezet – bijvoorbeeld 
aardgasvrije wijken – wordt tegengehouden.  

ii.  

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Jongeren bereiken 

We stimuleren jongerenparticipatie vanuit JongRES, via 
scholen en waar mogelijk via lokale duurzaamheidspartners. 
Jongeren zijn immers de toekomst, de duurzaamheids-
vraagstukken in Castricum hebben direct impact op hen.  

2. Inwoners een podium bieden 
Door inwoners te laten vertellen hoe zij invulling geven aan 
hun eigen stukje duurzaamheid, inspireren zij anderen. 

Uitdagingen 
De grootste uitdaging voor de komende vier jaar ligt in het kiezen 
van de juiste strategie. Er zijn veel nieuwe technieken in 
ontwikkeling. Denk daarbij aan kernfusie en waterstof. Deze 
technieken gaan op een gegeven moment toegankelijk worden 
voor de bebouwde omgeving. 

Voor het CDA-Castricum is het de uitdaging om als gemeente 
klaar te zijn voor deze transitie. Daarmee kunnen wij, met genoeg 
draagvlak, overschakelen naar nieuwe technologieën als deze 
breed toepasbaar en betaalbaar worden. 

Wat kan jij bijdragen? 
Op welke manier de energietransitie vormgegeven gaat worden, 
is moeilijk in te schatten. De grootste transitie naar een duurzame 
samenleving, is de gedrags- en gewoonteverandering. Dat kan de 
gemeente niet alleen. Samen zijn wij verantwoordelijk voor een 
duurzame samenleving.  
  

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

Duurzaamheid Castricum 
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Wanneer we praten over de energietransitie, hebben we het over 
het ontkoppelen van woningen van het gasnetwerk. 
 
Dit wil het CDA Castricum: 
1. Realistisch, betaalbaar, eerlijk 

Het CDA staat voor een realistisch, betaalbaar en eerlijk beleid. 
Het eerlijke verhaal is dat op dit moment niet op een 
betaalbare (rendabele) manier gewerkt kan worden aan de 
ontkoppeling van het gasnetwerk. Het kan wel, maar dan 
lopen de kosten hoog op. Het CDA-Castricum vindt dat juist 
onze middeninkomens deze transitie financieel moeten 
kunnen dragen. Dat kan met de huidige technieken niet. Dat 
betekent voor het CDA dat het doorzetten van aardgasvrije-
wijkplannen op dit moment niet gewenst is. 

2. Regionale Energie Strategie 
Voor windmolens in ons gebied is niet gekozen. In de regionale 
energiestrategie (RES 1.0), die in juni 2021 is vastgesteld, bleek 
in Castricum met name draagvlak voor zonnepanelen op 
daken. Hier zetten we vol op in. 

3. Kernenergie 
Onderzoek op landelijk niveau naar kernenergie steunt het 
CDA-Castricum. 

 
Dit kan je van ons verwachten: 
1. Isoleren en zonnepanelen 

Het CDA ziet dat maatregelen als zonnepanelen en isolatie 
binnen vijf á tien jaar terug te verdienen zijn. Daar zetten wij op 
in. Dit draagt namelijk bij aan het reduceren van de CO2-
uitstoot en het betaalbaar houden van de energierekening. 

2. Lokale lasten niet verhogen 
Door de Europese Unie, het Rijk en de provincie wordt geld 
uitgetrokken om de klimaatambities waar te maken.  
 

 
 
 
 
 
Deze gelden zetten wij in om realistisch en haalbaar te 
verduurzamen. De inwoner wordt niet extra belast. 

3. Duurzaamheidsfonds 
We zien dat gezinnen met middeninkomens soms niet de 
middelen hebben om deze rendabele investeringen te doen. 
Daarom vindt het CDA dat de gemeente deze mensen op weg 
moet helpen door het instellen van een duurzaamheidsfonds. 
Tegen gunstige voorwaarden kunnen woningeigenaren dan 
rendabele maatregelen treffen. 

4. Lobby bij het Rijk 
Het CDA-Castricum is door haar landelijke netwerk in staat 
contact te onderhouden met onze collega’s in Den Haag. 
Hiermee kunnen wij de stem van de gemeente laten horen en 
pleiten voor de benodigde (financiële) hulp bij het halen van de 
doelstellingen voor 2050. 

5. Laadpalen - met mate en naar behoefte.  
Het laadpalenbeleid is in 2020 aangenomen. Dit blijft het CDA-
Castricum kritisch volgen. 

Uitdagingen 
Het CDA maakt zich grote zorgen over onze huishoudens met een 
lager- en middeninkomen. Voor het slagen van de transitie 
moeten we deze groep mensen meenemen. Niet verplichten, 
maar draagvlak creëren. 

Financiële ondersteuning voor deze groep is noodzakelijk  om 
energiearmoede te voorkomen. Dat is voor het CDA de grootste 
uitdaging voor de komende vier jaar. 

Wat kan jij bijdragen? 
Er zijn nog te veel daken in de kernen waar geen zonnepanelen 
op liggen. Dat is jammer. 

 

Klimaat- en energietransitie Castricum 
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Klimaatadaptatiebeleid is een gevolg van klimaatverandering. 
We moeten steeds beter gaan inspelen op hittestress en 
overmatige regenval. Droge zomers en straten die blank staan 
van het water gaan steeds vaker voorkomen. Dit vraagt om 
oplossingen. 
 
Dit wil het CDA Castricum: 
Het CDA zet fors in op het uitbreiden van het aantal bomen in de 
gemeente. Ook heeft het CDA-Castricum ingestemd met de 
aanvraag van een subsidie bij de Europese Unie, het Rijk en de 
Provincie om ruimtelijke projecten te starten. Die zullen bijdragen 
aan het terugdringen van wateroverlast. 
 
Dit kan je van ons verwachten: 
Bij nieuwe bouwplannen is nadrukkelijk aandacht voor 
klimaatadaptieve elementen. Denk daarbij aan vergroening van 
de buitenruimte, wadi’s (wateropslag), waterdoorlatende tegels, 
schuine stoepranden en het behouden van bestaande 
waterlopen. Dergelijke maatregelen moeten een 
standaardonderdeel van beleid gaan vormen. 
 
Uitdagingen 
Met klimaatadaptieve maatregelen de kosten voor bijvoorbeeld 
bouwplannen niet onevenredig hoog maken. Tegelijkertijd geldt 
dat wanneer wij niet ingrijpen, het steeds lastiger wordt om 
klimaatverandering het hoofd te bieden. De beste oplossing is om 
met gerichte maatregelen hittestress en wateroverlast niet alleen 
aan te pakken, maar ook terug te dringen. 
 
Wat kan jij bijdragen? 
Het grootste oppervlakte om water op te vangen ligt in jouw tuin. 
Een regenton, meer groen in je tuin helpt om lokale wateroverlast 
te voorkomen. Maar ook het planten van bomen biedt schaduw 
en beperkt de hitte op veel plaatsen. 

 
 
 

GROENBELEID 
Het CDA heeft in de afgelopen periode ingestemd met het 
nieuwe beleidsplan Groen en Bomen en heeft tevens het 
initiatiefvoorstel voor biodiversiteit aangenomen. 
 
Dit wil het CDA Castricum: 
Meer bomen en planten 
Voor het CDA is het belangrijk dat het aantal bomen en planten 
de komende jaren fors gaat toenemen. Dat is nodig om insecten, 
vogels en andere dieren weer terug te brengen. De afname van 
biodiversiteit moet worden gestopt. 
 
Dit kan je van ons verwachten: 
Het groenbeleidsplan dat we hebben is ambitieus. Het CDA wil 
vaart maken met het uitvoeren daarvan, zowel voor de 
leefbaarheid als voor de biodiversiteit. Denk hierbij aan de 
Stinzenbossen in Bakkum en het opknappen van de Eendenkooi 
van Asjes 
 
Uitdagingen 
De ruimte in de kernen is schaars. Dat maakt het plaatsen van 
bomen in de dorpskernen soms lastig. Dit betekent dat wij in 
toenemende mate kiezen voor groen in de buurt. Ook het behoud 
van draagvlak onder bewoners blijft een uitdaging. Een voorbeeld 
hiervan is dat het moeilijk is om uit te leggen dat minder maaien 
goed is voor bijen en vlinders. Het is daarom belangrijk om samen 
met de inwoners van de gemeente Castricum meer groen te 
realiseren.  
 
Wat kan jij bijdragen? 
Bewoners kunnen bijvoorbeeld een plantsoen adopteren. Maar 
ook insectvriendelijke planten (denk hierbij aan 
bijen en vlinders) kunnen helpen. 
 

Klimaatadaptatie/Groenbeleid Castricum 
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AFVALINZAMELING – NOG MINDER RESTAFVAL 
Dit wil het CDA Castricum: 
Beloning 
We willen dat de inwoner die zijn/haar afval goed scheidt wordt 
beloond. De resultaten tot op heden geven ons een trots gevoel. 
Daaraan heeft iedereen een bijdrage geleverd! Om het afval 
scheiden 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. 
 
Scholen en ondernemers 
Ook voor scholen zien we mogelijkheden om naast papier ook het 
plastic gescheiden in te zamelen en hen daarvoor te belonen. Het 
CDA is van mening dat ‘jong geleerd, oud gedaan’ ook hier van 
toepassing is. Daarnaast willen we de ondernemers stimuleren 
om hun afval beter te scheiden. 
 
Hoe vaak halen we de bak op? 
We zijn en blijven kritisch op het 1 keer per drie weken ledigen van 
de gft-bak. Wij denken aan een frequentie van 1 keer per twee 
weken voor plastic en groen en/of extra rondes in de 
zomermaanden. Dit kunnen we compenseren door 1 keer per vier 
weken het restafval op te halen. 
 
Producenten verpakkingsmateriaal 
Uiteindelijk willen we in de gemeente minder afval produceren. 
Hier zijn voornamelijk de leveranciers van verpakkingsmateriaal 
op landelijk niveau aan zet. Wij zetten ons landelijk netwerk in 
voor het realiseren van minder- of recyclebare verpakkingen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dit kan je van ons verwachten: 

1. Invoeren van afval scheiden op scholen; 
2. Technische ontwikkelingen goed volgen om in te kunnen 

zetten; 
3. Lobby in de richting van de verpakkingsindustrie 

intensiveren; 
4. Geld wat beschikbaar is gesteld door het Rijk ook inzetten 

voor campagnes tegen zwerfafval. Inwoners die structureel 
meehelpen met het opruimen van zwerfafval, kunnen 
gratis een afvalgrijper en een pasje voor toegang tot een 
ondergrondse container halen. 

 
Uitdagingen 
Het behouden van draagvlak en te zorgen voor een goede 
ondersteuning voor de mensen die dat nodig. 
 
Wat kan jij bijdragen? 
Inwoners dragen al in grote mate bij door het afval op de juiste 
manier te scheiden. Blijf dat vooral doen! 

 

 
  

Afvalinzameling – nog minder restafval Castricum 
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RECREATIE & TOERISME 
Tijdens de Coronapandemie is Castricum door velen 
(her)ontdekt als een fijne plek om te verblijven. De 
aanwezigheid van de duinen, het strand, het weidelandschap 
en het Alkmaardermeer maakt onze gemeente uniek en 
aantrekkelijk. 
 
Dit wil het CDA Castricum: 
De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in De Hoorne bij 
Akersloot. Ook hebben we samen met het waterschap gewerkt 
aan het realiseren van de komende verplaatsingen van de 
strandtenten. Tevens hebben we meegewerkt aan de innovatieve 
nieuwbouw van Sports @ Sea in combinatie met Deining. 
 
Overnachten 
Er moet voldoende aanbod van overnachtingsplekken zijn. Om 
duidelijkheid te scheppen willen wij een beleid opstellen op het 
gebied van privaataanbod, zoals AirBnB. Strandhuisjes verhuren 
via AirBnB vinden wij niet wenselijk. Boerencampings zien wij als 
een goede toevoeging voor het toerisme. 
 
Beleving van het buitengebied vergroten 
De agrarische bedrijven binnen onze gemeente zijn samen met 
de natuurorganisaties dé beschermers van het open 
buitengebied. Het CDA Castricum steunt alle initiatieven en 
samenwerkingsverbanden met agrariërs en belangenorganisatie 
(bv LTO) die als doel hebben om deze beleving breder te delen. Dit 
kan door verschillende gebieden aaneengesloten toegankelijk te 
maken voor een fietstocht (al dan niet begeleid) of een 
wandeltocht. 
 
Fietspaden 
Tevens willen we het fietspad langs Alkmaardermeer doortrekken 
richting het noorden. (Zie ook bij Verkeer). 

 
 
 
 
Wandelpaden 
Graag zien wij een wandelpad tussen Limmen en Akersloot en 
wandelpad tussen Het Schouw en de Lamsoorlaan in Akersloot 
langs de Kanaalweg. 
 
Akersloot 
Het pontje van Akersloot is een van de toegangswegen naar 
Castricum. Een van onze visitekaartjes. Inwoners, en ook het CDA, 
zijn van mening dat dit aantrekkelijker kan. Wij willen ons inzetten 
voor een representatief en visueel aantrekkelijk kantoor van de 
pontbaas. 
 
Dit kan je van ons verwachten: 
1. Wij willen de verbinding tussen de verschillende partijen tot 

stand brengen en de financiering in de begroting opnemen; 
2. Samen met de inwoners, de schippers en de omwonenden van 

het pontje willen we tot een mooi plan komen om deze entree 
van onze gemeente aantrekkelijker te maken. 

 
Uitdagingen 
1. Draagvlak vinden bij de inwoners en andere belanghebbende 

partijen zoals Het RAUM, buurgemeenten en grondeigenaren. 
2. Voor het kantoor van de pontbaas is het een uitdaging om een 

breed gedragen plan te krijgen. Het is dan aan de Raad om de 
financiële middelen voor de uitvoering te geven. 

 
Wat kan jij bijdragen? 
1. Meedenken over de financiering en  meer plaatsen voor 

geschikte fiets- en wandelroutes ; 
2. Je denkkracht en inzet om het plan voor het kantoor van de 

pontbaas tot uitvoering te krijgen. 
 
  

Recreatie en toerisme Castricum 
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STRAND EN MEER 
Dit wil het CDA Castricum: 
Familiestrand 
Het CDA gaat voor een familiestrand. Waar fijn kan worden 
gerecreëerd en ruimte is voor natuur. Bij ons familiestrand horen 
de jaarrondpaviljoens zoals we die kennen. We zijn blij dat we ze 
hebben kunnen behouden. De verplaatsing van de S@S van Zuid 
naar Noord – in combinatie met Deining – zorgt voor een echte 
surf-vibe aan deze zijde van het strand. 
 
Verbeteringen 
Over verbeteringen op het strandplateau is regelmatig gepraat. Er 
zijn verbeteringen doorgevoerd. Een inventarisatie is gedaan, nu 
door met concretiseren van de plannen. 
 
Alkmaardermeer 
Rond het Alkmaardermeer zijn we tevreden met de ontwikkeling 
van de zwemvoorziening bij De Hoorne. Extra zitelementen om 
elkaar te ontmoeten willen we realiseren Voor het beheer en 
onderhoud lukt het steeds beter om hier geld voor opzij te zetten, 
zonder dat de gemeente hier extra voor betaald. 
 
De Woude 
Je kunt mooi wandelen rond de Woude. We missen daar de 
vergezichten over het meer en de zitbankjes om daarvan te 
genieten. Wat ons betreft zou dit een toevoeging zijn op een 
verder prachtig eiland. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dit kan je van ons verwachten: 
1. Het CDA ziet nog steeds voldoende kansen om het strand en 

de omgeving bij het Alkmaardermeer mooier te maken. Fijn 
om te recreëren en van de natuur te blijven genieten; 

2. Het CDA onderscheidt zich hierin door samen op te lopen met 
de collega’s bij de provincie en bij het waterschap. 

 
Uitdagingen 
De samenwerking tussen partijen en verschillende wetgeving 
(Europees, Rijk, Provincie, Waterschappen etc.) is een uitdaging. 
Elke partij heeft haar eigen eisen, regels en/of wensen. 
Het is voor de gemeente alleen ingewikkeld zaken voor elkaar te 
krijgen op het strand. Rond het Alkmaardermeer geldt dezelfde 
situatie. 
  

Strand en meer Castricum 
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VERKEER, STATION, DORPSSTRAAT CASTRICUM 
Dit wil het CDA Castricum: 
Bereikbaarheid 
1. Op de huidige fietspaden wordt het steeds drukker. In het 

fietsbeleidsplan van 2020 heeft het CDA laten opnemen dat de 
Sluisweg in Akersloot een hoofdfietsroute wordt en op die 
wijzezal worden ingericht. Dit zal de veiligheid van fietsers 
vergroten. Een doorfietsroute van Heerhugowaard naar 
Uitgeest wordt ingericht om woon-werkverkeer mogelijk te 
maken. Dit gaat in samenwerking met de regio en de 
provincie. 

2. Aandacht voor bereikbaarheid en toegankelijkheid op de 
wegen voor iedereen. Breed genoeg, goede geleide-stroken en 
geluidsindicaties bij oversteekplaatsen. 

 
Parkeren 
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; eventueel aangevuld met een vergunningensysteem 
voor bewoners. Voor nieuwbouw hebben we in 2020 een nieuwe 
parkeernorm aangenomen om beter in te kunnen spelen op de 
behoefte en mogelijkheden om te parkeren. 
 
Spoorwegovergang/trein 
1. De verkeersafwikkeling van de Beverwijkerstraatweg is al jaren 

een gesprekspunt. Wij zien graag een splitsing van de 
verkeersstromen in bestemmings- en doorgaand verkeer. Ook 
een verbreding van de spoorwegovergang ziet het CDA als 
oplossing van de overlast. De overzichtelijkheid en veiligheid 
voor de fietsers is daarbij een belangrijke voorwaarde. Als 
structurele oplossing blijven wij een verlengde tunnel onder 
het spoor richting het station zien; 

 
 
 
 
 
 
2. Castricum heeft veel forensen. We studeren en werken buiten 

de gemeente en nemen vaak de trein. Het CDA wil dat het 
station haar intercity–functie, met het oog op de 
aantrekkelijkheid van de trein als vervoersmiddel, behoudt. De 
bereikbaarheid per trein is essentieel. 

Verkeersstromen 
1. De Dorpsstraat in Castricum is ingericht als fietsstraat. Het 

CDA wil de huidige inrichting, zonder blokkades, met 
tweerichtingsverkeerhandhaven. Zo maken we een 
evenwichtige verkeersafwikkeling en bereikbaarheid van 
winkels mogelijk. Het volledig open houden van de 
Dorpsstraat voorkomt ongewenste verkeersafwikkelingen via 
zijstraten die daar niet voor bedoeld zijn; 

2. De verkeersafwikkeling in Bakkum moet geen blokkade 
worden door het dorp af te sluiten. Het aangeven van 
duidelijke voorkeursroutes voor het doorgaande verkeer kan 
helpen de verkeersdruk en ongewenste verkeersbewegingen 
tegen gaan; 

3. Het CDA wil graag meer 30km-zones, maar niet door 
wegobstakels te bouwen. Dit zal de veiligheid niet ten goede 
komen. We houden rekening met bijvoorbeeld de bus, de 
brandweer, ambulance en het landbouw verkeer. 
Bewustwording is essentieel. 

 
N203 
1. Veiligheid van de N203 verbeteren. 

De aansluiting op de A9 moet voor een vermindering van de 
verkeersdruk op de rijksweg N203 zorgen. Het is tevens een 
voorwaarde voorwoningbouw in de Zandzoom. Dit geldt ook 
voor de ontsluiting van de Boekelermeer. 

 

Verkeer, station, dorpsstraat Castricum Castricum 
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Dit kan je van ons verwachten: 
1. Lobbyen bij NS,  ProRail en het Ministerie van I&W 

ondersteunen, maar ook financieel bereid zijn bij te dragen; 
2. Het CDA verkiest bij lokaal verkeer de fiets boven de auto;  
3. Het CDA is tegen betaald parkeren; 
4. Aanvullende fietsroutes en plannen financieel ondersteunen; 
5. Kennis en kunde van mensen met een beperking inzetten om 

de bereikbaarheid en toegankelijkheid te verbeteren; 
6. Om de veiligheid en het gebruik van de N203 te verbeteren is 

het CDA, via CDA Noord Holland, in overleg met de provincie 
om een aantal verbeteringen en herinrichtingen van deze 
belangrijke weg door te voeren. Dit betekent een verbreding 
van de weg, veilige ligging van de fietspaden en het aanleggen 
van aansluitingen van de boerderijen/campings. 

7. Door te lobbyen bij de provincie willen wij het huidige 
busvervoer handhaven. Voor de strandbus zien wij een 
verlenging tot en met de herfstvakantie. 

 
Uitdagingen 
1. Een deel van de N203 is natura 2000 gebied (beschermd 

natuurgebied) en er is water aan beide kanten van de weg. 
Verbreding van de weg zelf is lastig. De vraag is of de provincie 
bereid is om te investeren in deze weg. Het CDA zet  in op een 
stevige lobby met haar collega’s in de provincie.. 

 
Wat kan jij bijdragen? 
Veel inwoners zijn georganiseerd in een denkgroep/actiegroep. 
Graag brengen we deze inwoners en de gemeente bij elkaar om 
gezamenlijk tot een oplossing te komen. Uiteindelijk zal de raad 
een beslissing kunnen nemen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkeer, station, dorpsstraat Castricum Castricum 
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AGRARIËRS EN DE OMGEVINGSVISIE 
De groene, open ruimte rond onze kernen willen we zo 
houden. Het CDA is en blijft zuinig op onze boerenbedrijven. 
Van oudsher is Castricum een gemeente met veel agrariërs, 
met bollen- en veeteelt als voornaamste bron van inkomsten. 
 
Dit wil het CDA Castricum: 
Agrariër 
Aandacht vragen voor onze agrariërs en hun familiebedrijven om 
een goede plek in onze gemeente te kunnen behouden, ook in de 
toekomst. Het CDA is en blijft zuinig op deze ondernemers. Dat 
betekent dat wij oog hebben voor hun bedrijfseconomische 
ontplooiing en verduurzaming. Op deze manier willen we de 
kwaliteit van ons landschap en ons buitengebied behouden. Dat 
betekent voor ons: ruimte geven aan de agrariërs die de open 
ruimte duurzaam beheren en onderhouden. Het CDA is 
terughoudend in het omzetten van agrarische gronden naar 
natuurgronden en is voor ontwikkeling naar biologische land- en 
tuinbouw.  Het CDA is tegen het realiseren van zonneakkers op 
landbouwgronden. 
 
Omgevingsvisie 
Allerlei bestemmingsplannen komen samen in de 
omgevingsvisie. Uitgangspunt is vertrouwen in elkaar (overheid 
en inwoner). Dat vertrouwen is broos, gezien de ervaring met 
sommige bouwplannen en ontwikkelaars. We kijken naar de 
mogelijkheden die onze gemeente biedt voor inwoners, 
maatschappelijke instanties en ondernemers. Het algemeen 
belang staat voorop. Dat is voor het CDA het behouden van een 
mooie en gezonde omgeving en eenprettig woon- en 
werkklimaat voor iedereen. 
 
 

 
 
 
 
 
Dit kan je van ons verwachten: 
We staan open voor nieuwe initiatieven maar willen ons 
buitengebied open en groen houden. We denken met u mee, 
maar zijn kritisch waar nodig.  
 
Uitdagingen 
1. Wat voor de één goed is, kan voor de ander minder goed zijn. 

We zullen al deze verschillende belangen met elkaar moeten 
afwegen; 

2. Het beeld van de bewaarder van het cultuurlandschap, 
voedselzekerheid en het opwekken van duurzame energie zien 
we veranderen in een kijk op een sector die bijdraagt aan het 
verlies van bodemkwaliteit en biodiversiteit en teveel uitstoot 
veroorzaakt. Wij vinden dat beeld jammer en vragen om 
nuancering; 

3. De balans vinden tussen natuurgronden en agrarische 
gronden; 

4. Samenwerking van boeren en natuur in het beheer van het 
buitengebied. 

 
 
 
 

 

 

 

Naar inhoudsopgave  

Agrariërs en de omgevingsvisie Castricum 
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THEMA 2: STERK EN GEZOND 

SPORT EN BEWEGEN 
Castricum is een fijne plek om te zijn, te wonen en te leven. 
Iedereen die dat wil, kan mee doen. Vanuit de overtuiging dat 
je goed voor jezelf moet zorgen om goed voor elkaar te kunnen 
zorgen, staat het CDA achter het credo ‘sterk en gezond’. 
Sporten en bewegen omdat we het leuk vinden. Bij je club, in 
de speeltuin, waar dan ook. De effecten van te weinig 
bewegen willen we graag keren. 

Dit wil het CDA Castricum: 
1. Bewegen 

We weten hoe belangrijk bewegen is enwat een goede 
gezondheid en vitaliteit ons waard is. De jeugd moet bewegen 
weer normaal gaan vinden. 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 ook voor de vriendschappen die je opdoet 
via je vereniging. 
 

 
 
 
 
 

2. Sport en bewegen toegankelijk maken en houden 
Via Sportservice Kennemerland zijn er twee buurtsportcoaches 
(voorheen combinatiefunctionarissen) in Castricum actief om, 
samen met o.a. sportverenigingen, onze inwoners te 
enthousiasmeren om te bewegen. Het CDA wil voorkomen dat 
de hoogte van de contributie mensen tegenhoudt. 
 

3. Verenigingen in hun kracht 
Sportverenigingen en hun vrijwilligers zijn voor ons uiterst 
belangrijk om onze inwoners aan het sporten te krijgen en te 
houden. Ook zijn het die plekken waar je elkaar ontmoet en 
vriendschappen en vaardigheden voor het leven opdoet. 
 
Tegelijkertijd zien we de regeldruk op verenigingen toenemen 
(AVG, WBTR, m.b.t. discriminatie, VOG, etc.). Het liefst zouden 
we deze regels op één plek realiseren. Verenigingsbesturen 
kunnen zich dan vooral op hun club- en sportontwikkeling 
richten. 
 
Politieke bemoeienis richting verenigingen vinden wij vaker 
niet dan wel nodig. Het levert een prachtig initiatief op zoals 
omnisport Akersloot. Ook wij willen deze verenigingen zo goed 
mogelijk helpen. Op de juiste plek, de juiste sportgebouwen en 
sportvelden en voldoende inzet van de buurtsportcoaches. 

 
Dit kan je van ons verwachten: 
1. Stimuleren sport & bewegen 

a) Wij willen een integraal programma voor Castricum waar 
sport, bewegen, maar ook de openbare ruimte en onderwijs 
bij elkaar worden gebracht. 

b) Om sporten en bewegen voor iedereen financieel haalbaar 
te laten zijn, willen wij de huur van de accommodaties 
acceptabel houden. Daar zijn we scherp op. Dit geldt ook 
voor de kwaliteit van de accommodaties. 

“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: Sterk en gezond  Castricum 
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In de komende raadsperiode loopt de vergunning hierover 
met Alkmaar Sport af. Op dat moment willen we gaan 
onderzoeken om de huur van gymzalen helemaal te 
schrappen. 

c. Omdat niet iedereen bij een vereniging sport richten we ons 
ook op bewegen in de openbare ruimte. Denk aan het 
realiseren van uitdagende schoolpleinen, speelplekken en 
beweegpleinen, fitnessroutes, goede wandelpaden, etc. 

 
2. Verenigingen ondersteunen & meetbaar versterken 

a) We zijn van mening dat het sportakkoord ervoor gezorgd 
heeft dat we elkaar weten te vinden. Verenigingen zijn in 
staat gesteld om hun sportaanbod aan te laten sluiten bij 
de vraag. Als extra stimulans willen we verenigingen, die in 
hun programma’s sporten voor de moeilijker bereikbare 
inwoners hebben staan, kunnen belonen; 

b) Het CDA wil dat de buurtsportcoach zich meer richt op de 
inwoner die minder makkelijk in beweging komt. Landelijk 
wordt een Buurtsportcoach Kompas ontwikkeld. Hiermee 
kunnen resultaten gemeten worden. Dit kompas willen we 
in Castricum gaan inzetten. 

  
3. Accommodaties & verduurzaming 

a) Net als bij de huur van gymzalen voor particulieren gaan we 
voor acceptabele tarieven voor verenigingen. 

b) Vergaande samenwerking tussen verenigingen, 
betreffende het delen van accommodaties, sportvelden en 
sportieve plannen, ondersteunen wij graag. Van het 
samenvoegen van andere voorzieningen (bv. Kinderopvang 
of ontmoetingsplekken) naast de sportvoorzieningen zijn 
wij geen voorstander. De leefbaarheid in de dorpen moet 
blijven bestaan en daar horen voorzieningen dichtbij. 

a) Verduurzamen van verenigingen staat op het netvlies. Het 
CDA wil dat de gemeente ondersteunt in het vinden van 
middelen en kennis. 

 
 
Uitdagingen 
1. Het bereiken van de groep waarvoor bewegen niet 

vanzelfsprekend is en/of niet direct toegankelijk. Bijvoorbeeld 
vanwege de financiële situatie en/of door een beperking. Denk 
ook aan mensen met een migratieachtergrond die anders 
tegen sporten aankijken; 

2. Gemeente, verenigingen en andere aanbieders van sport 
binnen onze gemeente zijn de laatste tijd vooral druk geweest  
met de impact van Corona. We hopen dat nu weer de ruimte 
wordt gevonden wordt om met elkaar op te trekken, samen 
met de buurtsportcoach; 

3. Financiën uit Den Haag zijn heel welkom om eindelijk de 
keuzes die het Rijk maakt voor sport en bewegen, in de 
gemeente vorm te kunnen geven. 

 
Wat kan jij bijdragen? 
Met jou als sporter, vrijwilliger, initiatiefnemer, verbinder tussen de 
verschillende partijen gaat het ons lukken om samen op een 
goede manier bewegen voor iedereen mogelijk te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naar inhoudsopgave 

 

Sport en bewegen Castricum 
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VOORZIENINGEN 
Lokale voorzieningen dragen bij aan de leefbaarheid van de 
kernen in de gemeente. Voor het een 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. 
 
Dit wil het CDA Castricum: 
1. Bibliotheek 

Het CDA ziet dat de bibliotheek zich inzet voor jong en oud, 
niet alleen met boeken, maar zeker ook met het bijbrengen 
van digitale vaardigheden. Het is een plek voor ontmoeting, 
lezingen en biedt studeer- en werkplekken. 

2. Zwembad 
De keuze is gemaakt door de raad om een nieuw zwembad te 
bouwen op Noord-End. De verwachtingen van het aantal 
bezoekers vinden wij te optimistisch ingeschat. In vergelijking 
met bijdragen aan andere sportvoorziening vinden wij deze 
uitgave te groot. We snappen dat de andere, niet bij dit project 
betrokken, sportverenigingen nu ook verwachtingen hebben. 
We respecteren het genomen besluit en zullen elke fase 
kritisch volgen. 

3. Bioscoop 
Het CDA ziet geen rol voor de gemeente weggelegd bij het 
realiseren van een commerciële activiteit. De gemeente kan 
organiseren dat partijen met elkaar in gesprek gaan over het 
realiseren van een nieuwe bioscoopvoorziening. We zijn wel 
voorstander van het realiseren van een filmhuis, bijvoorbeeld in 
Nieuw Geesterhage. 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. Winkelgebieden 
Voorzieningen in de kernen Akersloot en Limmen zien we 
graag. De speciaalzaken in deze gebieden vormen een 
aantrekkingskracht en willen we graag behouden. In 
Castricum hebben we het over de inrichting van een 
aantrekkelijk winkelgebied in de dorpskern. Diverse plannen 
en pilots worden uitgevoerd. Voor de Stetweg in Bakkum wil 
het CDA een visie ontwikkelen, waar plek kan zijn voor een 
supermarkt, in combinatie met woningbouw. 

5. Verenigingen 
Wij vinden een bloeiend verenigingsleven cruciaal voor de 
binding in onze samenleving. Op je vereniging ontmoet je 
mensen, wordt naar elkaar omgekeken en staan mensen voor 
elkaar klaar. Vrijwilligers zijn de motor van deze verenigingen. 
Wij willen de verenigingen graag zo goed mogelijk 
ondersteunen. 

6. Openbare toiletten 
Het is gebleken dat commerciële partijen de noodzaak van 
openbare toiletten minder belangrijk achten dan wij. Met 
name voor mensen met bijv. een stoma of kleine kinderen is 
dit een gemis. Het CDA wil dat de gemeente de regie 
overneemt en toiletten als algemene voorziening beschouwd. 

 
Dit kan je van ons verwachten: 
1. Wij willen de huidige bibliotheekservicepunten behouden en 

de taken die zij uitvoeren in opdracht van de gemeente 
financieel blijven ondersteunen. Het is voor ons een 
basisvoorziening. 

2. Voor het plaatsen van openbare toiletten een onderzoek 
starten en waar mogelijk financieel de verantwoordelijkheid 
nemen.  

3. Verenigingen met kennis en kunde ondersteunen, de huren 
van accommodaties betaalbaar houden. 

 

Voorzieningen Castricum 
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Uitdagingen 
1. De afname van het aantal vrijwilligers bij verenigingen om 

levensvatbaar te blijven. Hoe kunnen we de levensvatbaarheid 
vasthouden?; 

2. Administratieve verplichtingen voor het organiseren van 
evenementen vragen veel van de organisatie. Dit willen we 
verminderen; 

3. Zorgen dat overlappende werkzaamheden worden 
voorkomen. 

 
Wat kan jij bijdragen? 
Helpen om verenigingen en stichtingen levensvatbaar te houden 
door actief te zijn bij een vereniging. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar inhoudsopgave  

Voorzieningen Castricum 
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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. 
 
De rol van gemeente blijft beperkt tot de huisvesting van 
scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en 
speciaal onderwijs. Wij willen met deze gebouwen 
ondersteunend zijn aan het hedendaagse onderwijs. 
 
Dit wil het CDA Castricum: 
1. Nieuwe onderwijslocatie in Castricum-Oost en Bakkum. 

In Bakkum is het flink zoeken naar een goede plek voor de 
Cunera. Waar de school nu gevestigd is op twee plekken in het 
dorp, was het doel terug te gaan naar één locatie. Echter, het 
best haalbare is het permanent maken van een dependance 
op de plek van de voormalige Duinrandschool. Op zowel de 
Vondelstraat als op de Professor Winklerlaan met nieuwe 
gebouwen die passen voor de buurt en niet te koste gaan van 
groen. 
 

2. Voor de nieuwe school in Castricum-Oost kijken wij vol 
verwachting uit naar het plan van de schoolbesturen. De door 
het CDA gewenste locatie voor dit centrum is dezelfde waar nu 
nog het oude gebouw van de Montessorischool staat 
(Koekoeksbloem). Dan komen de huidige locaties van de Visser 
‘t Hooftschool en de Kustlijn vrij voor onder andere 
woningbouw. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dit kan je van ons verwachten: 
1. Toezien op de voortgang, met specifieke aandacht voor 

nieuwe scholen in Castricum-Oost en in Bakkum; 
2. Aandringen richting de schoolbesturen die betrokken zijn bij 

deze planvorming.  
3. De besturen moeten eerst met een plan komen. Pas daarna 

voelen wij de verantwoordelijkheid om daar de financiering 
voor te organiseren. Daar maken we ons dan hard voor; 

4. En ook een permanente plek voor de Vrije School. Daarmee 
komt mogelijk de Augustinus-locatie vrij. Het CDA wil op deze 
plek al langer seniorenwoningen realiseren; 

5. Voor het Supreme College hopen wij ook op zoek te gaan naar 
een permanente locatie. Het zou betekenen dat dit concept 
aanslaat. 

 
 
Uitdagingen 
Eerst een plan en dan het bijbehorende geld of andersom. Het 
CDA kiest voor dit eerste. 
 

Wat kan jij bijdragen? 
We vragen schoolbestuur, ouders, omwonenden van die nieuwe 
school in Bakkum elkaar op te zoeken en er samen uit te komen. 
 
 
 
 
  

Onderwijs Castricum 
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KUNST, CULTUUR, ERFGOED 
In de coronaperiode werd duidelijk hoezeer cultuur gemist 
wordt. Zelf kwamen de inwoners met culturele en 
kunstzinnige ideeën. Aan creativiteit en jezelf kunnen uiten 
hechten wij waarde. We zetten in op herstel en ondersteuning 
van verenigingen voor amateurs en professionals uit alle 
kernen. 
 
Dit wil het CDA Castricum: 
1. Kunst & Cultuur 

De maatschappij is de basis voor wat er op cultuurgebonden 
terrein gebeurt. De belangstelling van de inwoners is leidend 
en er moet volop ruimte zijn voor lokale initiatieven. 
Georganiseerd door en voor onze inwoners en bezoekers. Als 
CDA willen we niet dat alle middelen voor cultuur op een 
centrale plaats worden ingezet. Cultuur verlevendigd alle 
kernen en bevorderd 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. 

2. Evenementen 
Verminderen van administratieve lasten bij het organiseren 
van evenementen. 

 
 
 
 
 

3. Erfgoed 
Voor het CDA is ons erfgoed van groot belang. Verenigingen 
als Oud Limmen, Oud Akersloot en de Stichting Werkgroep 
Oud-Castricum spelen hierin een belangrijke rol. Zo ook 
Stichting Oer-IJ. Daarnaast zijn musea belangrijke schakels om 
erfgoed binnen onze gemeente te bewaren. De nota Erfgoed 
uit 2020 biedt hiervoor handvaten. 

 
Dit kan je van ons verwachten: 
1. We zetten ons in voor het behoud van subsidies voor kleine 

activiteiten en kleine verenigingen. De aanvraag en 
afwikkeling is zo eenvoudig mogelijk. 

2. De cultuurnota, die we in 2020 hebben aangenomen, 
uitvoeren met de budgetten die beschikbaar zijn. 

3. We helpen de administratieve lasten voor evenementen 
vereenvoudigen. Bijvoorbeeld jaarlijks terugkerend 
evenement, één x per vijf jaar een aanvraag doen in plaats van 
elk jaar. 
 

Uitdagingen 
In de coronaperiode werd duidelijk hoezeer cultuur gemist werd. 
Zelf kwamen de inwoners met culturele en kunstzinnige ideeën. 
Herstel en ondersteuning van verenigingen voor amateurs en 
professionals in alle kernen is wat we graag willen, maar is het ook 
mogelijk? 
 
Wat kan jij bijdragen? 
Jouw creativiteit om cultuur en kunst in onze gemeente te 
bevorderen is hard nodig. Samen kan Castricum zich nog beter 
neerzetten als een gemeente die cultuur waardeert. 
 

 

Kunst, cultuur en erfgoed Castricum 

“ 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 
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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 is er veel werk te doen. 
 
Dit wil het CDA Castricum: 
De werkgelegenheid die deze ondernemers bieden willen we 
graag behouden. 
 
Dit kan je van ons verwachten: 
1. We zetten ons in voor de kwaliteit van onze bedrijventerreinen, 

inclusief de bereikbaarheid en verduurzaming; 
2. De gemeente biedt lokale bedrijven voldoende kansen bij 

inkoopopdrachten. 
 
Uitdagingen 
1. Landelijke trend van online winkelen. 
2. Beperkingen door wet- en regelgeving voor bijv. aanbesteding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naar inhoudsopgave 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lokale economie Castricum 
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WET  
 
 
 

 

THEMA 3 : SOCIAAL DOMEIN 

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) 
Deze wet zorgt ervoor dat een inwoner kan meedoen in onze 
gemeente. Door als gemeente financieel bij te dragen aan 
thuisondersteuning zoals schoonmaak, douchen, steunkousen 
aantrekken, vervoersmiddelen zoals de scootmobiel, speciale 
fiets of taxivervoer in de regio of noodzakelijke aanpassingen 
aan het huis, kan een inwoner langer thuiswonen. De plek 
waar je je het meeste thuis voelt en waar je omgeving je kan 
helpen. 
 
Dit wil het CDA Castricum: 
1. Zelfredzaam zijn 

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. Vrijwilligers/mantelzorgers 
Ook vrijwilligers en mantelzorgers vervullen een belangrijke 
taak. Zij moeten dan ook goed ondersteund worden. In overleg 
met hen de behoefte bepalen in welke vorm deze 
ondersteuning nodig is. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Respijtzorg ( tijdelijk ontzorgen van de mantelzorger) 
Dit is voor het CDA een belangrijk onderdeel van de 
ondersteuning. 

4. Hospice 
Het realiseren van een hospice blijft voor ons een voorziening 
die we graag willen in onze gemeente. 

 
Dit kan je van ons verwachten: 
1. Het CDA is voorstander van duidelijke regels voor iedereen. We 

dragen de verantwoordelijkheid om zorg te verlenen waar 
nodig; 

2. De stichting Welzijn in Castricum, SWOA in Akersloot en SWOL 
in Limmen zijn belangrijke schakels. Honderden vrijwilligers 
zijn hierbij betrokken. Het CDA ondersteunt hen financieel. 

 
Uitdagingen 

De kosten voor de zorg stijgen fors. Hoe zorgen we er voor dat de 
inwoner de noodzakelijke voorziening kan krijgen, maar dat de 
uitgaven  niet ten koste gaan van voorzieningen voor ons 
allemaal? Door goed naar de behoeften te kijken en maatwerk te 
leveren, kan het soms beter uitpakken voor inwoner en gemeente. 
 
Wat kan jij bijdragen? 
Kijk naar elkaar om, help elkaar waar het kan en nodig is. Dat kan 
ook prima zonder de gemeente. Als u hulp nodig heeft, vraag het 
dan ook. Wacht niet tot het eigenlijk te laat is. 
 
 
 
 
 
 

Thema 3 : Sociaal Domein Castricum 

“De juiste voorziening op 
de juiste plek samen met 
de inwoner afstemmen” 
- Dorien Veldt 
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PARTICIPATIE 
Deelnemen aan de maatschappij 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. 
 
Dit wil het CDA Castricum: 
1. Regionale samenwerking 

Wij zijn voorstander van de regionale samenwerking met 
Alkmaar, Dijk en Waard (voormalig Heerhugowaard en 
Langedijk), Bergen, Heiloo, Uitgeest en Castricum. Door de 
menskracht, kennis en kunde en een gedeelte van de 
financiën te bundelen, kunnen we onze inwoners beter helpen. 

2. Lokaal opgepakt 
De schuldhulpverlening en armoedebestrijding blijft lokaal 
geregeld en gefinancierd. Onze inzet voor de inwoner gaat het 
beste lokaal. Het huidige beleid is ruimhartig, dat zetten we 
voort. 

 
Dit kan je van ons verwachten: 
We willen graag dat mensen in de bijstand, mensen met een 
beperking, statushouders en iedereen die kan meedoen, ook mee 
doet. Naast de wet- en regelgeving is voor het CDA maatwerk van 
belang. Samen met de inwoner moeten er kansen gecreëerd 
worden om daadwerkelijk mee te kunnen doen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Uitdagingen 
1. Kunnen we de mensen ondersteunen om in te spelen op de 

toenemende vraag naar personeel? Welke talenten hebben ze 
en waar komen die het beste tot hun recht? Scholing / 
omscholing is een belangrijk onderdeel. 

2. Vanaf 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de 
inburgering van nieuwkomers. Het beheersen van de 
Nederlandse taal is belangrijk en vormt de basis om in de 
maatschappij mee te kunnen doen. 

Wat kan jij bijdragen? 
Van verenigingen en ondernemers verwachten we meedenken 
en mogelijkheden bieden om iedereen mee te laten doen. Geef 
mensen de kans geven om werkervaring op te doen, de taal te 
leren en zo ook een netwerk op te bouwen. Zo kan iemand 
doorgroeien en onafhankelijkheid opbouwen. 

  

Participatie Castricum 
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JEUGDZORG 
Een jongere kan tijdelijk hulp nodig hebben. Dit varieert van 
een eenvoudige vraag tot en met het uit huis plaatsen in een 
gesloten omgeving. De gemeente is hier (financieel) voor 
verantwoordelijk en werkt samen in de regio. Voor de 
jeugdzorg + ( gesloten jeugdzorg) geldt dat we met achttien 
gemeenten samenwerken. Helaas is de vraag naar zorg voor de 
jeugd een stijgende lijn. 
 
Dit wil het CDA Castricum: 
1. Op het juiste moment de juiste zorg 

Het CDA vindt dat alle jongeren die een vorm van zorg nodig 
hebben deze moeten kunnen krijgen.  

2. Dicht bij huis 
De hulp moet zo dicht mogelijk bij huis.. In samenwerking met 
het thuisfront, woonomgeving, onderwijs. 

3. Minder aanbieders/administratie 
Het grote aantal zorgaanbieders en hoge administratieve 
lasten moeten worden teruggedrongen, maar er moet wel een 
zo breed mogelijk aanbod zijn. 

4. Preventie 
Voorkomen is een belangrijk onderdeel bij de jeugdzorg. Door 
een preventieve aanpak kunnen grotere problemen in de 
toekomst worden voorkomen. 

5. Buitensporige winst 
Het CDA wil in zee met zorgaanbieders die goede resultaten 
bereiken voor de cliënt. Een normale winstmarge is hier 
onderdeel van. De ondernemer kan zo weer investeren in het 
verbeteren van het zorgaanbod. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dit kan je van ons verwachten: 
1. De uitvoering van de jeugdzorg en de jeugdzorg + kritisch 

blijven volgen. Meningen baseren op feiten en niet op 
speculatie; 

2. De kosten die gemoeid zijn met de jeugdzorg waar mogelijk 
beheersen. Het is een regeling zonder financieel plafond (elke 
vraag wordt uitgevoerd en betaald door de gemeente). Er zijn 
nu 28beheersmaatregelen genomen waarvan we verwachten 
dat dit gaat helpen de kostenstijging te beheersen; 

3. Voor de preventie heeft Stichting Welzijn in haar takenpakket 
ook aandacht voor jongeren onder de 18 jaar. De inzet van 
jongerenwerkers ondersteunen wij. 

 
 
Uitdagingen 
De zorgvraag van jongeren goed in beeld krijgen, in de breedste 
zin van het woord. 
 
Wat kan jij bijdragen? 
Praat erover met elkaar, maak onderwerpen bespreekbaar. Als 
jongere onder elkaar, tussen ouders en kinderen en vraag om 
hulp in een vroeg stadium. Dan kunnen we ingewikkelde en lange 
hulptrajecten misschien voorkomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugdzorg Castricum 
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SPECIFIEK VOOR SENIOREN EN JONGEREN 
De mens is het belangrijkste en niet de regels. Iedereen moet 
mee kunnen doen, dus klare taal. 

Dit wil het CDA Castricum: 
1. Eenzaamheidbestrijding 

Het CDA heeft in 2019 geld vrijgemaakt voor de 
eenzaamheidsbestrijding van jong en oud. We zien dat er veel 
is opgestart, ondanks de coronapandemie, en dat het bijdraagt 
aan het verminderen van de eenzaamheid. Daar gaan we mee 
door. 

2. Preventie 
Door aan de voorkant te investeren in laagdrempelige 
ontmoetingsplekken en activiteiten zien we dat ouderen en 
jongeren zich beter voelen, sociaal vaardiger worden en 
senioren langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De inzet 
van jongerenwerkers, de ontmoetingsplekken Storeyclub in 
Akersloot, Conquista in Limmen en Discovery in Castricum 
voor de jeugd en de inzet van ontmoetingsplekken in de 
diverse wijken voor de senioren is essentieel. 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. Welzijn en zorg 
Stichting Welzijn, de ouderenbonden SWOA, SWOL 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. 

4. Woningbouw 
In thema 1 wordt al gesproken over woningbouw voor diverse 
groepen. Hier specifiek nog een keer onze wensen voor 
jongeren en senioren: 

a) Divers woningaanbod voor senioren; 
b) Tijdelijke woonruimte voor jongeren, om tijd te kopen 

om echte permanente betaalbare woningen te (laten) 
bouwen; 

c) Voldoende levensloopbestendige woningen in de 
sociale sector; 

d) Ruimte voor van mantelzorgwoningen bij particulieren. 
5. Dementie-vriendelijke gemeente 

Hiervoor moet de gemeente beleid uitzetten en waarmaken. 
 
Dit kan je van ons verwachten: 
1. We willen blijven investeren in eenzaamheidsbestrijding. 

Ruimte geven aan nieuwe initiatieven; 
2. Wij willen een wethouder voor het lokale seniorenbeleid; 
3. Ontmoetingsplekken voor jong en oud behouden. 
 
Uitdagingen 

 Veel problemen bij mensen bevinden zich achter de gesloten 
deur. Het  blijft lastig om iedereen te kunnen bereiken. 
 
Wat kan jij bijdragen? 
Welke mogelijkheden zie jij in je buurt om met elkaar in contact 
te komen en te blijven? 

Senioren en Jongeren Castricum 

“We maken ons zorgen over 
de mogelijke effecten van 
corona op het gebied van 
eenzaamheid” 
- Joost Cornelis 
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VACCINEREN VOOR KINDEREN EN CORONA 
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 ‘vergeten’ ziekten 
willen we voorkomen. 
 
Dit wil het CDA Castricum: 
Campagne 
We zien goede resultaten van de campagne die we gestart zijn. 
Door het nieuwe coronavirus werden we weer met de neus op de 
feiten gedrukt. Dit is gevaarlijk voor de mens en vaccineren kan 
helpen om te voorkomen dat we ernstig ziek worden. 
 
Dit kan je van ons verwachten: 
We dragen uit dat vaccineren helpt bij de zorg voor elkaar. Dit 
past bij het gedachtegoed van het CDA over solidariteit en 
gespreide verantwoordelijkheid. 
 
Uitdagingen 
Het is een keuze die mensen hebben, daar hebben wij respect 
voor. 
 
Wat kan jij bijdragen? 
Laat u goed informeren, bespreek twijfels. U bent zelf 
verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt voor uzelf en uw 
omgeving. 
 
 
 
Naar inhoudsopgave 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaccineren Castricum 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEMA 4: FINANCIËN OP ORDE, BESTUUR EN 
DIENSTVERLENING 
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 dienen binnen de begroting opgevangen te 
worden. Om noodzakelijke investeringen te bekostigen wil het 
CDA zo nodig de Algemene reserve inzetten. 

AMBTELIJKE WERKORGANISATIE BUCH 
Dit wil het CDA Castricum: 
Het CDA wil uitgewerkte voorstellen en afspraken in een 
dienstverlening-overeenkomst, een concreet huisvestingsplan om 
de werknemers te huisvesten, beperking van externe inhuur 
gezien de samenstelling van de organisatie en een goed 
werkende dienstverlening. 
 

 
 
 
 
Dit kan je van ons verwachten: 
Op basis van de overeenkomst kan het CDA de juiste hoeveelheid 
middelen beschikbaar stellen. Het is tenslotte geld van de 
inwoners. 
 
Uitdagingen 
Vier besturen maken gebruik van één ambtelijke organisatie. Het 
is niet altijd mogelijk om unaniem besluiten te nemen. 
 
BESTUURLIJKE FUSIE 
Dit wil het CDA Castricum: 
Voor het CDA is fuseren niet aan de orde. Ook niet in BUCH 
verband. Zolang onze ambtelijke BUCH- samenwerking nog niet 
goed (financieel) loopt, is een fusie wat het CDA betreft niet aan 
de orde. 

BELASTING 
Dit wil het CDA Castricum: 
De onroerendezaakbelasting (OZB) mag niet meer stijgen dan de 
prijsindex. 
 
Dit kan je van ons verwachten: 
Niet instemmen met een hoger percentage dan de prijsindex. 
 
Uitdagingen 
Indien we ongewenst onder provinciaal toezicht vallen, is het 
eerste wat verhoogd wordt de OZB. 
 
 
 
 
 
 
 

Thema 4: Financiën op orde, bestuur en dienstverlening 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 
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REGIONALE SAMENWERKING 
De gemeente werkt op veel terreinen samen met andere 
gemeenten in een samenwerkingsverband. Voorbeelden 
hiervan zijn de GGD, de Veiligheidsregio, de Omgevingsdienst 
NHN (milieutaken) etc. 
 
Dit wil het CDA Castricum 
1. Regio Alkmaar 

We werken met zes gemeenten samen in dit verband 
(Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Heiloo, Uitgeest en 
Castricum) op het gebied van drie focuspunten: 
bereikbaarheid, energie-innovatie en wonen. We maken 
regionaal afspraken over bijvoorbeeld het aantal woningen. 
Hoe kunnen we huisvesting realiseren voor verschillende 
doelgroepen zoals arbeidsmigranten, woonwagenbewoners, 
statushouders, verwarde personen. Een andere doelgroep is de 
asielzoeker. In regionaal verband zijn er een aantal bestaande 
opvanglocaties voor asielzoekers. Voor noodopvang geldt dat 
we met elkaar kijken naar de mogelijkheid, maar uitbreiding is 
op dit moment niet aan de orde. 
 
We werken als samenwerkingsverband samen met de 
provincie. Dit samenwerkingsverband is noodzakelijk om met 
provincie en het Rijk om tafel te kunnen zitten. Ook biedt het 
ons slagkracht in overleggen met bijvoorbeeld de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA) rondom deze thema’s. 
 
Binnen regio Alkmaar verband wordt ook op het sociaal 
domein samengewerkt (opzetten van een participatiebedrijf). 
 

2. Bovenregionaal  
Voor bijvoorbeeld de Jeugdzorg + (gesloten opvang) werken 
we als Regio Alkmaar weer samen met Regio West-Friesland 
 

 
 
 
  

en de Kop van Noord Holland Noord. In dit verband kopen we de 
zorg gezamenlijk in, met name om de juiste  
zorgvoorzieningen mogelijk te maken en daarbij de kosten 
beheersbaar te houden. 
 
Dit kan je van ons verwachten: 
Door actief mee te praten op regionaal niveau met onze collega-
raadsleden in andere gemeenten, houden we grip op 
ontwikkelingen die regionaal of zelfs bovenregionaal plaatsvinden. 
Zo zitten we voor in de bus. 
 
Uitdagingen 
Het regionaal overleggen vergt tijd en inzet. Dit is soms lastig te 
realiseren. 

DIGITALISERING 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 etc. 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. 
 
Dit wil het CDA Castricum: 
1. Slim en verstandig inzetten 

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 etc. 
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2. Informatie beschikbaar 
Veel van onze dienstverlening is digitaal beschikbaar via 
www.castricum.nl , we communiceren met de gemeente via 
apps zoals Fixie, zetten sensoren in om onze straatverlichting 
te bedienen, bereiken meer inwoners voor de nodige  
participatie (www.ikdenkmeeovercastricum.nl), etc. Stuk voor 
stuk vooruitgang in digitalisering en technologie die we 
steunen. 

3. Kritisch blijven 
Hier hoort wel een kritische blik. Is het niet te veel? Gaan we 
niet te ver, te snel? Privacy is hierbij een belangrijk thema. 
Maar ook: doet iedereen nog mee? 

4. Kaders stellen 
We willen werk maken van kaders. Zo maken we duidelijk 
welke ontwikkelingen in digitalisering en technologie we wel 
en welke we niet bij Castricum vinden passen. 

5. Iedereen doet mee 
De wereld wordt digitaler, niet iedereen kan dit goed bijbenen. 
Wij zien graag dat scholieren/jongeren hun vaardigheden 
delen met mensen die dat nog niet goed kunnen. Ook de 
bibliotheek speelt hier een rol in. 

 
Dit kan je van ons verwachten: 
1. Kaders 

Het CDA gaat voor het opzetten van een programma ‘data 
gedreven sturing met kaders’. Ons doel is om die kennis aan te 
trekken binnen de BUCH. Zo kunnen we data in zetten om 
uiteindelijk betere keuzes voor onze gemeente te maken. We 
zijn zeker niet de eerste. We hoeven het wiel niet opnieuw uit 
te vinden. De volgende stappen willen we zetten: 
a) Het expliciteren van de beleidsdoelen waar het uiteindelijk 

allemaal om begonnen is (digitalisering is immers een 
middel, geen doel); 
 
 

 
 
 
 
 

b) Het onderscheiden van de mogelijke 
interventiemogelijkheden: de instrumenten waarmee de 
gemeente kan sturen; 

c) Het inventariseren van de mogelijke effecten van 
digitalisering: de beoogde voordelen, de voorzienbare 
nadelen, en de mogelijke neveneffecten, risico’s en 
onzekerheden; 

d) Het nagaan wat de sturingsopties zijn om verschillende 
resultaten te realiseren om daarmee de beleidsdoelen te 
dienen; 

e) Het maken van een politieke keuze: het bepalen hoe te 
sturen op een maatschappelijk wenselijke uitkomst. 
Zie ook: https://www.rathenau.nl/nl/kennisgedreven-
democratie/raad-weten-met-digitalisering  

 
2. Dienstverlening 

De balie bij het gemeentehuis scoort nog steeds goed. Dat is 
een compliment waard. De persoonlijke dienstverlening blijft 
zeker bestaan. 

3. Data delen 
We willen data ook zoveel mogelijk delen omdat we 
transparant willen zijn. We zien mogelijkheden voor 
bijvoorbeeld ‘waar staan de afvalbakken?’, ‘waar staan onze 
bijzondere bomen?’, ‘hoe zit het met de speelvelden?’, etc. 

 
Uitdagingen 
Mensen die niet digitaal vaardig zijn goed in beeld houden. 
Het analyseren van data vergt vaardigheden die misschien nog 
niet voldoende aanwezig zijn. 
 
 
Naar inhoudsopgave 
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