
CDA Castricum – Met Elkaar! Voor Elkaar! 
 

  

Castricum 

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022 
 
CDA Castricum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  



CDA Castricum – Met Elkaar! Voor Elkaar! 

2 

Openbare orde, veiligheid, bestuur 

Sociaal domein             

Cultuur, sport, onderwijs 

Wonen  

Economie, werkgelegenheid 

Recreatie & Toerisme 

Verkeer 
 

Duurzaamheid 
 

Financiën 

Buitengebied 

  



CDA Castricum – Met Elkaar! Voor Elkaar! 

3 

 

 
 

 
Inleiding ................................................................................................................................................... 4 

1. Wonen ................................................................................................................................................. 5 

2. Sociaal domein .................................................................................................................................... 7 

3. Cultuur, sport, onderwijs .................................................................................................................... 10 

4. Openbare orde, veiligheid, bestuur ................................................................................................... 14 

5. Economie, werkgelegenheid ............................................................................................................. 16 

6. Buitengebied ...................................................................................................................................... 17 

7. Recreatie & Toerisme ........................................................................................................................ 18 

8. Verkeer .............................................................................................................................................. 20 

9. Duurzaamheid ................................................................................................................................... 24 

10. Financiën ......................................................................................................................................... 26 

CDA Castricum kandidatenlijst 2018 ..................................................................................................... 27 

 
  

Inhoudsopgave 

file:///C:/Users/Elize/Documents/CDA%202017-2018/Verkiezingsprogramma/Verkiezingsprogramma%202018%20-%202022%20-%20definitief%20PDF%20versie.docx%23_Toc502941837
file:///C:/Users/Elize/Documents/CDA%202017-2018/Verkiezingsprogramma/Verkiezingsprogramma%202018%20-%202022%20-%20definitief%20PDF%20versie.docx%23_Toc502941838
file:///C:/Users/Elize/Documents/CDA%202017-2018/Verkiezingsprogramma/Verkiezingsprogramma%202018%20-%202022%20-%20definitief%20PDF%20versie.docx%23_Toc502941839
file:///C:/Users/Elize/Documents/CDA%202017-2018/Verkiezingsprogramma/Verkiezingsprogramma%202018%20-%202022%20-%20definitief%20PDF%20versie.docx%23_Toc502941840
file:///C:/Users/Elize/Documents/CDA%202017-2018/Verkiezingsprogramma/Verkiezingsprogramma%202018%20-%202022%20-%20definitief%20PDF%20versie.docx%23_Toc502941841
file:///C:/Users/Elize/Documents/CDA%202017-2018/Verkiezingsprogramma/Verkiezingsprogramma%202018%20-%202022%20-%20definitief%20PDF%20versie.docx%23_Toc502941842
file:///C:/Users/Elize/Documents/CDA%202017-2018/Verkiezingsprogramma/Verkiezingsprogramma%202018%20-%202022%20-%20definitief%20PDF%20versie.docx%23_Toc502941843
file:///C:/Users/Elize/Documents/CDA%202017-2018/Verkiezingsprogramma/Verkiezingsprogramma%202018%20-%202022%20-%20definitief%20PDF%20versie.docx%23_Toc502941844
file:///C:/Users/Elize/Documents/CDA%202017-2018/Verkiezingsprogramma/Verkiezingsprogramma%202018%20-%202022%20-%20definitief%20PDF%20versie.docx%23_Toc502941845
file:///C:/Users/Elize/Documents/CDA%202017-2018/Verkiezingsprogramma/Verkiezingsprogramma%202018%20-%202022%20-%20definitief%20PDF%20versie.docx%23_Toc502941846
file:///C:/Users/Elize/Documents/CDA%202017-2018/Verkiezingsprogramma/Verkiezingsprogramma%202018%20-%202022%20-%20definitief%20PDF%20versie.docx%23_Toc502941847


CDA Castricum – Met Elkaar! Voor Elkaar! 

4 

 

 
 
Voor u ligt ons verkiezingsprogramma 2018-2022. In de afgelopen jaren is er veel met 
inwoners, verenigingen, stichtingen, bonden, scholen, bedrijven gesproken en besproken. 
Betrokken partijen die het beste voor hebben met al onze kernen en haar inwoners. 
 
Het CDA heeft geluisterd, meegedacht, soms ook nee moeten zeggen. 10 aansprekende 
thema’s die onze kernen Akersloot, Bakkum, Castricum, Limmen en De Woude allemaal 
aangaan.  
 
We denken u met ons programma te kunnen bereiken, zodat we de inhoud ervan “met elkaar 
en voor elkaar” kunnen realiseren. 
 
 
 
 
 

 
Wat is de onderlaag van het C(christen)D(emocratisch)A(ppel) 
 
Het CDA is Christelijk in die zin dat de verhouding met de samenleving, de zorg voor elkaar, 
de aarde, het mensbeeld, centraal staat. 
Dat werkt door in onze persoonlijke keuzes. 
 
Het CDA is Democratisch in die zin dat er meer is dan vrije verkiezingen. Het is de ruimte 
waarin ieder met zijn eigen talenten en mogelijkheden mee mag doen in de samenleving. 
Persoonlijk ook zichtbaar in de manier van politiek bedrijven. 
 
Het CDA doet een Appel in die zin dat we een beroep op elkaar mogen en kunnen doen om 
verantwoordelijkheid te nemen voor de samenleving. Op school, naast de deur, en ook in het 
besturen van de gemeente. 
 
Onze ideeën komen in dit programma bij elkaar. 
 
 
 
 
 
 
  

Inleiding 

 

Waarom CDA 
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. Quisque  
 
 

 
 
De woningmarkt in de gemeente Castricum is in de loop der jaren hoofdzakelijk afhankelijk 
geworden van particulieren en projectontwikkelaars. De woningbouwvereniging Kennemer 
Wonen zorgt voor sociale woningen. In de komende jaren zal dit niet veranderen. De politiek 
wil hier invloed op uitoefenen middels het bestemmingsplan. Wij vinden dat de sociale 
woningen ten goede moeten komen aan de inwoners van Castricum. Bouwen voor senioren, 
kleinere huishoudens en jongeren is essentieel. Er zijn voldoende eensgezinswoningen in de 
gemeente. Ook is het CDA van mening dat we meer eisen aan projectontwikkelaars moeten 
stellen om deze doelen te kunnen bereiken. 
 

CDA-Castricum zet zich in voor :  
1. Kleine woningen/studio’s voor tijdelijke bewoning 

Het CDA wil op korte termijn een proef met het realiseren van woningen /studio’s 
(max. 30 m2). Vergelijkbaar met studentenwoningen. Hierin mogen jongeren voor 
een beperkte periode (bijvoorbeeld 5 jaar) en nader te stellen voorwaarden wonen 
tegen een redelijke huurprijs. Deze woningen kunnen met ontheffing op toekomstige 
woningbouwlocaties geplaatst worden. Bijvoorbeeld bij de Oosterzij in Limmen. 
 

2. Kernen Akersloot en Limmen krijgen prioriteit bij bouwplannen  

Meer inwoners in de kleine kernen bevordert in onze ogen de vitaliteit van die kernen. 
Wij willen de mogelijkheden van zuid 3 in Akersloot (het gebied aan de zuidzijde van 
Akersloot tussen de bestaande bebouwing en Van der Valk) op de agenda. 
 

3. Geschikte huurwoning voor jongeren en sociaal zwakkeren  

Actief overleg met woningbouwvereniging en ontwikkelaars bij nieuwbouwplannen.  
 

4. Huisvesting voor statushouders1 
Voor deze groep gelden, wat het CDA betreft, dezelfde regels als voor andere 
(urgente) woningzoekenden binnen onze gemeente.  
 

5. Bouw van betaalbare woningen voor senioren 
Noodzaak is om te zorgen voor doorstroom onder senioren. Zowel woningen in de 
vrije huursector (huren tot € 1.200) als koopsector (minimaal 90 m2; ca. € 250.000) 
kunnen hier aan bijdragen. Daarnaast wil het CDA huurwoningen in categorie 3 (net 
boven de sociale categorie) om de doorstroming nog verder te bevorderen en zo 
sociale woningen weer beschikbaar te maken. Bijvoorbeeld bij de Zandzoom in 
Limmen en/of in Castricum bij het oude postkantoor en/of het vrijkomende terrein van 
het zwembad de Witte brug. 

 

6. Woongemeenschappen voor ouderen.  

Met initiatieven voor het realiseren van (hofjes woningen) wordt positief meegedacht. 
Afstemming met de zorgvraag is daarbij belangrijk.  

 

 

  

                                                   
1 Statushouders of vergunninghouders zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning. Elk half jaar krijgt een 

gemeente een taakstelling vanuit het Rijk om een aantal statushouders te huisvesten binnen de gemeente. De 
gemeente zoekt voor hen passende woonruimte (www.coa.nl/nl/asielopvang/huisvesting-vergunninghouders). 

1.1 Inleiding 

1. Wonen  
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Tiny House 

7. Geen woningbouw in het open buitengebied 
Wij willen geen nieuwbouw in het open buitengebied, alleen waar dat reeds is 
goedgekeurd. Wel wil het CDA aan de grenzen van de kernen (de zogenaamde 
rafels) mogelijkheden geven voor kleinschalige woningbouw.  
 

8. Experimenteren met zogenaamde tiny houses.  
Deze zogenaamde compacte woningen toestaan op locaties die in de toekomst 
bestemd zijn voor woningbouw. Een proef met bijvoorbeeld 5 woningen op 1 locatie. 
 

9. Aanpassingen aan woningen 
Het moet voor inwoners makkelijker worden om woningen fysiek aan te kunnen 
passen naar de (tijdelijke) behoefte van de bewoner.  
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Vanaf 2015 is de gemeente zelf verantwoordelijk voor diverse sociale wetten zoals 
bijvoorbeeld de WMO2, participatiewet en jeugdzorg.  Er gaat veel geld om in dit domein en 
er is sprake van een intensieve betrokkenheid vanuit de gemeente. We doen dit samen met 
Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (de BUCH). Een goede en op de mens gerichte 
uitvoering staat centraal voor het CDA. 

 
CDA-Castricum zet zich in voor: 
 

 
 

1. Minder betalen voor huishoudelijke hulp.  
Het CDA is voorstander van een eigen bijdrage naar draagkracht. Wel willen we 
daarbij meer rekening houden met de draagkracht van de middeninkomens die het 
door de stapeling aan kosten zwaar hebben. 
 

2. Geen aanbesteding voor welzijnswerk (Ouderen-, jongeren-, vrijwilligerswerk) 
De Stichting Welzijn in Castricum (SWC), de stichting Welzijn Ouderen Limmen 
(WOL) en de Stichting Welzijn Ouderen Akersloot (SWOA), Conquista Limmen, 
Storyclub Akersloot en Discovery Castricum hebben een uiterst belangrijke functie in 
het maatschappelijk veld met betrekking tot het ouderen-, jongeren- en 
vrijwilligersbeleid. In specifieke zin de aandacht die zij hebben voor het tegengaan 
van eenzaamheid en het creëren van zelfredzaamheid. Honderden vrijwilligers zijn 
hierbij betrokken en actief. Het CDA heeft grote waardering voor al deze mensen. 
Een openbare aanbesteding van dit werk is wat ons betreft absoluut niet aan de orde. 
Goede afspraken maken is wel onderdeel van de samenwerking. 
 

3. Geen bezuinigingen op het centrum van Jeugd en Gezin 
Het centrum is een belangrijke schakel om latere problemen te voorkomen. 
Bezuinigen is geen optie.  
 

4. Mantelzorg, apart en toch dichtbij 
Het CDA wil voor “kinderen” in de rol van mantelzorger het eenvoudiger maken om 
tijdelijk een aanbouw of een woningsplitsing te kunnen realiseren. Je woont op deze 
manier apart maar toch dichtbij. Ook moet er aandacht zijn voor jonge mantelzorgers 
(18-). Goede signalering en ondersteuning voor deze jongeren vanuit het sociaal 
team is hierbij essentieel.  
 

5. Goede respijt zorg (tijdelijk de mantelzorger ontlasten)  
Dit is van wezenlijk belang als ondersteuning van de mantelzorgers. 
 

6. Realiseren van een hospice 
Ook in financieel opzicht, ondersteunt het CDA de wens van de inwoners om een 
hospicehuis tot stand te brengen. Voorwaarde is wel dat dit binnen de wettelijke 
kaders kan. 

  

                                                   
2 WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

2.1 Inleiding 

2.2 WMO 

2. Sociaal domein 
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Een onderdeel van de dienstverlening van WNK 

7. Armoedebeleid 
Een actief armoedebeleid is in onze ogen een must; van rijkswege is daarvoor extra 
geld ter beschikking gesteld; goede informatievoorziening over dit onderwerp is 
nodig. Via de wijkteams verwachten en pleiten wij voor een proactieve signalering. 
Nauw samenwerken met sportverenigingen, maatschappelijke organisaties, kerken 
en scholen is essentieel. Een bijdrage aan de voedselbank is voor ons bespreekbaar.  
 

8. Voorzieningen 
Diverse locaties die met veel vrijwilligers zorgen voor “welzijn” voor jong en oud zal 
het CDA in stand houden en het werk wat zij doen ondersteunen. Het wijkgericht 
werken wordt zo actief gestimuleerd. 
 

 

 
 
Het CDA benadrukt de gelijkwaardige participatie van ieder mens zoals vastgelegd in het 
VN-inclusive-beleid. Gelijk = Gelijk. 
 

1. Werk 
Het CDA vindt dat het vinden van werk met het hebben van een eigen inkomen 
belangrijk is. Een blijvend actieve inzet om dat te bereiken is nodig. Wel moet het 
mogelijk zijn voor die situaties waarbij iemand nagenoeg kansloos is uitzonderingen 
te kunnen maken, zoals bijvoorbeeld de oudere werkloze. Ook zijn er situaties 
waarbij iemand op geheel andere wijze een belangrijke maatschappelijke invulling 
geeft aan “werk”. Meer creativiteit en inspanning van de gemeente is nodig om hier 
op in te kunnen springen. 
 

2. Beschut werken 
De gemeente is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van beschut werken en 
wonen. Extra inzet van gemeentewege vindt het CDA nodig. De instroom van SW-
mensen naar de Sociale werkplaats is door regeringsbeleid komen te vervallen. Wij 
vragen ons af of de rigoureuze maatregel van het Rijk wel zo verstandig was. Graag 
zet het CDA zich in om via de WNK en Halte Werk het bemiddelen van deze 
categorie mensen mogelijk te maken. 
 

3. Statushouders 
Het hebben van werk is van belang voor je eigenwaarde en deelnemen aan de 
maatschappij. Het CDA is van mening dat echte integratie vraagt om meer dan alleen 
het spreken van de taal of het vinden van een baan. Integratie gaat ook over 
opvoeding in het eigen gezin, omgaan met je buren en het respect voor de waarden 
en tradities van de Nederlandse samenleving. In Castricum zijn veel vrijwilligers 
betrokken bij deze groep mensen. Het CDA ondersteunt dit van harte. 
 

 

  

2.3 Participatie 
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.  
 
De jeugdzorg is de volledige verantwoordelijkheid van de gemeente en wordt in regionaal 
verband met 7 gemeenten opgepakt. De noodzakelijke deskundigheid is zeer specifiek. Het 
CDA vindt dat de overhead door duur management en directie bij de zorgaanbieders terug 
gedrongen moet worden. 
 

1. Jongerenwerk 
De stichting Welzijn heeft in haar takenpakket ook de aandacht voor de jongeren 
onder de 18. Inzet van meer jongerenwerkers wordt van harte ondersteund. Juist 
door een preventieve aanpak kunnen grotere problemen in de toekomst worden 
vermeden. 
 

2. Bestuurlijke zelfstandigheid binnen dit domein 
Met onze BUCH partners is afgesproken om met elkaar te zorgen voor individuele 
gevallen waar de zorgkosten zeer hoog voor uitvallen. Samen zorgen we voor het 
individu. 

 
3. Maatschappelijke stage 

Het CDA wil de maatschappelijke stage voor scholieren, op een zinvolle manier, weer 
actief bevorderen. Indien nodig met extra financiële ondersteuning vanuit het sociaal 
beleid. 

 

 
 
In Castricum wonen nu circa 8000 mensen die ouder zijn dan 65 jaar. Dat aantal neemt snel 
toe. Het ouderenbeleid in de gemeente krijgt meer dan ooit onze aandacht.  
 

1. Preventie 
Het signaleren van knelpunten bij ouderen is essentieel. Naast het feit dat Stichting 
Welzijn Castricum veel vrijwilligers hier voor inzet, ziet het CDA ook het belang van 
het inzetten professionele ondersteuning. 
 

2. Eenzaamheid 
Eenzaamheidsbestrijding en het aanreiken van sociale contacten is voor het CDA 
een thema dat de komende periode zeer hoog op de agenda komt. 
 

3. Dementie 
Castricum is een dementievriendelijke gemeente. In Castricum zijn globaal 1000 

mensen met beginnende of gevorderde dementie.  Op diverse punten zal de 

gemeente hiervoor beleid moeten uitzetten en waar maken. Denk bijvoorbeeld aan 

voorlichting en opvang dagbesteding. 

4. 1 wethouder  
Het CDA vindt dat er één wethouder primair verantwoordelijk moet zijn voor het totale 

ouderenbeleid. 

5. Client staat centraal 
Er zijn verschillende wetten die van toepassing zijn, ieder met haar eigen kader. Bij 

de gemeente moet de client centraal staan en zij dient met de inwoner mee te 

denken bij het inzetten van de verschillende wetten.  

2.4 Jeugdzorg 

2.5 Ouderenbeleid 
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Cultuur, sport en onderwijs. Alle drie de peilers zijn essentieel voor de ontwikkeling van een 
goede sociale en maatschappelijke betrokkenheid van onze inwoners. Ook draagt het bij aan 
een gezonde levenstijl. Door het teruglopen van het aantal jongeren in de gemeente en de 
toename van het aantal ouderen/senioren vragen we van de verschillende verenigingen om, 
in dat kader, een beleidsaanpassing te doen. Dit in goed overleg met de gemeente. Cultureel 
erfgoed ziet het CDA als het visitekaartje van de gemeente.  

CDA-Castricum zet zich in voor :  
 

 
 
Cultuur zien we als het cement van onze samenleving. Een nieuwe beleidsvisie voor het 
cultuurbeleid is dringend noodzakelijk. In 2018 moet deze er zijn. Het CDA wil geen dure 
prestige-projecten, maar een goede cultuurkalender die voor ieder toegankelijk is.  
 

1. De maatschappij is de basis voor wat er op cultuurgebied gebeurt 

Belangstelling van de inwoners is leidend en er moet volop ruimte zijn voor de lokale 

initiatieven, ook in het voor- en naseizoen. Het aanbod in het voor- en naseizoen is 

onder andere van belang voor onze eigen inwoners en de bezoekers van buiten. De 

subsidie voor kleine activiteiten en verenigingen zijn vaak nodig om net te kunnen 

doorgaan; op deze subsidies moet niet worden beknibbeld en de financiele 

afwikkeling moet zo eenvoudig mogelijk. 

 

2. Erfgoed 

Voor het CDA is ons erfgoed van groot belang. We zien het mede als een 

visitekaartje voor onze gemeente. Verenigingen Oud Limmen, Oud Akersloot en de 

Stichting Werkgroep Oud-Castricum, alsook musea, zijn belangrijke schakels om dit 

erfgoed binnen onze gemeente Castricum te bewaren. Ook heeft de provincie met 

het Huis van Hilde in Castricum haar bijdrage geleverd. Het CDA waardeert dit soort 

initiatieven en ziet het zeker als een onderdeel van het zijn van een aantrekkelijke 

gemeente voor inwoners en bezoekers. 

 

3. De herdenking van de slag bij Castricum (1799) 

Wat het CDA betreft mag het een vast onderdeel zijn van onder andere de jaarlijkse 

cultuuragenda. 

 

4. Bioscoop 

Het CDA is bereid om mee te denken over het voortbestaan van de bioscoop in het 

centrum van Castricum door bijvoorbeeld het aantal genormeerde parkeerplaatsen 

bespreekbaar te maken. Wij zijn geen voorstander van het beschikbaar stellen van 

subsidie aan commerciële bedrijven. 

 

5. Bibliotheek 

Het CDA onderschrijft, net als de gemeente, het belang van goede taal- en 

leesvaardigheid. In dat kader worden initiatieven zoals Bibliotheek in School, zoals 

die succesvol worden toegepast in Akersloot en Limmen, verder aangemoedigd. In 

alle kernen de bibliotheekfunctie behouden is wat het CDA ondersteunt.   

3.1 Cultuur 

3. Cultuur, sport, onderwijs 
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Limmen bloemendagen  

 Bakkum Bruist 

 

  

Uit je Bak festival 
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Akersloot Cross Triathlon  

 

1. Subsidiegelden voor de alledaagse sporter 
De gemeente heeft topsport binnen de grenzen. Dit waarderen wij zeer. Bij het 
toedelen van subsidiegelden geven wij er echter de voorkeur aan om deze te 
besteden aan de sportvoorzieningen waar de alledaagse sporter gebruik van kan 
maken. Speciale aandacht gaat uit naar de mogelijkheden voor de sporter met een 
beperking, de g-sporter. 
 

2. Combinatiefunctionaris 
De verbinding leggen tussen scholen en sport- en/of cultuurverenigingen door 
zogenaamde combinatiefunctionarissen, is wat het CDA van harte ondersteunt, ook 
financieel. Zij hebben in de afgelopen jaren een positieve bijdrage geleverd aan het 
versterken van verenigingen, nog leukere gymlessen op school en kinderen kennis 
laten maken met cultuur in de breedste zin van het woord.  
 

3. Voorzieningen 
Binnen de kernen moeten de sportvoorzieningen (onder andere sporthal) behouden 
blijven. Het zwembad is voor het CDA een basis voorziening. De realisatie van een 
nieuw zwembad op Noord-End in combinatie met een sporthal wordt door het CDA 
dan ook van harte ondersteund. 
 

4. Aanmoedigen buitenspelen kinderen 
Aparte aandacht wil het CDA geven aan het promoten van buitenspelen door 
kinderen. Dit als onderdeel van het gezond opgroeien. 

 
Rugbytraining   

3.2 Sport 
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Cunera school 

 
 
Goed onderwijs is één, goede huisvesting is twee. Dit laatste is een verantwoordelijkheid van 
de gemeente. In Castricum zijn veel basisscholen en drie scholen voor voortgezet onderwijs. 
Castricum heeft hierin een belangrijke centrum functie. De onderwijs voorzieningen zijn 
gewoon goed te noemen. Toch ziet het CDA enkele verbeterpunten. 
 

1. Kinderopvang  
De kinderopvang voor jonge kinderen moet voldoende faciliteiten krijgen onder 
andere met betrekking tot huisvesting. 
 

2. Brede school 
Aan de rand van Alberts Hoeve in de kern Castricum zijn drie basisscholen. Het CDA 
ondersteunt het belang om te komen tot bundeling in één gebouw en de opzet van 
een brede school. Betrokken besturen moeten volledig mee kunnen beslissen. 
 

3. Cunera Bakkum 
De uitbreiding van de Cunera in Bakkum is nodig. Het CDA is voorstander van de 
bouw van een nieuwe school op de Duinrandlocatie of op de huidige locatie. 
Nieuwbouw op de Duinrandlocatie is weliswaar duurder maar heeft diverse 
voordelen. Hierbij hoort ook een studie naar de verkeersafwikkeling bij de bocht bij de 
Van Haerlemlaan en een eventuele toegang via de Zeeweg. De scholen en de 
omwonenden moeten hier bij betrokken zijn. 
 

4. Leegstand schoollokalen 
Het CDA wil een onderzoek naar de mogelijkheid om een slimmer huisvestingsbeleid 
met de scholen af te spreken. Het neerzetten van noodlokalen en het leeg laten staan 
van schoollokalen kost de gemeente teveel geld. 

  

3.3 Onderwijs 
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Cameratoezicht in Castricum 

 
 
 
De gemeente Castricum is met haar kernen een relatief rustig en veilig dorp. Helaas komen 
ook hier incidenten voor. Met name in het centrum en de stationsomgeving van castricum. 
 

CDA-Castricum zet zich in voor :  
 

 
 

1. Veiligheid in horecagebied prioriteit 
Het uitgaansleven in Castricum staat veel in de publiciteit, helaas ook negatief. Er 
moeten duidelijke afspraken komen met de horeca omtrent de veiligheid van de 
horecabezoeker. Wij zijn voorstander van camerabewaking en willen hier uitbreiding 
van ook op het station (de regels rondom privacy worden toegepast). Door het 
instellen van camerabewaking en het aanstellen van 2 extra buitengewone 
opsporingsambtenaren (BOA’s) wordt vanuit de gemeente aangegeven dat de 
grenzen van onbezorgd uitgaan bereikt zijn. In 2018 is het aanstellen van de BOA’s 
opgenomen in de begroting met behulp van een motie van de raad.  
 

2. Het stringente alcoholbeleid en drugsbeleid  
Het CDA wil dit beleid blijven voortzetten. Door goede afspraken te maken met de 
verenigingen en het uitgaansleven, houden we het gezellig in ons Castricum. 
Handhaving is essentieel. 
 

3. Omwonenden rondom het uitgaansgebied weer een doorslaggevende stem  
Om de leefbaarheid van het centrum van Castricum te behouden, is de mening van 
de omwonenden essentieel.  Geen verruiming van openingstijden van de horeca en 
bijbehorende activiteiten. 
 

4. Duidelijke handhaving op het strand 
Met de strandondernemers zijn duidelijke afspraken gemaakt. Uitbreiding van het 
aantal BOA’s staat op het prioriteitenlijstje.  

 
5. Beleid voor brandweer 

De bemensing van de vrijwillige brandweer blijkt lastig. Ook omdat mensen buiten de 
gemeente werken. Graag zien we duidelijke inspanningen om de bezetting te 
verbeteren.  
 

6. Betrokkenheid raad 
Het CDA vindt het belangrijk dat de raad regelmatig geïnformeerd blijft over de 
ontwikkelingen in Castricum en de regio met onder andere betrekking tot de politie, 
brandweer, ambulancedienst en GGD.  
 

  

4.1 Openbare orde, veiligheid 

4. Openbare orde, veiligheid, bestuur 
 



CDA Castricum – Met Elkaar! Voor Elkaar! 

15 

 
 
Het CDA was en is voorstander van de ambtelijke fusie in de werkorganisatie B(ergen), 
U(itgeest), C(astricum) en H(eiloo) “de BUCH”. Uitgangspunt voor het CDA is een goed 
werkende, efficiënte organisatie ingericht op de behoeften van de inwoners. Een tweede 
voorwaarde is het behouden van de herkenbaarheid van het lokale bestuur.   
 

1. Een bestuurlijke fusie is nu niet aan de orde  
Wat het CDA betreft is een bestuurlijke BUCH fusie nu niet aan de orde. Er is bewust 
gekozen voor een BUCH werkorganisatie. De ambtelijke organisatie is vanaf 1 
januari 2017 operationeel. Voorzien was dat er de eerste twee jaar opstartproblemen 
zouden zijn. Eind 2018 verwachten we dat deze problemen verleden tijd zijn. Dit 
wordt met regelmatige voortgang-evaluaties gemonitord. 
 

2. Formaliseren raadsspreekuur  
Het is een goede, laagdrempelige manier voor inwoners om hun wensen, ideeën en 
zorgen met de politiek te kunnen delen. Het CDA ziet graag een formele positie van 
dit gremium.  
 

3. Inwoners actief meedoen 
Het CDA wil graag de mogelijkheid onderzoeken om een maatschappelijke 
adviescommissie op te richten, met wisselende samenstellingen, die de 
gemeenteraad adviseert over majeure onderwerpen. 
Binnen de maatschappij ontstaat bij inwoners steeds meer de behoefte om deel te 
nemen aan gezamelijke projecten in de publieke omgeving. Het CDA is voorstander 
van kansrijke en transparante projecten, mits in goed overleg tussen inwoner en 
gemeente. 
 

4. Goede betrokkenheid bij gemeenschappelijke regelingen 
De samenwerking zoeken met andere gemeenten op bepaalde beleidsgebieden is 
essentieel. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de Regionale Uitvoerings Dienst 
voor onder andere milieuvergunningen en WNK, voor het inzetten van mensen met 
een achterstand op de arbeidsmarkt. De deelname aan dit soort gemeenschappelijke 
regelingen is noodzakelijk omdat dit niet mogelijk is voor onze gemeente om dit 
zelfstandig te doen. Dit betekent dat de betrokkenheid en stuurbaarheid de nodige 
aandacht vergen. Tijdig en actief informeren van de raad is hierbij essentieel. 
 

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

6. Ontwikkelingen openbaar vervoer 
Behoud van de status van intercitystation en goede verbindingen met omliggende 
dorpen en steden is van groot belang. Samen met de regio optrekken om onze 
belangen te kunnen behartigen ziet het CDA als vertrekpunt. 
 

  

4.2 Bestuur 
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Castricum is een gemeente waar het CDA potentieel extra (veel) werkgelegenheid in ziet. 
Onze gemeente omvat 5 bedrijventerreinen, 4 zorgtehuizen, 3 middelbare scholen, 2 grote 
duincampings en zeer actieve middenstand. 
 

CDA-Castricum zet zich in voor :  
 

1. Werkgelegenheid behouden 

Om werkgelegenheid te behouden zet de gemeente proactief in om de 

bereikbaarheid van Castricum en de kwaliteit van de bedrijventerreinen op het 

gewenste peil te houden. Afspraken met betrokken partijen dienen gemaakt te 

worden. Met ditzelfde doel wordt ingezet op het doorontwikkelen van het 

winkelgebied in de oude kern van Castricum. 

 

2. Leegstand in alle winkelgebieden actief bestrijden 

Om leegstand te vermijden zet het CDA Castricum in op winkelconcentratie. Dit geldt 

voor alle kernen. Daarnaast worden verhuurders uitgedaagd om mee te werken / 

initiatieven te steunen die leegstand voorkomen. Wij zien kansen voor bijvoorbeeld 

een “pop-up store”, een galerie, een tijdelijke etalage rond evenementen, de winkel 

een andere bestemming te geven- zoals wonen - zeker wanneer de winkel niet in het 

winkelconcentratiegebied ligt, enzovoort. 

 

3. De beste dienstverlenende gemeente 

De BUCH heeft de ambitie om tot de beste dienstverlenende gemeente van het land 

te behoren. Voor ondernemers is het Ondernemersloket het eerste contactpunt met 

de gemeente. Verbeteringen vanuit de organisatie zelf en vanuit de inwoners worden 

serieus getoetst en waar mogelijk opgepakt. 

 

4. Gemeente geen vertragende partij 

Kansrijke initiatieven, die de economische groei in Castricum vergroten, krijgen 

voorrang. Voorrang onder voorbehoud van wetten en regels alsook rekening 

houdend met omwonenden. Ondernemers die in hun bedrijfsplan plaats maken voor 

werknemers met een beperking (of dat al hebben gedaan), hebben een extra streepje 

voor. 

 

5. Lokaal inkopen 

De gemeente moet het goede voorbeeld geven door ook het lokale bedrijfsleven 

voldoende kansen te geven bij inkoopopdrachten. Beperkingen van wet- en 

regelgeving zijn helaas soms ook van toepassing.  

  

5. Economie, werkgelegenheid 
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Vergezicht Noordermolen 

 

 
De reden dat in 2002 de gemeenten Limmen, Castricum en Akersloot gefuseerd zijn, is om 
het buitengebied open te houden. Het openhouden van het buitengebied is nog steeds de 
kern van het CDA beleid. 
 
Het CDA kiest voor een buitengebied waar het werken door agrariërs niet onmogelijk wordt 
gemaakt. Immers deze werkzaamheden verlevendigen het landschap. Dieren in de wei en 
de bloeiende bollenvelden, afgewisseld met de overal aanwezige natuurterreinen, zorgen 
ervoor dat, behalve de inwoners, ook de toeristen een afwisselend beeld van het 
buitengebied voorgeschoteld krijgen. Een goede afwisseling en balans tussen natuur en 
agrarische gronden is duurzaam en aantrekkelijk. 
 

CDA-Castricum zet zich in voor :  
 

1. Natuurgronden versus agrarische gronden 

Het CDA is terughoudend in het omzetten van agrarische gronden naar 

natuurgronden. De relatief kleinschalige agrarische bedrijven met hun koeien in de 

wei verliezen dan hun bestaansmogelijkheden. 

 

2. Duurzame landbouw 

Voor een duurzame landbouw is het nodig dat bedrijven genoeg grond hebben om 

het vee te kunnen weiden of, in het geval van gewassen telen, te kunnen wisselen 

van perceel voor een goede gezondheid van de bodem. Het CDA pleit voor een 

sterke agrarische sector in Castricum waarbij het verkleinen van het areaal aan 

agrarische grond niet aan de orde is.  

 

3. Kavelruil 

Kavelruil tussen agrariërs onderling en de natuurorganisaties is een slimme manier 

om verkeersbewegingen te verminderen en efficiënter om te gaan met de gronden. 

Een win win situatie voor de agrarier en de natuureigenaren. 

 

4. Zonne-akkers en windmolens 

Er ontstaan maatschappelijk wensen om in het buitengebied zonneakkers met 

zonnepanelen aan te leggen. Het CDA is hier tegen. De open ruimte in onze 

gemeente vinden wij daar niet geschikt voor. Bovendien vinden we het rendement 

daarvan te gering. Een windmolen op zee, onze voorkeur boven windmolens op land, 

levert evenveel energie als 12 hectares zonnepanelen. Uitbreiding van zonnepanelen 

op daken van huizen en bedrijfsgebouwen is voor het CDA wel een goede manier om 

energie op te wekken.  

 
  

6. Buitengebied 
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Kustbus 

 

 
 

De toeristische kracht voor de gemeente zijn de duinen, het strand, het weidelandschap en 
het Alkmaardermeer. Verder de uitstekende verbindingen naar de grote steden en de kleine 
dorpjes in een straal rond onze gemeente. En niet te vergeten de fiets- en wandel-
mogelijkheden. 
 
De lokale economie en werkgelegenheid kunnen verder worden gestimuleerd. Recreatie en 
toerisme is dan ook al even een economisch speerpunt van de gemeente. Dat dit niet zonder 
resultaat blijft, bewijzen de nu al een aantal jaren oplopende opbrengsten. 
 
Verdere groei van toeristensector gebeurt, wat het CDA Castricum betreft, met aandacht 
voor de eigen inwoners. In de eerste plaats moet de Castricummer fijn kunnen recreëren in 
de eigen gemeente.  
 
De gemeente heeft afspraken gemaakt met de toeristische sector. Toezicht en handhaving 
worden conform die afspraken uitgevoerd. 
 

CDA-Castricum zet zich in voor :  
 

1. Evenementen en bebouwing op het strand  

Het strand dient een familistrand te blijven. Dat betekent dat het aantal evenementen 

op het strand in evenwicht moet zijn. Evenementen met een publieke functie, 

bijvoorbeeld een sportevenement, passen binnen dit evenwicht. Voor het 

strandplateau geldt dat de uitstraling moet worden verbeterd. Op de plek van 

Blinckers kan wat het CDA betreft een kleinschalig hotel worden gebouwd. Het CDA 

pleit al jaren voor een kort parkeren voorziening vooral voor de castricummer die 

even naar zee wil. Dat blijven we doen, totdat het lukt. 

 

2. De P+R bij het station van Castricum als knooppunt voor toeristen 

Castricum heeft een unieke positie met het treinstation. Aan de rand van het dorp, de 

duinen, vlakbij het Huis van Hilde. In de regionale visies zijn wij de poort naar de 

recreatieve omgeving. En tegelijk zijn we maar 25 minuten verwijderd van het 

centrum van Amsterdam. 

Het CDA ziet de omgeving van het station als toegangspoort naar het recreatieve 

achterland. De toegangspoort geeft de recreant goed inzicht in fietsverhuur, 

openbaar vervoer, kort en lang parkeren en de digitale zuil van de VVV. Ook op 

drukke dagen moet de capaciteit toereikend zijn. De openbaar vervoer voorzieningen 

naar bijvoorbeeld het strand dienen goed te werken. 

  

7. Recreatie & Toerisme 
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Schelpenpad bij de Schulpvaart 

3. Voldoende aanbod van bedden 

Met het doel het aantal beschikbare bedden in de gemeente te vergroten, zorgt de 

gemeente voor duidelijkheid door beleid op te stellen met betrekking privaat aanbod 

van bedden. Met ditzelfde doel (meer bedden) kan het CDA Castricum zich vinden in 

de plannen van camping Bakkum om jaarrond open te zijn. Kamperen bij de boer of 

gebruik maken van AirBnB (onder strikte voorwaarden) is een prachtige manier om 

onze gemeente te beleven. Strandhuisjes verhuren via AirBnB vinden wij niet 

wenselijk. 

 

4. Beleving van ons buitengebied vergroten 

De agrarische bedrijven binnen onze gemeente zijn samen met de natuurorganisaties 

de dragers van het open buitengebied. De waarde van de duinen en het strand, open 

weidegebied tot aan het Alkmaardermeer is groot en ondersteunt de positieve 

beleving van onze gemeente. Het CDA Castricum steunt alle initiatieven en 

samenwerkingsverbanden met agrariërs, belangenorganisatie (bijvoorbeeld LTO) die 

als doel hebben om deze positieve beleving breder te delen. Bijvoorbeeld door de 

verschillende gebieden aaneengesloten toegankelijk te maken voor een fietstocht of 

wandeling (al dan niet begeleid). 

 

5. Alkmaardermeer 

De recreatiemogelijkheden bij Akersloot, langs het Alkmaardermeer, verdienen een 

“update”. Het CDA heeft de voorstellen die al zijn gedaan om die reden van harte 

ondersteund. Meer mogelijkheden voor kleinschalige zwem- en waterrecreatie. Meer 

fietsroutes langs het het Alkmaardermeer zoals in Akersloot vindt het CDA prima. 

 

6. Schelpenpaden 

Fiets- en wandelpaden, bijvoorbeeld in de vorm van schelpenpaden, in het open 

buiten gebied vinden we belangrijk. Op die manier kunnen we ervan genieten. De 

meerwaarde is groot. 
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Verkeersveiligheid blijft, zowel in als buiten de bebouwde kommen, onze aandacht vragen. 
Ieder verkeersslachtoffer is er een teveel. Naast de verkeersregels is de fysieke infra-
structuur mede bepalend voor een veilig verkeer. 

 
CDA-Castricum zet zich in voor : 
 

 
 

1. De aantakking op de A9  
Ter hoogte van Heiloo/Limmen de aantakking A9 realiseren, dit is een onderdeel van 
de Zandzoom afspraak. Realisering heeft prioriteit om de drukte op de provinciale 
weg naar Uitgeest/Heiloo en het sluipverkeer door Akersloot te verminderen. 
Eventuele extra maatregelen dienen vanuit het project Zandzoom te worden 
gefinancierd.  
 

2. De renovatie van de Rijksweg te Limmen 
De Rijksweg in Limmen wordt steeds drukker. Deze renovatie moet in nauw overleg 
met de bewoners worden voorbereid. De aansluiting van de wijken moet extra 
aandacht hebben. De aansluiting van de Zandzoom op de Rijksweg dient qua 
veiligheid, doorstroming en voor de inwoners optimaal te worden uitgevoerd.  
 

3. De verkeersafwikkeling door het dorp Castricum  
De verkeersafwikkeling van de Beverwijkerstraatweg is voor het CDA al jaren een 
gesprekspunt. Het plan dat nu voorligt, voorziet in ieder geval in een afslag naar de 
Puikman. Bij het uiteindelijke ontwerp is de overzichtelijkheid en veiligheid voor de 
fietsers een belangrijke randvoorwaarde. 
 

4. Stationsgebied 
Indien punt 3 onvoldoende effect geeft, is het CDA van mening dat er een nieuwe 
situatie ontstaat. Wij zijn nog steeds voorstander van een geheel of gedeeltelijke 
verkeersafwikkeling langs de westzijde van het station. Een integraal plan in relatie 
met de P+R voorzieningen dient daar dan aan ten grondslag te liggen. 
 

5. De Dorpsstraat in Castricum  
Deze is ingericht als fietsstraat. Het CDA wil de huidige inrichting met twee richtingen 
handhaven om een evenwichtige verkeersafwikkeling mogelijk te maken. 
 

6. 30km zones 
De inrichting van de wegen moet het logisch maken, met name in de woonwijken, dat 
de snelheid onder de 30 km/h blijft. 
 

7. 50km 
Uitsluitend op de aangewezen hoofdroutes geldt een hogere toegestane snelheid tot 
maximaal 50 km/h. 
 

  

8.1 Autoverkeer 

8. Verkeer  
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De Woude 

 
 

1. Fietsplan 
De gemeente zorgt voor een meer structureel fietsbeleid dat zich richt op het 
stimuleren van het fietsgebruik, veilige fietsroutes en voert een fietsenstructuurplan 
uit. Daarbij worden de ontwikkelingen met betrekking tot e-bikes en bromscooters 
meegenomen. Fietspaden langs hoofdroutes liggen gescheiden van de rijbaan. Waar 
mogelijk wordt verbreding van fietspaden meegenomen. 
 

2. Fietsenstalling bij het station  
De betaald fietsparkeervoorziening bij het station in beheer bij de NS wordt 
onvoldoende gebruikt; Het CDA wil dat in overleg met de NS gekeken wordt of gratis 
stallen dan wel bemensing door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt mogelijk is. 
 

3. 30-dagen beleid voor gestalde fietsen 
Veel ruimte wordt ingenomen door langdurig gestalde fietsen; de gemeente gaat 
actief aan de slag met een 30-dagen beleid met regelmatige handhaving. 
 

4. Rijksweg in Limmen  
Deze weg wordt gerenoveerd. In het ontwerp moeten meer veilige oversteek-
mogelijkheden komen voor voetgangers en fietsers. Onder meer met tussen-eilanden 
en verkeerslichten. 
 

5. Bewegwijzering 
Voor fietsers moet de bewegwijzering naar en in de dorpskernen worden verbeterd. 
Op die manier vinden de toeristen ook de weg. 
 

6. Fietstunnel 
In Castricum wil het CDA nog steeds een fietstunnel onder het spoor door. De meest 
logische plek is in de omgeving van het station. 
 

7. Het fietspad langs het Alkmaardermeer  
Dit fietspad kan pas, wat het CDA betreft, als dit naar het noorden toe kan worden 
doorgetrokken. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met een eventuele 
afsluiting tijdens het broedseizoen. 
 

8. Fietspad Zanddijk in Limmen 
Het CDA ziet graag het fietspad langs de Zanddijk tussen Limmen en Egmond 
Binnen gerealiseerd. Het is nu een smalle weg met veel fiets, auto en landbouw 
verkeer. 

  

8.2 Fietsverkeer 
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9. Fietspad tussen Limmen en Akersloot 

De kernen met een fietspad aan elkaar verbinden is een ontwikkeling die het CDA 
graag gerealiseerd ziet. 
 

10. Aansluiting A9-Noordermolen 
Zodra de fietsbrug over de A9 gereed is zorgen voor een aansluiting naar de 

Noordermolen in Akersloot. 

11. De Woude 
Bij de Woude moet bij de pont een stallingsmogelijkheid voor fietsen komen. 
 

 
 

1. Station 
Het aantal parkeerplaatsen met een P+R functie behoeft uitbreiding. Zeker nu de 
herontwikkeling van de Zanderij in beeld is. Het terrein naast Kaptein Kaas zou 
daarvoor bestemd kunnen worden.  
 

2. Centrum 
De bewegwijzering naar ondermeer de parkeergarage en de Brink dient verbeterd te 
worden. Ook inclusief actuele aanduiding van het aantal vrije parkeerplaatsen in de 
overdekte stalling. De blauwe zone in het centrum moet gedifferentieerd worden; in 
de parkeergarage bijvoorbeeld drie uur; in de Burgemeester Mooijstraat bijvoorbeeld 
1 uur. Een regelmatigere parkeercontrole hoort daarbij. 
 
Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om langs de Stationsweg meer kort 
parkeerplaatsen te realiseren. Met de winkeleigenaren in het centrum worden 
afspraken gemaakt over het zo min mogelijk zelf parkeren in de blauwe zones. Graag 
onderzoekt het CDA ook de mogelijkheden om het een aantal parkeerplaatsen te 
verplaatsen van de Burgemeester Mooijstraat naar de Stationsweg. Wij blijven 
voorstander van gratis parkeren in de gehele gemeente, dus ook in het centrum. 
 

 

  

8.3 Parkeren 
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Strand bij Castricum 

 
 

1. Fietsenstalling 
De beschikbare ruimte voor het stallen voor fietsen nabij het strand wordt uitgebreid. 
De omvang wordt besproken in overleg met de strandondernemers. Ook het inzetten 
van een regelaar voor het optimaal gebruik maken van de beschikbare 
fietsparkeerplaatsen ziet het CDA als toegevoegde waarde. 
 

2. Kort parkeren 
De gemeente moet met de exploitant van het parkeerterrein blijven onderhandelen 
over de mogelijkheid voor kort parkeren. Indien een oplossing niet bereikbaar is stelt 
het CDA voor om langs de Zeeweg een aantal parkeerplaatsen aan te leggen met 
parkeermeters voor kort parkeren.  
  

8.4 Strand 
 
 
 
 



CDA Castricum – Met Elkaar! Voor Elkaar! 

24 

 
 

 
 

Het CDA staat al jaren voor een duurzaam beleid. Duurzaamheid is breder dan milieu- of 
energiebeleid. Het gaat ook om hoe we met elkaar samenwerken, hoe we omgaan met de 
gevolgen van een beslissing op de langere termijn. 

 
CDA-Castricum zet zich in voor : 
 

 
 

De gemeente als publiek bedrijf moet naar onze mening het goede voorbeeld geven. 
 

1. In 2030 50% van de klimaat-neutraal doelstelling behaald  
Dit heeft het CDA als doelstelling. Het energiefonds dat nu is gevormd dient 
voortvarend projecten aan te pakken3. Ook op wijkniveau. Wij zien de rol van Calorie 
als erg belangrijk. 
 

2. Bedrijventerreinen 
Het CDA wil dat de ondernemers samen met de gemeente de energietransitie 
realiseren voor de bedrijventerreinen. Ook de instellingen die substantieel subsidie 
ontvangen van de gemeente willen we hiermee aan het werk doen gaan. We zijn al 
goed op weg om op alle daken van de openbare gebouwen, scholen, 
sportverenigingsgebouwen en hoogbouw zonnepanelen te leggen. Dit wil het CDA 
graag voortzetten, mede in samenwerking met Calorie. 
 

3. Van gas los 
We hebben als gemeente de landelijke doelstelling “van gas los in 2050” omarmd. Op 

gemeentelijk niveau moet er nu een beleidsplan en een actieplan komen hoe invulling 

te geven aan deze doelstelling. Samenwerken en overleggen met betrokken partijen 

is nodig. 

 

4. Besparingsplannen  

Instellingen die substantieel subsidie van de gemeente krijgen moeten een 

energiebesparingsplan maken en uitvoeren. 

 

 
 

1. Recycling doelstelling realiseren 
Het CDA wil meebouwen aan de toekomst van onze mooie gemeente. Dit wil het 

CDA onder andere bereiken door de landelijke doelstelling op materiaalhergebruik te 

realiseren. Het landelijke programma Van Afval naar Grondstof (VANG) houdt in dat 

in 2021 de gemeente Castricum 75% materiaalhergebruik realiseert en slechts 100 

kg restafval per inwoner inzamelt. Dit levert tevens een besparing op van de kosten 

op afvalverwerking. Goed voor milieu en portemonnee. 

                                                   
3 DECRA (Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar); een stimuleringsfonds dat is opgericht door 
de gemeente Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en afval- en energiebedrijf HVC met als 
door het aanjagen van duurzame energoeprojecten in de regio en het investeren van de opbrengsten 
in nieuwe duurzame projecten (www.alkmaar.nl/Duurzame-Energie-Cooperatie-Regio-Alkmaar-
(DECRA).html). 

9.1 Energie 

9.2 Circulair 

9. Duurzaamheid 
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.  
1. Verbinding 

Het CDA kiest voor de verbinding met onze inwoners en collega’s. Wij steunen het 

lopende traject om binnen het politieke bestuur kernwaarden in de omgang met 

elkaar vast te leggen. Een vitale en prettige gemeente hebben we voor ogen. Elkaar 

uitdagen op de inhoud en luisteren. Met elkaar krijgen we meer voor elkaar!  

9.3 duurzaam samen 



CDA Castricum – Met Elkaar! Voor Elkaar! 

26 

 

 

 

 

Castricum heeft in de loop der jaren veel geld geinvesteerd in voorzieningen zoals wegen en 
maatschappelijke voorzieningen. Daarbij is veel geld geleend dat moet worden afbetaald. 
 
Omstreek 2010 stond de gemeente er financieel slecht voor. Dat is nu gelukkig een stuk 
beter. De crisis met de nodige bezuinigingen hebben veel problemen gegeven. Dat moeten 
we niet nog een keer hebben. 

 
 

CDA-Castricum zet zich in voor : 
 

1. Schuld gemeente 

De totale financiele schuld van de gemeente wil het CDA in de komende periode 

verder laten afnemen in een verantwoord tempo. Bijvoorbeeld door dure leningen te 

vervangen door goedkopere leningen (nu de rentes laag zijn). 

 

2. Lastendruk voor inwoners 

Het CDA wil over de gehele periode 2018-2022 de gemeentelijke belastingen, zoals 
de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing, niet meer laten stijgen dan de 
inflatiecorrectie.  
 

3. Begroting 
De begroting van de gemeente is qua personeel en bedrijfsvoering ondergebracht bij 

de werkorganisatie de BUCH. De afspraken met die organisatie bepalen wat er 

precies in Castricum wordt gedaan; de begroting dient dat goed zichtbaar te maken. 

 

4. Grond van de gemeente  

De gemeente bezit grond. Er moet een nieuw grondbeleidsplan en 

grondprijzenbeleidsplan worden gemaakt hoe hiermee om te gaan. We moeten geen 

uitverkoop houden, maar wel kijken naar de nut en noodzaak van het behouden 

hiervan. 

 

5. Tegenvallers 

Eventuele financiële tegenvallers dienen binnen de begroting te worden opgevangen. 

 

6. Subsidies 

De gemeente geeft alleen subsidie aan activiteiten die het publiek belang in 

Castricum dienen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Financiën 
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CDA Castricum kandidatenlijst 2018 
 

1. Dorien Veldt   Akersloot 

2. Elize Bon   Castricum 

3. Martijn van Leeuwen  Bakkum 

4. Fer Wilms   Castricum 

5. Joost Cornelis   Castricum 

6. Wim Swart   Limmen 

7. Ruben de Jong  Akersloot 

8. Sjaak Welboren  Limmen 

9. Gerrit Branderhorst  Castricum 

10. Geert-Jan Verkoeijen  Bakkum 

11. Francis Valkering  Limmen 

12. Mirko Carton   Castricum 

13. Maria Overtoom  Akersloot 

14. Niek Valk   Castricum 

15. Gerard Swart   Akersloot 

16. Annelies Swart  Akersloot 

17. Frank Wester   Castricum 

18. John de Boer   Limmen 

19. Joes Kuijs   Castricum 

20. Jaap Hummel   Castricum 

21. Meerten Ritzema  Castricum 

22. Hans Huis in ’t Veld  Castricum 

23. IJmte van Gosliga  Castricum 

 

                  
1.Dorien        2. Elize               3. Martijn           4. Fer      5. Joost 
 

            
6. Wim        7. Ruben             8. Sjaak          9.Gerrit               10.Geert-Jan 
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11.Francis        12. Mirko     13 Maria  14.Niek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  cdacastricum@gmail.com 
 
   www.cdacastricum.nl 
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