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Liever vandaag dan morgen 
 

ALSTUBLIEFT 
 
De VrijeLijst biedt u hierbij het Verkiezingsprogramma 2018 – 2022 aan.
Wij hebben ons programma de titel ‘Lokaal sterk: Liever vandaag dan morgen’ 
meegegeven. De VrijeLijst is sinds 2006 een stabiele en sterke schakel in de 
lokale politiek van Castricum. 
 
Onze inzet is dat we samen met de andere politieke partijen in de gemeenteraad 
voortvarend zijn en voor oplossingen zorgen. Herstel van vertrouwen in de 
overheid en politiek zien wij als de belangrijkste opdracht. 
 
Onze lijsttrekker Ron de Haan brengt 12 jaar kennis en lokale politieke ervaring 
in de gemeenteraad van Castricum mee. Dat straalt af op het team dat de 
schouders wil zetten onder een betrouwbaar en lokaal sterk bestuur. Bij die 
opgave vragen wij uw steun en uw stem op de verkiezingsdatum 21 maart 2018. 
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ONZE KANDIDATEN 
1 Ron de Haan    Castricum 
2 Reinaud van de Fliert  Bakkum 
3 Bärbel Böhling   Castricum 
4 Tim de Heer   Castricum 
5 Chiel de Bood   Castricum 
6 Kim Thijssen   Limmen 
7 Paulien Zwikker   Castricum 
8 Cok van Bergen Henegouw Castricum 
9 Henk Stots    Limmen 
10 Marian Bleijendaal  Akersloot 
11 Cees Kingma   Castricum 
12 Ard Laan    Castricum 
13 Finsmar Zonneveld  Bakkum 
14 Jan Niemeijer   Castricum 
15 Thetmar Lammers  Castricum 
16 Jan Oene Edelenbosch  Akersloot 
17 Luc Hoekzema   Castricum 
18 Ingrid Sauer   De Woude 
19 Jan Molenaar   Limmen 
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WAT VINDT U BELANGRIJK? 
 
200 Inwoners werkten in 2017 mee aan de totstandkoming van de 
Maatschappelijke Agenda Castricum. Op 14 bijeenkomsten zijn 10 lokale experts 
in gesprek gegaan met inwoners over onderwerpen die vaak spontaan 
opkwamen. De centrale vraag was telkens: ‘wat vindt u belangrijk voor onze 
gemeente’?  

 
De samenvattingen van deze bijeenkomsten zijn verzameld in een bundel die in 
de zomer van 2017 is aangeboden aan Burgemeester Mans. De VrijeLijst vindt 
dat de nieuwe gemeenteraad direct aan de slag moet met de Maatschappelijke 
Agenda. Samen moeten we het doen. Liever vandaag dan morgen. 
 
 
 

De Maatschappelijke Agenda Castricum is te vinden op 
http://www.castricum.nl/wonen/nieuws_42914/item/verkenners-bieden-maatschappelijke-
agenda-aan_94372.html 
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VIER DOELEN 
 
Wij omarmen de vier doelen die in de Maatschappelijke Agenda zijn verwoord: 
 
1 Een actieve gevarieerde gemeente met goede voorzieningen 
2 Zorgen voor balans tussen bebouwing en landschap 
3 Meer onderlinge verbondenheid 
4 Een gemeente waar samenleving en overheid samen optrekken 
 
 

De VrijeLijst zal direct na de installatie van de 
nieuwe gemeenteraad het initiatief nemen voor 
het opstellen van een Raadsprogramma. Zo’n 
Raadsprogramma moet alle politieke partijen 
aanspreken, ongeacht hun rol als ‘coalitie’- of 
‘oppositie’ partij. De hierboven genoemde doelen 
uit de Maatschappelijke Agenda zullen wij voor 
het Raadsprogramma aanbieden. 

 

Inwoners denken niet in 
coalitie en oppositie. Zij 
willen dat de politiek 
voor oplossingen zorgt 
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1 Een actieve gevarieerde gemeente met goede voorzieningen 
 

CASTRICUM AAN ZEE 
 
Castricum is een kustgemeente zonder de ambitie uit te groeien tot een tweede 
Zandvoort. De inwoners willen een schoon en makkelijk toegankelijk strand met 
goed begaanbare wandelpaden door de duinen aan de noord- en zuidzijde van 
de Zeeweg en een aparte opgang voor paarden. We zien uit naar een oplossing 
die kort parkeren aan het strand mogelijk maakt, zonder dat daarvoor direct de 
hoofdprijs wordt gevraagd. De keuze die in de jaren negentig is gemaakt door het 
parkeerterrein te privatiseren is een blunder die moet worden rechtgezet.  
 
De VrijeLijst koestert de voorzieningen in de gemeente. Zoals veilige fietspaden 
en wegen, goede scholen met beweegpleinen, kinderspeelplaatsen en een 
veilige, groene leefomgeving. Groenonderhoud is een van de belangrijkste 
kerntaken van de lokale overheid. Bomen worden tijdig gesnoeid. Een overdekt 
zwembad vinden wij een basisvoorziening. In onze waterrijke omgeving moet 
onze jeugd, onder leiding van vakdocenten, goed leren zwemmen. Onze cultuur- 
en sportaccommodaties staan voor EUR 3,6 miljoen op de gemeentebegroting. 
Na jaren van denken óver, moeten we nu uitvoering geven áán optimaal gebruik 
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ván deze voorzieningen. Zodat we ook nieuwe initiatieven kunnen inpassen en 
waarderen zonder andere weg te bezuinigen. Niet alleen jeugd die met plannen 
komt verwacht dat van ons, ook het toenemend aantal ouderen vraagt een 
flexibele en innovatieve aanpak. 
 
We zien voor onze treinforensen uit naar een station waar je ook droog staat als 
het regent. Autoparkeervoorzieningen moeten berekend zijn op recreanten die 
het duingebied willen bezoeken. Samen met de ondernemers willen we 
uitvoering geven aan een verbinding van het dorpshart met het stationsgebied. 
Het open natuurlandschap de Zanderij verdient onze aandacht, de culturele 
voorzieningen die daar nu zijn zoals Huis van Hilde, het Strandvondstenmuseum 
en de Werkgroep Oud Castricum zijn van grote culturele en historische waarde. 
Plannen om het bedrijventerreinen Castricummerwerf duurzaam te ontwikkelen 
moeten we aangrijpen. Liever vandaag dan morgen. 
 

VERKEER EN VERVOER 
 
Veel Castricummers gaan voor hun werk dagelijks het land in. Ontsluitingswegen 
die het verkeer aan de randen van de gemeente soepel laten doorstromen 
vinden we bij De VrijeLijst een groot goed. 
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Voor het openbaar vervoer zijn mensen aangewezen op NS en Connexxion. 
Waar deze maatschappijen gaten laten vallen doet Castricum er goed aan om 
samen met gemeenten in de regio interlokaal vervoer tussen de kernen te 
faciliteren. Het strand en de dorpskernen Akersloot en Bakkum worden nu slecht 
bediend, De Woude is zelfs helemaal niet bereikbaar met openbaar vervoer. 
Mogelijke alternatieven, zoals die wel in andere vergelijkbare gemeenten met 
succes bestaan, kunnen we ook aan onze inwoners voorleggen. 
 
De VrijeLijst neemt de ambitie over van de Fietsersbond Castricum om als 
fietsgemeente bij de top 20 van het land te horen. We gaan dat vormgeven door 
met deskundige inwoners een Fietstafel in te 
richten (naar het voorbeeld van de Overleggroep 
Strand die er op initiatief van De VrijeLijst is 
gekomen).  
Dialogen met inwoners geven inzicht en helpen 
ambtenaren en bestuurders op weg om ideeën 
en ambities op haalbaarheid te onderzoeken. De 
VrijeLijst is van mening dat de Denktank Verkeer, 
die in Castricum heeft bestaan, weer moet 
worden opgericht. 

We nemen de ambitie 
over van de 
Fietsersbond 
Castricum om als 
fietsgemeente bij de 
top 20 van het land te 
horen 
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We zetten in op een duurzaam woon- en leefmilieu. De VrijeLijst wil dat inwoners 
en de gemeenteraad goed worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van 
Schiphol. Betrek de kennis en kunde van bewonersplatforms! Zoals we ook 
bepleiten om samen met de lokale energiecoöperatie CALorie het voortouw te 
nemen met slimme energiemaatregelen voor overheidsgebouwen, zwembad, 
straatverlichting en  cultuur- en sportaccommodaties. 
 
De dorpskern met z’n winkels, de bioscoop en andere uitgaansgelegenheden 
nodigt meer uit als de inrichting aantrekkelijker is en doorgaand verkeer dwars 
door het centrum wordt ontmoedigd. Hierover bestaan tal van ideeën waarover 
De VrijeLijst met inwoners en ondernemers in gesprek wil. We kunnen onze 
gemeente ook aantrekkelijker maken door over onze dorpsgrenzen heen te 
kijken en onze buurgemeenten te betrekken bij het bestaan van ons aanbod aan 
winkels, horeca en wandelroutes, cultuur en natuurgebieden. 
 
Door onze culturele en sportieve prestaties van onze lokale helden meer uit te 
dragen, bevorderen we het bezoek aan en bestedingen in onze gemeente. We 
kunnen werk maken van een hoofdfietsnetwerk samen met Bergen, Uitgeest en 
Heiloo. En voor de honderden stationsfietsen, die nu tot veler ergernis soms 
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maanden achteloos bij Station NS in Castricum worden achtergelaten, moet een 
aparte ‘lang verblijf’ stalling komen. 
  
Het geschil tussen de inwoners van Limmen en de gemeente over het kruispunt 
Visweg - Rijksweg moet stoppen. Als blijkt dat een rotonde ruimtelijk inpasbaar 
is, veiliger voor fietsers, autoverkeer beter laat doorstromen en omwonenden 
minder hindert, moet daarvoor gekozen worden. Ook op andere gevaarlijke 
knooppunten zoals in Akersloot bij de veerpont, de Dorpsstraat en bij scholen 
moet de snelheid ‘uit de weg’ worden gehaald. Liever vandaag dan morgen. 
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VEERPONTEN 
 
De VrijeLijst is er trots op dat 
ze er in 2014 in is geslaagd 
de gemeenteraad ervan te 
overtuigen dat het eiland De 
Woude een eiland moet 
blijven. 
 
Recent heeft de 
gemeenteraad ingestemd met 
het voorstel van De VrijeLijst 
om voor één jaarabonnement 
(EUR 180) de twee 
gemeentelijke veerponten 
(Akersloot en De Woude) 
open te stellen.  
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2 Zorgen voor balans tussen bebouwing en landschap  
 

WONEN 
 
De druk op de huizenmarkt in Castricum is groot. We wonen in een 
aantrekkelijke gemeente! De VrijeLijst wil dat graag zo houden, voor iedereen. 
Zoals overal, stijgen ook in Castricum de huizenprijzen. Het tekort aan woningen 
in de regio wordt geschat op 12500 huizen. De vraag rijst: Welk type huizen moet 
Castricum bouwen en waar moeten die dan komen? Bouwgrond is schaars in de 
gemeente. Ons open landschap is van grote culturele en historische waarde. 
 
Wat ook telt: onze inwoners zijn gehecht aan de dorpse kenmerken in de diverse 
kernen. De VrijeLijst vindt dat door (ver)nieuwbouw slim binnen deze kernen in te 
passen de dorpse waarden behouden kunnen blijven. Woningen zijn nodig en 
moeten gebouwd kunnen worden, maar niet overal en ook niet tegen elke prijs. 
De VrijeLijst is van mening dat ongebreidelde bouwdrift op landbouwgrond moet 
worden voorkomen als natuurbeheer en de bedrijfsvoering van agrariërs 
daardoor in het gedrang komen.  
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We zullen ons verzetten als open landschap en groene rafelranden, zoals het 
dorpsgezicht in Limmen, dreigen te verdwijnen. Wij staan ertegen op wanneer 
historische gebouwen, zoals de muziekschool aan de Jan van Nassaustraat en 
de zusterflat aan het Koekoeksduin, gedachteloos worden gesloopt. De VrijeLijst 
hekelt in de raad deze voorbeelden van afbraakbeleid. 

 

TINY HOUSES – SOCIAAL WONEN 
 
De VrijeLijst volgt de oproep in de Maatschappelijke Agenda om met 
onmiddellijke ingang te investeren in een woningbouwprogramma met sociale 
woonruimten die voor iedereen toegankelijk én betaalbaar zijn. Koop en huur. 
We maken ons daar al sterk voor sinds de entree van De VrijeLijst in de 
gemeenteraad. De huizenmarkt van Castricum is veel te eenzijdig. Als we ons 
beleid niet wijzigen en experimenten zoals met tiny houses niet aangaan, 
vergrijst het dorp en krijgen tal van voorzieningen het moeilijk.  
 
We steken niet onder stoelen of banken dat het gemeentebestuur de 
vastgoedontwikkelaar op het landgoed Duin en Bosch veel krachtiger had 
moeten aanspreken op de opdracht om sociale huurappartementen te realiseren 
waar zich de voormalige zusterflat bevond. In plaats daarvan zijn ze nu dicht op 
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zorgwoningen voor GGZ-cliënten bedacht. Dat is niet alleen onverstandig, het 
gaat in tegen het bestemmingsplan en schendt afspraken met omwonenden. 
 
Decennialang is vastgehouden aan het beeld dat Castricum met haar sociale 
woningbouw opgave ‘op koers’ zit. De VrijeLijst heeft er steeds op gewezen dat 
dat echt onzin is. Het systeem van woonruimteverdeling moet zo georganiseerd 
worden dat er geen lange wachtlijsten en urgenties kunnen ontstaan.  
 
Het tekort aan sociale huurwoningen is niet verwijtbaar aan de instroom van 
statushouders of een groter aanbod van 1 persoonshuishouders. Er is in 
Castricum jarenlang gewoon te weinig aandacht aan sociaal wonen besteed. 
 
De VrijeLijst kiest er niet voor bewoners tegenover elkaar te zetten. Dat gebeurt 
door woningen te proppen op locaties die daar niet voor zijn bestemd. Wat beter 
werkt, vinden wij, is vastgoedontwikkelaars duidelijk te maken wat je van ze 
verwacht, en om samen met inwoners de plannen voor het (her)inrichten van 
nieuwe woonwijken uit te werken. Creatieve ideeën moeten daarbij niet meteen 
worden weggewoven maar omarmd en uitgedokterd worden. 
 
Wij stellen ons het beeld voor van gemêleerde woonwijken, met een 
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gelijkwaardige verdeling tussen huur en koop. We moeten veel meer inzet tonen 
om jongeren te behouden en senioren naar kleinere woningen te laten 
doorstromen. Het afkopen van de verplichting door ontwikkelaars om sociale 
woningen te bouwen moet veel hoger worden belast. 
 
Die heffing mag van De VrijeLijst worden verdubbeld, van EUR 10.000,- naar 

EUR 20.000,- voor elke niet 
gebouwde ‘sociale woning’. 
 
De VrijeLijst verwacht van het 
gemeentebestuur in 2018 een plan 
voor betaalbare en duurzame sociale 
(huur)studio’s voor starters en kleine 
huishoudens. 
 
Voor de kopersmarkt kunnen Tiny 
Houses in korte tijd geplaatst worden 
op bouwgrond die voor woningbouw 
in aanmerking komt. De VrijeLijst is 

voorstander van een dynamischer huizenmarkt die ruimte biedt aan 
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woonconcepten voor huurders en kopers met een minder goed gevulde 
portemonnee. 
 
Voor De VrijeLijst biedt het omvormen van winkels en bedrijfspanden in studio’s 
en appartementen, die eerst in huur en als de huurder dat wil daarna naar koop 
kunnen worden omgezet, eveneens kansen. Ook ouderen die kleiner en 
goedkoper willen wonen, maar wel graag langer zelfstandig willen blijven, zouden 
daarvan gebruik kunnen maken. De VrijeLijst onderschrijft de oproep van de 
Samenwerkende Bonden voor Ouderen voor méér seniorenwoningen van harte. 

3 Meer onderlinge verbondenheid 
 

ÉÉN GEMEENTE 

 
Castricum, Akersloot en Limmen zijn sinds 16 jaar één gemeente. Dat niet 
iedereen die verbondenheid even sterk voelt begrijpen we bij De VrijeLijst wel. 
Maar daarmee zeggen we niet dat we elkaar dan maar in de steek moeten laten. 
Iedere kern of buurtschap moet echter wel zelf kunnen uitmaken welke stijl, 
cultuur en gewoonten het beste passen. Een rock ’n rollweekend in Akersloot, 
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jazz in Limmen, Uit Je Bak in Castricum, BakkumBruist, WouwdeWoude op het 
eiland De Woude.  
 
Identiteit geven aan dorpskernen is mensenwerk. De overheid heeft hierin een 
faciliterende rol. De VrijeLijst vindt dat de gemeente een sociale waardenkaart 
moet maken. Doelgroepen die extra aandacht nodig hebben krijgen voorrang in 
het subsidiebeleid. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan 
eenzaamheidsbestrijding onder ouderen. De inzet van zorghulpverlening moet op 
de kleinst mogelijke schaal in de buurt plaatsvinden. 
 

SAMENWERKING 

 
Regionale samenwerking met drie gemeenten om 
ons heen is inefficiënt en onnodig duur wanneer de 
samenwerking zich alleen richt op 700 ambtenaren 
in vier gemeenten die onder één directie werken, 
terwijl de vier gemeenten in bestuurlijk opzicht alle 
vier een andere richting op blijven denken. De VrijeLijst wil dat we de ambtelijke 
samenwerking met Bergen, Heiloo en Uitgeest uitbreiden door onderzoek te 

Onderzoek doen naar de 
vorming van één groene 
duingemeente met Bergen, 
Uitgeest en Heiloo 
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gaan doen naar wat de effecten, de voor- en nadelen zijn wanneer we zouden 
besluiten één groene duingemeente te worden. Het vertrekpunt van De VrijeLijst 
is om onderwerpen die voor ons allemaal van vitaal belang zijn, zoals wonen, 
openbare orde en veiligheid, onderhoud wegen en afvalinzameling in een 
centraal bestuur te regelen, terwijl we de dienstverlening die inwoners tot in de 
kleinste kernen raakt, op wijk- en buurtniveau organiseren. 
 
De VrijeLijst ervaart de ambtelijke fusie van Castricum met Bergen, Heiloo en 
Uitgeest nu als een ondoorzichtige constructie. Wie zit er aan het stuur? 
Niemand weet precies hoe de gemeenten zich tot elkaar verhouden. De vier 
gemeenten zijn zelfs elkaars concurrent wanneer er bij de provincie of het Rijk 
ergens een subsidiepotje voor lokale ambities openstaat. 
 
Wanneer de aansturing plaatsvindt door één opdrachtgever (lees: één 
gemeenteraad) in plaats van vier (zoals nu gebeurt) geeft dat aan inwoners en 
politici veel meer mogelijkheden om kort ‘op hun bestuur’ te zitten. De raad kan 
weer gaan doen waarvoor ze bestaat: kaders stellen en het bestuur om 
verantwoording vragen. Voordeel voor inwoners: één gemeente is goedkoper en 
effectiever. Inwoners hebben recht op transparantie, vinden wij. 
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Een gemeente met 100.000 inwoners staat bestuurlijk ook veel sterker naar 
partners wanneer er afspraken moeten worden gemaakt over kustbescherming, 
natuur en landschap, veiligheid, woningbouw en de toekomst van Schiphol. 
Liever vandaag dan morgen. 
 

CULTUUR EN SPORT 
 
Cultuurparticipatie, talentontwikkeling, het stimuleren van gezondheid en 
bestrijden van eenzaamheid gaan voorop in onze gemeentelijke visie op sport, 
cultuur en welzijn. Cultuur is een speerpunt van De VrijeLijst. Initiatieven die een 
artistieke ambitie hebben juichen we toe. De gemeente moet erop toezien dat 
alle inwoners eenvoudig en vrij toegang hebben tot informatiesystemen, en dat 
zij bibliotheken en archieven makkelijk kunnen benaderen. Bioscoop Corso is 
een vrije onderneming waaraan de overheid geen eisen kan stellen en daarmee 
niet onder een subsidieregime te plaatsen is. Wanneer Filmhuis CineKast in 
Castricum een beroep doet op overheidssteun om de programmering van 
arthouse films veilig te stellen, dan heeft dat om reden van de culturele betekenis 
van dit filmgenre wel onze sympathie.  
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Het aantal jongeren dat in Castricum woont en het aantal senioren houdt elkaar 
in evenwicht. Een kwart van onze inwoners is over enkele jaren 65 jaar en ouder. 
Dat zijn 7900 mensen, tegenover zo’n 6700 jeugdigen. 
 
Willen we een sport- en cultuurbeleid dat gedragen wordt door ‘zoveel mogelijk’ 
partijen? Of laten we de ontwikkelingen op ons af komen? De VrijeLijst gaat voor 
de eerste keuze. 
 
De VrijeLijst vindt dat de gemeente het Platform Sport moet uitnodigen om 
samen met de sportverenigingen met voorstellen te komen hoe we onze lokale 
sportwereld toekomstgericht kunnen verduurzamen. Met een programmering 
gericht op doelgroepen, waarbinnen talenten zich kunnen ontwikkelen. Datzelfde 
willen we vragen aan het Cultuurplatform en de cultuurpodia die in de 
verschillende kernen actief zijn. 
 
De VrijeLijst vindt dat zoveel mogelijk mensen, jong en oud, vrij en in 
georganiseerd verband moet kunnen bewegen en van cultuur kunnen genieten. 
Cultuur en sport hebben een belangrijke sociale en maatschappelijke functie. Ze 
halen mensen uit een maatschappelijk isolement. Het aantal alcohol (en drugs) 
gerelateerde incidenten in de gemeente moet blijvend naar nul. Jeugd moet niet 
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alleen overal kunnen sporten, ze moet ook veilig kunnen uitgaan. Waardevolle 
initiatieven en festivals willen we waarderen met subsidie. 
 
Drie speerpunten hebben onze prioriteit: 
 
1 Aandacht voor de maatschappelijke functie van cultuur en sport; 
2 Handhaven van de kwaliteit van sportverenigingen en - accommodaties; 
3 Meer inzet op een actueel lokaal kunst- en cultuuraanbod 
 

ECONOMIE, WERK EN ZORG 
 
De overheid kan verantwoordelijkheid nemen voor het behoud van zoveel 
mogelijk banen en het bevorderen van werkgelegenheid in de gemeente. Zoals 
bij de GGZ-instelling op Dijk en Duin in Bakkum. Woningbouw, vinden wij, mag 
de zorgfuncties die daar centraal staan niet ‘opzij duwen’. 
 
Er kan meer. Een goed vestigingsklimaat speelt in op de behoeftes van startende 
ondernemers. Kwijtscheldingsregelingen voor lokale belastingen en andere 
stimuleringsmaatregelen zoals waarderingssubsidies kunnen eraan bijdragen dat 
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startende ondernemers zich in onze gemeente willen vestigen, en daarmee het 
economisch klimaat verlevendigen. 
 
De gemeente heeft zelf ook een taak ‘echte’ banen te creëren. De inzet van 
flexwerkers en ‘payroll’ organisaties die medewerkers ter beschikking stellen 
tegen slechtere arbeidsvoorwaarden dan vast personeel, hebben in gemeenten 
om ons heen een voet tussen de deur gekregen. De VrijeLijst vindt dat een 
ongewenste ontwikkeling en niet passend voor Castricum. 
 
We zien dat Castricum niet erg hoog scoort op de instroom van mensen met een 
achterstand op de arbeidsmarkt (waarstaatjegemeente.nl). De VrijeLijst vindt dat 
de overheid een voorbeeldfunctie heeft voor een kwalitatief en kwantitatief goede 
invulling van beschut werk voor mensen die daarop aangewezen zijn. 
Omgekeerd geldt ook: iedereen kan iets bijdragen aan de samenleving. Maar 
een sollicitatieplicht voor werkzoekenden ouder dan 55 jaar vinden we niet zinvol. 
 
Voor de inkoop van zorg aan mensen die dat nodig hebben zijn de inwoners 
aangewezen op afspraken die daarover in de Regio Alkmaar worden gemaakt. 
Aanbestedingen op (jeugd)zorg en dienstverlening vinden echter vooral plaats 
tegen de laagste prijs. Goedkoop blijkt duurkoop als daardoor wachtlijsten 
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ontstaan en door hoge werkdruk de kwaliteit van de dienstverlening achteruit 
gaat. De VrijeLijst vindt dat Castricum, samen met Bergen, Heiloo en Uitgeest, 
zorg dichtbij huis sociaal moet aanbesteden. Liever vandaag dan morgen. 
 

OUDERENBELEID 
 
De VrijeLijst onderschrijft de oproep van de Samenwerkende Bonden voor 
Ouderen om aandacht voor ouderen nadrukkelijk op te nemen in 
gemeentebeleid. Als ouderen hun grotere woning willen inruilen voor een kleiner 
appartement dan moet dat mogelijk zijn. De VrijeLijst steunt de bonden in hun 
kritiek op de politiek in Castricum. Ze wijzen op een raadsbesluit waarin het 
gemeentebestuur wordt opgedragen actief met woningbouwverenigingen en 
vastgoedmaatschappijen op zoek te gaan naar grond en bouwlocaties voor de 
genoemde appartementen. Dan komen er ook weer woningen vrij voor gezinnen 
en wordt de doorstroming op de huizenmarkt bevorderd. 
 
Een aparte plaats in de ouderenzorg neemt de aandacht en voorlichting in voor 
beginnend dementerenden en alzheimerpatiënten. Mantelzorg grijpt soms diep in 
op het leven van families, buren en goede vrienden. De VrijeLijst vindt dat 
gemeente bij hulpverlening aan ouderen toeschietelijk mag zijn door 
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kleinschalige nieuwbouw van (zorg)woningen te stimuleren of bestaande 
complexen hiervoor geschikt te maken en zorgvoorzieningen direct in de buurt te 
organiseren. 
 
Klachten en misstanden aangaande ouderenzorg en huishoudelijke hulp horen 
volgens De VrijeLijst op het bordje terecht te komen van een onafhankelijke 
klachtencommissie, in plaats van dat zij door de gemeente of zorgaanbieders zelf 
worden beoordeeld. Van het gemeentebestuur verwacht De VrijeLijst dat het 
jaarlijks openbaar een voortgangsgesprek met de gemeenteraad heeft over de 
zorgtaken waarvoor de lokale overheid sinds 2015 verantwoordelijkheid draagt. 

4 Een gemeente waar samenleving en overheid samen optrekken 
 

GESPREKSTAFELS 
 
De VrijeLijst wil dat de gemeente opvolging geeft aan gesprekstafels met 
Dorpsraden en bewonersgroepen zoals voor ontwikkellocaties in Limmen, 
Zanderij, de omgeving van Toonbeeld en Nieuw Koningsduin. De openlijke 
besprekingen met belanghebbenden over de toekomst van de Zanderij tussen 
het station en de duinen zijn een voorbeeld van hoe dat nu beter gaat dan 
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voorheen. Maar afspraken geven ook verplichtingen waar je elkaar op aan moet 
kunnen spreken. Raadsleden moeten bijeenkomsten met bewoners vrij kunnen 
bezoeken en goed geïnformeerd worden over besluiten in Dorpsraden. 
 
De VrijeLijst vindt de Werkgroep Oud Castricum grote betekenis heeft als 
verbinder tussen oude en nieuwe waarden. We zullen ons ervoor inzetten dat de 
gemeente voor haar toekomst oplossingen kiest die rekening houden met onze 
historische kwaliteiten. De VrijeLijst ziet het gemeentehuis daarbij als een vitaal 
gemeenschapshuis en ‘trefcentrum’. Er moeten daar vaker en meer 
gesprekstafels komen waaraan inwoners en politici elkaar ontmoeten en waar 
verleden, heden en toekomst goed tegen het licht gehouden worden. Die tafels 
zijn de monitoren van de Maatschappelijke Agenda. 
 

De gesprekstafels die De VrijeLijst voor ogen 
heeft worden opgericht naar het voorbeeld van 
de overleggroep Buitengebied en de 
Overleggroep Strand (beide staan open voor 
inwoners, ondernemers en natuurorganisaties) 
waarvoor De VrijeLijst het voortouw nam.  
 

De gesprekstafels met 
inwoners zijn de 
monitoren van de 
Maatschappelijke 
Agenda 
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Op het Raadsspreekuur kunnen inwoners gelukkig nu al hun actuele kwesties 
bespreekbaar maken aan een gezelschap van raadsleden. De VrijeLijst is er trots 
op dat we voor de Overleggroep Strand en het Raadsspreekuur in de 
gemeenteraad de handen op elkaar hebben gekregen. Beide functioneren met 
succes en worden zeer gewaardeerd. 
 
De VrijeLijst betreurt het dat Castricum verschillende malen naar voren is 
gekomen als ‘moeilijk te besturen gemeente’. Het vertrouwen in de overheid is 
door de bestuurscrisis in 2016 zwaar op de proef gesteld. Volgens De VrijeLijst is 
vertrouwen nodig wil je met elkaar vooruitgang boeken. Het vertrouwen dat de 
politiek voor oplossingen zorgt moeten we terugwinnen. Liever vandaag dan 
morgen. 
 
De VrijeLijst vindt de manier waarop we ons openbaar bestuur hebben 
georganiseerd echt anders moet. Inwoners hebben meer in het gemeentehuis te 
zoeken dan de publieksbalie om hun paspoort op te halen, al zijn we natuurlijk 
blij dat het ons gelukt is dat dat voortaan ook op woensdagavond kan.  
 
Maar dat is niet voldoende. Ook de mogelijkheden voor inwoners die in het 
gemeentehuis willen meedenken en meewerken om de gemeente 



Lokaal sterk: Liever vandaag dan morgen 
 

29 

aantrekkelijker, veiliger en vriendelijker te maken moeten worden verruimd. Dat 
begint al in de bestuurlijke voorbereidingsfase, wanneer er zorgen zijn of plannen 
moeten worden besproken. Straatcriminaliteit neemt niet af door cameratoezicht. 
Preventief kan cameratoezicht wel goed werken op specifieke locaties. Online 
raadplegingen kunnen leerzaam zijn wanneer er belangrijke politieke keuzes 
moeten worden gemaakt. De VrijeLijst vindt dat we er samen op alle mogelijke 
manieren voor moeten zorgen dat er in, en buiten het gemeentehuis dialogen 
met inwoners ontstaan. Liever vandaag dan morgen. 
 
De VrijeLijst is een groot voorstander van een ruimere inzet van 
burgerraadsleden (niet gekozen raadsleden die bij verkiezingen op de 
namenlijsten van politieke partijen hebben gestaan) in vergaderingen. De 
VrijeLijst is ook voor een ruimhartiger deelname van inwoners die op 
vergaderingen komen inspreken. 
 

EEN DORP MET VEEL GEZICHTEN 
 
Uit onderzoeken komt steeds naar voren: Castricum is een dorp met veel 
gezichten. De kernen hebben veel te bieden. Castricum is met drie grote 
scholengemeenschappen een onderwijsgemeente voor een groot 
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verzorgingsgebied. Met de psychiatrische klinieken op Dijk en Duin zijn we een 
betekenisvolle gemeente voor geestelijke gezondheidszorg. 
 
De Woude is uniek vanwege zijn eilandstatus met veenweidevogelpopulatie. 
Akersloot en Limmen zijn van oudsher zelfstandige dorpen waar de inwoners een 
sterke binding met elkaar en de lokale voorzieningen hebben. Bij De VrijeLijst 
vinden we dat dat zo moet blijven. Voor de hele gemeente geldt: we zijn een 
prachtige gemeente met een zout- en zoetwaterkust. Rust, ruimte, natuur en 
water zijn om ons heen en altijd dichtbij. 
 

WINKELFORMULES 
 
Het koopgedrag van consumenten is door de opkomst van internet en online 
winkelen in snel tempo veranderd. De VrijeLijst vindt het een uitdaging om de 
winkelformules in Castricum beter af te stemmen op de doorontwikkeling van het 
Huis van Hilde naar een Museum met, wat ons betreft, ook een Tuin van Hilde 
(met vrij toegang voor museumjaarkaarthouders) en een museaal achterland. 
 
We zijn bezorgd dat het met de winkelvoorziening in de gemeente niet de goede 
kant opgaat zolang we overal hetzelfde willen blijven doen. Kwetsbare 
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winkelvoorzieningen in Akersloot, Limmen en het Kooiplein in Castricum komen 
zo in problemen. Kansen die zich lokaal aandienen moeten we benutten. 
 
De VrijeLijst is blij met de komst van Cultureel Centrum Geesterhage. We blijven 
het wel eeuwig zonde vinden dat er niet voor gekozen is deze 
centrumvoorziening te integreren in het uitgaansgebied van het dorp. Voor 
andere culturele instellingen, zoals het poppodium De Bakkerij en bioscoop 
Corso breken nu moeilijke tijden aan. De VrijeLijst zal doen wat mogelijk is om 
alle culturele instellingen in Castricum als één cluster te bedienen. Liever 
vandaag dan morgen. 
Politiek bedrijven betekent voor De VrijeLijst: afspraken 
nakomen en handhaven. Zoals wanneer de provincie 
aan (nieuwe) bewoners in Castricum een 
woonprogramma ‘in het groen’ belooft. De VrijeLijst vindt 
dat de druk die het Rijk en provincie uitoefenen om 
weilanden aan te wijzen voor eenzijdige woningbouw de 
identiteit van de kernen geweld aandoet. 
 
Door vooral koopwoningen in de duurste categorieën te realiseren wordt de 
lokale woonbehoefte van huurders, starters en ouderen niet beantwoord. We 

Een gelijkmatiger en 
eerlijker verdeling van 
betaalbare koop- én 
huurwoningen. 
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realiseren ons dat dit lastig is, lokale overheden kunnen nu eenmaal geen 
woningen toewijzen of achterhouden aan ‘eigen inwoners’. Maar dat betekent 
volgens De VrijeLijst niet dat aan vastgoedontwikkelaars het vervolgens veel te 
makkelijk moet worden gemaakt om eenzijdige woningbouwprogramma’s met 
dure huizenbouw op ‘goedkope’ (landbouw)grond te presenteren. 
 

Bij De VrijeLijst vinden we dat 
inwoners recht hebben op het héle 
verhaal.  
 
Bijvoorbeeld wanneer lokale 
belangen ondersneeuwen bij de 
woningbouwopgave die Rijk en 
Provincie aan de gemeenten 
opleggen. En ook wanneer de 
grenzen worden opgezocht van 
wat juridisch misschien wel is 
toegestaan, maar maatschappelijk 
moeilijk te begrijpen is. 
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ENERGIEBELEID 
 

Nu is er nog de Aardgaswet: iedere woning heeft recht op een gasaansluiting. 
Hoe lang houdt de aardgas wet onder druk van de olie- en gasindustrie nog 
stand? Ze blokkeert de mogelijkheden aan gemeenten om vrijwillig ‘van het gas 
af’ te gaan. Gemeenten moeten de druk op Den Haag opvoeren. Laten we er met 
elkaar werk van maken dat we van het gas ‘afkunnen’. 
 
De VrijeLijst vindt dat - op weg naar een aardgasvrije gemeente - het 
gemeentebestuur samen met de inwoners de krachten moet bundelen naar 
verduurzaming en een circulaire economie. Niet door inwoners zwaardere 
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heffingen op te leggen, maar door nieuwe energiebronnen voor iedereen 
aantrekkelijk te maken. De VrijeLijst is geen voorstander van windmolens op 
land. Ze zijn kosteninefficiënt en bovendien niet nodig nu er is gekozen voor 
windparken ver weg in zee. 
 
Budgetneutraal gaan we naar klimaatneutraal. Van de totale energierekening die 
inwoners en ondernemers wordt voorgezet kunnen klimaatdoelen en de 
energietransitie worden behaald en betaald. Aanmoedigen, vinden wij, is iets 
anders dan verplicht stellen. De gemeente kan haar inwoners met een lokaal 
duurzaamheidsfonds steunen. Subsidies voor huisisolatie, afvalscheiding beter 
faciliteren, fietspaden optimaliseren, lokale landbouw propageren. De VrijeLijst 
wil de openbare ruimte benutten voor groen dat niet alleen nuttig is voor de mens 
maar ook voor insekten, zoals vlinders en bijen.  
 
Vanuit De VrijeLijst zijn inwoners tien jaar geleden de lokale energiecoöperatie 
CALorie begonnen. CALorie is inmiddels van grote betekenis voor Castricum en 
een voorbeeld voor andere gemeenten. Door de energiecoöperatie op te nemen 
in het energiebeleid voor de regio kunnen schaalvoordelen worden behaald en 
kan de energietransitie voor de inwoners in een transparant proces worden 
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gebracht. Zodat iedereen kan zien en meerekenen welke kosten en baten de 
energietransitie met zich mee brengt. 
 

GROENE DUINGEMEENTE 
 
Met het visioen van één groene en sterke duingemeente is De VrijeLijst nu nog 
pionier in bestuurlijk en politiek Castricum, maar dat zal niet lang meer zo zijn. 
We zien en horen dat om ons heen. Ambtenaren werken liever voor één baas, 
dan voor vier. Andere partijen zullen De VrijeLijst snel volgen. In de 
tussenliggende periode is het zaak dat we tijdig voor de belangen van onze 
inwoners blijven opkomen als door onze schaalgrootte van een gemeente met 
‘maar’ 35000 inwoners, de karakteristieke kenmerken van ons landschap, de 
kust en de duinen in het gedrang komen. 
 
En met groen bedoelen we ook groen. Gezonde bomen kappen we niet. Dat is 
ook helemaal niet nodig als je vanaf de aanplant van bomen een 
onderhoudsprogramma hebt dat voorziet in tijdige snoei en onderhoud. En een 
bomenploeg paraat hebt die bewoners te hulp komt bij ongemakken zoals takken 
die losraken bij stormen. 
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De VrijeLijst waarschuwt daar waar persoonlijk belang voor algemeen belang 
gaat en partijpolitieke spelletjes worden gespeeld, burgers zullen afhaken. Deze 
zullen zich tegen ‘het systeem’ keren omdat zij beslissingen niet begrijpen. Niet 
omdat inwoners dom zijn of niet geïnteresseerd, maar doordat zij de beslissingen 
van de overheid ondoorzichtig vinden. De VrijeLijst waarschuwt dat politiek 
machtsdenken de deur wijd openzet naar populisme, naar ‘vijanddenken’ en naar 
oplossingen die op lange termijn niet houdbaar zijn. 
 
Die politiek keuren wij af. De VrijeLijst is wars van een democratie waarin we 
boos en verongelijkt met de vinger naar elkaar gaan zitten wijzen. De politiek, wij 
dus, zijn zelf verantwoordelijk. De VrijeLijst zal oplossingen aandragen die 
realistisch, werkbaar en humaan zijn. Van bestuurders mogen inwoners 
vervolgens verwachten dat zij sterk in de schoenen staan in het beschouwen van 
de gemeente in een breed krachtenveld, en tegelijk in het beschermen van de 
belangen van inwoners en ondernemers. Liever vandaag dan morgen. 
 

BEZOEKERS 
 
De VrijeLijst vindt dat Castricum, met zijn ligging aan de Noordzee en het 
Alkmaardermeer, een trekpleister is voor toeristen en recreanten die onze 
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landschappen en de kusten willen beleven. Titelraces op zee en 
kampioenschappen op het rugbyveld die drommen mensen op de been brengen 
juichen we toe, maar in eenvormige vakantieparken zien we eerlijk gezegd geen 
toegevoegde waarde. 
 
Evenementen kunnen tot de verbeelding spreken. Dat wil niet zeggen dat ze 
geen hinder of ongemak kunnen geven. Denk aan parkeerdruk en de belasting 
van de natuur, volle treinen en bussen, aan afval, geluidsoverlast. Soms hoort 
dat erbij. Dan zorgen we ervoor dat de boel ook weer wordt opgeruimd. De 
overheid kan ervoor zorgen dat organisatoren en omwonenden hierover met 
elkaar afspraken maken waar ze elkaar aan kunnen houden. 
 
Voor een zinnige discussie over overlast zullen we eerst goed in beeld moeten 
hebben welke 'overlast' we zien en wat we willen voorkomen, net als aan wie we 
ter beoordeling laten om overlast ook echt als 'overlast' te kwalificeren. 
 
De VrijeLijst is voorstander van de uitbouw en het versterken van bestaande 
toeristische infrastructuur, het beschermen en het vrijhouden van kust, duinen en 
poldergebied. Leefkwaliteiten van mens en dier gaan voorop. Op de Zanderij, het 
gebied nabij het station past natuurontwikkeling geholpen door de Provincie 
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Noord-Holland en de NS. Meer treinen die de oversteekplaatsen blokkeren? Dan 
ook een spoortunnel. Waar de gemeente aan meebetaalt. 
 
De discussie over natuur en landschap reikt natuurlijk verder dan de 
bescherming van de Zanderij, de duiinen en de unieke ligging van het Oer-IJ. De 
VrijeLijst wil dat Castricum zich veel sterker gaat mengen in ruimtelijke discussies 
dan tot nu toe wordt gedaan. Een lelijk landschap verrommelt en verpaupert. De 
VrijeLijst wil ons typische landschapsbeeld behouden. Voor de huidige generatie, 
voor onze kinderen, en ook omdat dit prachtige deel van Nederland dat waard is. 
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TOEKOMST 
 
De wereld verandert, elke dag. Wat willen we dan? Ons vastklemmen aan regels 
en structuren, ook als die niet blijken te werken? Over een paar jaar treedt de 
Omgevingswet in werking. Het belooft de grootste naoorlogse verschuiving in 
macht en procedures te worden. En dus ook in het organiseren van spraak én 
tegenspraak door inwoners. Maar liefst 26 wetten worden samengevoegd tot 
één. De verantwoordelijkheid op de uitvoering van die wet gaat van de 
Rijksoverheid naar het lokaal bestuur. 
 
De Omgevingswet gaat onmiskenbaar een grote impact hebben op hoe en door 
wie inrichtingsplannen in de openbare ruimte worden beoordeeld. De 
gemeenteraad staat op afstand. Die krijgt nog slechts een adviserende rol aan 
het dagelijks bestuur. Inwoners daarentegen krijgen juist meer ruimte (en moeten 
door dat bestuur sneller worden bediend). Het zal nadat de Zorgwet in werking is 
getreden veel vragen van de inrichting van ons lokaal bestuur. 
 
De VrijeLijst vindt dat we samen werk moeten maken van de Omgevingswet. Dat 
kunnen we het beste doen door inwoners en ondernemers meteen na de 
verkiezingen in te schakelen bij het maken van onze Omgevingsplannen (die de 
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Bestemmingplannen gaan vervangen). Dat kan wijk- en zelfs straatgericht. Met 
kinderspeelplaatsen in kinderrijke gebieden. Met hondenlosloopgebieden die 
vanuit de opbrengst van de hondenbelasting worden aangelegd en onderhouden. 
De identiteit van onze kernen willen we in kernwaarden uitdrukken als ruimtelijk 
kader voor de toekomst. De begroting van de gemeente Castricum biedt 
voldoende ruimte om verbeteringen aan de openbare ruimte met inwoners te 
bespreken en aan de gemeenteraad voor te leggen. 
 
De VrijeLijst wil geen herhaling van de nieuwe Zorgwet, waarin plotseling 
allemaal taken die bij de gemeente terecht zijn gekomen, over de schutting zijn 
gegooid, en waarin commerciële belangen van zorgverzekeraars en eigen 
belang zijn gaan voorsorteren op het algemeen belang. Wij samen zijn de 
gemeente. We zijn met elkaar 
regisseur van onze leefomgeving. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


