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Tuin van kapitein Rommel 2

3 Gymzaal Eerste Groenelaan
Eerste Groenelaan 62

4 De Kern
Overtoom 15

Stembureaus op 14   15  en 16  maart

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

5 Pastorie RK kerk
Dorpsstraat 113

6 Gymzaal Walingstuin
Walingstuin 2

7 Gymzaal Rooseveltlaan
Rooseveltlaan 3

8 Sportcentrum De Bloemen
De Bloemen 71

9 Buurt- en Biljartcentrum Castricum
Van Speykkade 61

10 Gymzaal Vondelstraat
Vondelstraat 23

11 De Oude Keuken
Oude Parklaan 111

12 Fase Fier
Van Oldenbarneveldweg 25
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woensdag 9 maart 2022

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 257 561 60 (whatsapp)

 info@castricum.nl

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kies uw gemeenteraad op 14, 15 en 16 maart

De gemeenteraad gaat over zoveel onderwerpen, dat is moeilijk kort samen te 
vatten,’ antwoordt burgemeester Toon Mans bedachtzaam op de vraag waarom 
stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen belangrijk is. ‘De gemeenteraad gaat 
over essentiële onderwerpen, zoals woningbouw en onderwijs. Maar ook over 
vrijetijdsbesteding zoals sportvoorzieningen, speelplekken voor kinderen, het 
zwembad, de bioscoop, een uitlaatplek voor honden. Door te stemmen kies jij op de 
personen die er voor je zijn, voor jouw woon- en leefomgeving. Op die manier heb jij 
daar invloed op.’ 

Mensen kunnen zich voorbereiden op de verkiezingen via de website van de 
gemeente. Toon Mans legt uit: ‘Onder de button Verkiezingen is veel informatie 
te vinden, zoals een overzicht van de partijen en hun partijprogramma’s. En 
mensen kunnen het Kieskompas invullen. Deze hebben we samen met alle partijen 
samengesteld. Het is een handige tool die aansluit op wat er speelt in onze 
gemeente.’ 

Stemmen is voor oud én jong. Daarom 
vulde de burgemeester vorige week het 
Kieskompas in met leerlingen van het 
Jac. P. Thijsse en het Clusius College. 
Mans: ‘Ik vind het belangrijk om aan 
de jongeren over te brengen wat lokale 
politiek omvat. Belangrijk, maar vooral 
ook erg leuk natuurlijk.’ 

Edith van der Meer (53):   

‘Castricum moet beter 
op de kaart gezet 
worden, het is prachtig.’
‘De raadsleden in Castricum zijn erg 
goed bereikbaar. Dat hoeft niet altijd 
heel offi  cieel in het raadshuis, dat 
kan ook bij andere gelegenheden of 
gewoon op straat. Als ze bij mij in de 
winkel komen, wisselen we ook wel 
van gedachten over gemeentezaken. 
Ik weet zeker dat die gedachten 
worden meegenomen. Castricum 
moet beter op de kaart gezet worden. 
Het is een prachtig dorp. Zowel om in 
te wonen, als om te bezoeken vanuit 
omliggende gemeenten. Het is hier 
goed toeven. Leuke winkels, gezellige 
horeca, goede bereikbaarheid en 
genoeg parkeergelegenheid. 

Daarom koos ik met mijn modezaak 
JEF Women dertien jaar geleden 
voor Castricum. De raad speelt een 
rol bij het aantrekkelijk maken van 
het dorpshart. Dat doen ze al met 
de nieuwe aankleding, daarnaast is 
er nog wel werk aan de weg voor de 
toekomstige raad. Meepraten en je 
mening geven is belangrijk. Daarom ga 
ik stemmen.’ 

Op 14, 15 en 16 maart zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Dan kunt u stemmen voor de 
nieuwe gemeenteraad. De 
kandidaten met de meeste 
stemmen komen in de raad. Zo 
heeft uw stem dus invloed op de 
keuzes die de raad maakt over 
bijvoorbeeld: wonen, sporten, 
gemeentelijke belastingen en 
voorzieningen. 

Op de agenda
 4 maart, 19.30 uur, Nieuw Geesterhage: Verkiezingsdebat over 

cultuur, door de bibliotheek Kennemerwaard
 9 maart, 8.15 uur, Huize Koningsbosch, Verkiezingsdebat voor en 

met vrouwen in politieke partijen, door Goed Contact, aanmelden 
via goed-contact.nl 

 10 maart, Stichting Welzijn, Verkiezingsdebat over het sociaal 
domein, o.a. door Stichting Welzijn

 13 maart, 19.45 uur, via Omroep Castricum, Het Grote Slotdebat,
door Omroep Castricum 

 16 maart, 21.00 uur, via Omroep Castricum, Uitslagenavond,
vanuit het gemeentehuis, door Omroep Castricum

“ De gemeente moet meer geld 
uittrekken voor BOA’s.”

Eens of oneens? Gebruik stemhulp 
Kieskompas. Aan de hand van 
30 stellingen gaat u dan door de 
programma’s en standpunten van 
de 8 partijen. Dit kan helpen met 
het maken van uw keuze. Ga naar 
castricum.kieskompas.nl

Meer weten? 
• Kijk op www.castricum.nl/verkiezingen
• Mail naar verkiezingen@castricum.nl
• Of bel 14 0251

Stelling: 

Samen met leerlingen van het Clusius vulde 
de burgemeester het Kieskompas in.

Stemmen? Neem mee: 
• stempas 
• identiteitsbewijs, dit is een: paspoort, 

identiteitskaart of rijbewijs. Uw 
identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar 
verlopen zijn

Stemmen op 3 dagen, 
22 locaties
U kunt stemmen op 14, 15 en 16 maart van 
7.30 tot 21.00 uur. Op 14 en 15 maart zijn 
open: het gemeentehuis, Tuin van Kapitein 
Rommel, Vredeburg en ’t Kruispunt. 
Kijk voor alle locaties op 
www.castricum.nl/verkiezingen   

Veilig stemmen met corona
De coronaregels zijn versoepeld. 
Toch blijven wij voorzichtig. Zo zijn de 
verkiezingen op meerdere dagen, om 
drukte in de stembureaus te voorkomen. 
En zijn er in de stembureaus hygiëne- en 
afstandsregels. 

Geen stempas ontvangen? 
Regel uiterlijk 11 maart 
een nieuwe
Uw stempas krijgt u uiterlijk woensdag 
2 maart thuis. Niet ontvangen of kwijt? 
Vraag dan een vervangende stempas aan 
via onze website. Of kom langs in het 
gemeentehuis. Dit kan tot en met vrijdag 
11 maart.  Neem wel uw paspoort, id of 
rijbewijs mee. 

Een croissantje 
voor de vroege vogels
Bij de Tuin van Kapitein Rommel liggen 
maandag 14 maart croissantjes klaar voor de 
eerste stemmers. Zo heb je meteen ontbeten 
voordat je de trein pakt. Stemmen kan hier 
maandag vanaf 7.30 uur tot 21.00 uur. Dinsdag 
ook. Woensdag opent de Tuin van Kapitein 
Rommel al om 0.00 uur. 

U kunt niet komen stemmen? 
Regel een volmacht! 
Kunt u niet zelf komen stemmen? Laat dan een andere kiezer uw stem 
uitbrengen. Daarvoor is een volmacht nodig. Dat kan op twee manieren. 
1. Een andere inwoner van onze gemeente kan uw stem uitbrengen. 

Vul de achterkant van de stempas in en onderteken die. De 
gemachtigde ondertekent ook en neemt de pas mee naar het 
stembureau. 

2. U download via de website het formulier of haalt deze vooraf bij 
het gemeentehuis op en vult dat in. U levert dat uiterlijk 11 maart 
in bij de gemeente. De gemeente beoordeelt, en kan dan een 
volmachtbewijs geven aan de gemachtigde.



Burgemeester Toon Mans:   

‘Belangrijk, maar 
ook erg leuk om 
aan jongeren 
over te brengen 
wat lokale 
politiek omvat’



Gemeenteraadsverkiezingen  2022

Castricum - Door de oorlog in Oekraïne zien 
steeds meer mensen dat we snel minder afhan-
kelijk moeten worden van Russisch aardgas. 
Het isoleren van huizen is daarvoor ongelofelijk 
belangrijk: daarmee gebruik je direct minder 
gas. En er zijn meer voordelen: je huis wordt 
comfortabeler en je energierekening gaat 
omlaag. Toch kan niet iedereen isolatie van zijn 
of haar huis betalen. Volgens GroenLinks kan 
de gemeente Castricum meer doen om inwo-
ners hierbij te helpen. Verschillende gemeenten 
doen dat al: zij bieden hun inwoners gunstige 
leningen aan. Dankzij de rijke positie van 
Castricum zou dat hier ook goed kunnen, zo 
stelt Gerard Brinkman, lijsttrekker van de partij.

Het systeem van de ‘duurzaamheidsleningen’ is 
vrij simpel: de gemeente leent geld aan burgers 
waarmee zij hun huis kunnen isoleren. Daar-
door besparen ze �ink op hun energierekening. 
Met die maandelijkse meevaller lossen mensen 
de lening aan de gemeente weer af. Volgens 
Gerard Brinkman heeft de gemeente een 
gunstige startpositie: ,,Enkele jaren geleden 
heeft Castricum haar belang in Eneco verkocht. 
Dat leverde een eenmalig voordeel van 23 
miljoen euro op. Het grootste deel van dat geld 
staat op een bankrekening. Er gebeurt niets 
mee. Met dit geld hebben we een heel goede 
‘startpot’ voor de duurzaamheidsleningen. En 
het geld komt gewoon weer terug, waarna het 
voor andere doelen ingezet kan worden. Het 
mes snijdt dus aan meerdere kanten.’’

Hij vervolgt: ,,Je zou kunnen onderzoeken of de 
duurzaamheidsleningen vooral verstrekt 
kunnen worden aan mensen met een laag of 
middeninkomen. Voor hen is het vaak lastig om 
de kosten van isolatie voor te schieten. En je 
zou misschien met een bonus kunnen werken: 
als mensen hun huis naar 0 op de meter weten 
te krijgen, waarbij ze over het hele jaar even-
veel energie verbruiken als opwekken, hoeven 
ze een deel van de lening niet terug te betalen.’’

Dankzij het landelijke Stimuleringsfonds Volks-
huisvesting kan iedere gemeente in Nederland 
makkelijk meedoen aan het systeem van duur-
zaamheidsleningen. Het beoordelen van de 
aanvragen, verstrekken van de leningen en 
alles wat erbij komt kijken, wordt geregeld door 
dit fonds. De gemeente heeft er dus geen 
omkijken naar.

Het voorstel van GroenLinks Castricum past in 
de lijn die de partij ook landelijk volgt. Daarbij 
wordt de nadruk gelegd op het nemen van 
isolatie-maatregelen, zodat de kosten voor 
burgers lager worden. Ook heeft de Tweede 
Kamerfractie van GroenLinks voorgesteld om 
via een noodwet een stop te zetten op de prijs-
stijgingen van energie die de afgelopen tijd zo 
onvoorstelbaar snel omhoog zijn gegaan. In de 
Tweede Kamer lijkt een meerderheid dit voor-
stel van GroenLinks te steunen.

GroenLinks:
‘duurzaamheidslening moet 
isoleren betaalbaar maken’

Het aanbrengen van dakisolatie scheelt �ink in de stookkosten. Foto: aangeleverd

Castricum - Nog geen keuze bepaald voor de 
verkiezingen van volgende week? Het Kies-
kompas biedt dan wellicht uitkomst. Door bij 
een reeks stellingen steeds aan te geven of je 
het er wel of niet mee eens bent, bepaalt Kies-
kompas welke politieke partijen het dichtst bij 
je eigen ideeën staan. Als je op alle stellingen 
gereageerd hebt, kun je bepaalde thema’s aan 
of uit zetten en daarvan het e�ect bekijken. 

Ook kun je broninformatie van de partijen 
bekijken, zodat je een indruk krijgt van de 
reden voor een partij om het ergens wel of niet 
mee eens te zijn. Kieskompas geeft geen stem-
advies, maar kan wel een waardevolle hulp zijn 
om te beter te oriënteren. Voor inwoners van de 
gemeente Castricum is de website via https://
castricum.kieskompas.nl te raadplegen.

Kieskompas geeft inzicht 
in het politieke landschap
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De Fietsersbond zocht uit welke partijen zich het 
meeste inspannen voor de �etsers in de 
gemeente Castricum. Foto: aangeleverd

De Fietsersbond ziet bij alle partijen wel aankno-
pingspunten voor een gesprek, maar met 
partijen die minder dan vijftig procent scoren, 
zijn er grote twijfels of de �etsers er wel beter 
van worden. Deze scores zijn gebaseerd op veer-
tien criteria uit de aanbevelingen van de Fiet-
sersbond. Niet alleen de partijkeuzes en 
-uitspraken in de afgelopen vier jaar, maar ook 
de partijprogramma’s voor de verkiezingen 
werden meegewogen bij het samenstellen van 
een Fietskompas voor Castricum. Daarin scoort 
GroenLinks bijna 
90 procent, 
gevolgd door D66 
en PvdA, beiden 
iets onder 70 
procent. VVD en 
Lokaal Vitaal 
ontlopen elkaar in 
het Fietskompas 
nauwelijks en 
scoren iets boven 
50 procent. Alle 
andere partijen 
hebben minder 
dan de helft van de 
maximale score 
behaald.

Castricum - De belangen van �etsers in de 
gemeente Castricum worden het best behar-
tigd door GroenLinks. Van de rechtse 
partijen is VVD voor �etsers de beste keuze, 
bij de lokale partijen is dat Lokaal Vitaal. Tot 
die conclusie komt de plaatselijke afdeling 
van de Fietsersbond na een inventarisatie 
van de partijstandpunten over mobiliteit en 
�etsverkeer.

Fietsersbond komt met eigen 
stemadvies voor verkiezingen

In een gesprek van de PvdA met het Noodfonds 
Castricum, een organisatie van de gezamenlijke 
kerken, zijn voorbeelden genoemd van de 
afstandelijke werkwijze die, in combinatie met 
bezuinigingen, gevolgen heeft. Statushouders 
die een �exwoning toegewezen kregen, kregen 
schriftelijk de aanzegging dat ze binnen enkele 
dagen 1200 euro moesten storten (de helft 
borg, de andere helft huur vooruit) en dat het 
aanbod niet door zou gaan als ze niet konden 
betalen. Het noodfonds vertelde ons: hoe kun 
je van mensen die op het minimum leven, 
verwachten dat ze binnen enkele dagen zoveel 
geld storten?

Het Noodfonds kent andere voorbeelden van 
gezinnen die verdwalen in het bureaucratische 
doolhof van het sociaal domein. Het gemeente-
huis heeft geen eigen loket voor hulpvragen. 
Gezinnen begrijpen de brieven in ambtelijke 
taal niet. Informatie is beschikbaar op internet, 
maar wie geen computer heeft of niet de juiste 
zoektermen kan invullen, kan verloren raken. In 
Castricum leven ongeveer duizend mensen in 
armoede, weet het Noodfonds. Er is veel ‘stille’ 
armoede: het is vaak niet zichtbaar dat mensen 
hun huur niet meer kunnen betalen of kinderen 
zonder ontbijt de deur uit moeten. Het sociale 
vangnet in Nederland wordt steeds kleiner. 
Door de voortdurende bezuinigingen worden 
deze voorzieningen steeds minder 
toegankelijk.

De PvdA wil laten onderzoeken of de huidige 
sociale ondersteuning e�ectief mensen bereikt, 
die het nodig hebben. De uitvoering van het 
sociaal beleid is uitbesteed aan particuliere 
organisaties en gemeenschappelijke rege-
lingen. Het mag niet zo zijn, vindt de PvdA, dat 
de gemeente daardoor zicht verliest op inwo-
ners, die ondersteuning nodig hebben.

De PvdA maakt zich ook zorgen om groeiende 
energie-armoede. De gemeente kan, behalve 
het bieden van directe compensatie, een 
actieve rol gaan spelen in het omlaag brengen 
van maandlasten door op daken van woningen 
en bedrijven zonnepanelen te laten installeren. 
In samenwerking met Calorie kan de gemeente 
inwoners en bedrijven helpen om dat op grote 
schaal te organiseren en voor te �nancieren.

Een ander belangrijk punt voor de PvdA is het 
enorme tekort aan betaalbare huurwoningen 
in Castricum. Slechts 16% van het lokale 
woningbestand is goedkope huur (waar dat 
landelijk zowat 30% is). De PvdA stelt voor dat 
de gemeente actief bij alle komende bouwpro-
jecten ervoor zorgt dat minimaal 40% van de 
woningen sociale huur is. Meer betaalbare 
woningen erbij zorgt dat ouderen kunnen 
doorstromen en dat jongeren niet gedwongen 
worden onze dorpskernen te verlaten als ze op 
zichzelf gaan wonen.

De PvdA is geschrokken van de manier waarop de gemeente Castricum soms omgaat met 
inwoners die ondersteuning nodig hebben. Er is sprake van een passieve, weinig inlevende 
houding terwijl mensen het nodig hebben dat de gemeente hen actief benadert en prakti-
sche hulp biedt waar nodig.

Stille armoede

Door Aart Tóth

Het debat wordt geleid door Sander Verschoor 
en Peter van Raalte. In de afgelopen weken zijn 
alle lijstrekkers aan de tand gevoeld in een een-
op-een gesprek met Sander of Peter. Er wordt 
tijdens het slotdebat gebruik gemaakt van 
verschillende debatstijlen. 

Interactief
Nieuw is de medewerking van het Jac. P. Thijsse 
College en het Bonhoe�ercollege. Leerlingen 
kunnen hun vragen stellen en ideeën 
aandragen. Aan het eind van het debat bepalen 

de leerlingen welke lijsttrekker het debat heeft 
gewonnen. Ook vanuit de huiskamer is het via 
een smartphone of tablet mogelijk mee te 
doen met de verschillende stellingen. Het slot-
debat wordt uitgezonden om 20.00 uur.

Stemmen
Een aantal stembureaus is op maandag 14 
maart en dinsdag 15 maart al open. Op 
woensdag 16 maart doet Omroep Castricum 
vanaf 21.00 uur live verslag van de uitslag. 
Omroep Castricum is te ontvangen bij Ziggo op 
kanaal 46, KPN/XS4all kanaal 1459 en T-Mobile 
kanaal 839.

Castricum - Zwevende kiezers opgelet: op 13 maart vindt in theater Koningsduyn een slot-
debat plaats tussen acht politieke lijsttrekkers uit de gemeente Castricum. Het debat wordt 
live uitgezonden door Omroep Castricum.

Sander Verschoor en Peter van Raalte startklaar voor het live TV-verkiezingsdebat. Foto: Aart Tóth

Slotdebat met alle lijsttrekkers op Omroep Castricum







Lokaal, voor jou!

Kies op 14, 15 of 16 maart CDA Castricum, Lijst 3

www.cdacastricum.nl

Elize Bon (1)
Een duurzaamheidsfonds voor mensen 
met een kleinere beurs om zo haalbare en 
betaalbare maatregelen voor hun huis te 
kunnen nemen.

Dorien Veldt (3)
Wij willen dat het ponthuis Akersloot 

een visitekaartje wordt 
van onze gemeente.

Sjaak Welboren (7)
Aandacht voor onze agrariërs en hun 

familiebedrijven. Ruimte geven om de open 
ruimte duurzaam te beheren 

en te onderhouden.

Luc Damen (9) Leefbaarheid en 
duurzaamheid staat voorop bij het bouwen 
in de dorpskernen voor doorstroom en 
jongeren. Gericht op de toe-komst, voor 
mijn generatie!

Marco Kleinherenbrink (11)
De mens staat centraal bij de vraag naar 

zorg. Ook als het gaat om keuzes te maken 
om de stijgende kosten beheersbaar te 

houden.

Jaap Hummel (13)
Meer invloed voor jou op je afvalstoffen-
rekening. Minder restafval = minder 
betalen.

Niek Valk (15)
Buiten meer beweegtoestellen voor jong en 

oud. Zorg goed voor jezelf, dan kun je ook 
goed voor de ander zorgen.

IJmte van Gosliga (17)
Het huishoudboekje van de gemeente 
op orde houden. De OZB belasting voor 
eigenaren is geen melkkoe.

Falgun Binnendijk
(wethouder)

Realistisch, haalbaar en betaalbaar. 
Zo zien wij de klimaattransitie.

Martijn van Leeuwen (2)
Trots op onze scholen. Niet alleen erover 
praten, maar nu ook werk maken van die 
nieuwe schoolgebouwen.

Ivo van Donselaar (4)
Jongeren een stem geven in deze 

wooncrisis. De gemeente moet bouwen 
voor jongeren zodat ook zij kans hebben 

op een woning.

Joost Cornelis (6)
De eenzaamheidsaanpak voor jong en 
oud is juist nu noodzakelijk. Wij blijven dit 
financieel steunen.

Petra Groot (8)
Investeren in jongerenwerk om alle 

jongeren in onze gemeente een 
goede start te geven. 

Annelies Swart (10)
Wij willen woningen voor diverse doel-
groepen op de locatie Zuid 3 in Akersloot. 
We blijven druk zetten bij de provincie.

Bernard Geijsel (12)
Lokale culturele initiatieven vanuit alle 

kernen, dat is de basis. Kunst voor en van 
iedereen. Niet veel geld stoppen in een 

groot eenmalig project.

Maria Overtoom (14)
Erfgoed behouden is van groot belang. We 
kunnen vandaag de dag het gemaal van 
Limmen 1879 weer inzetten om water-
overlast tegen te gaan.

John de Boer (16)
Een hospice op de locatie Dampegheest in 
Limmen is een voorziening die wij graag 

willen realiseren.

Meerten Ritzema (18)
De beschikbare financiële middelen inzetten 
om de uitstraling van het strandplateau en 
de verkeersveiligheid daar te verbeteren. 

Sjaak Welboren (7)

Leefbaarheid en Luc Damen (9) 
duurzaamheid staat voorop bij het bouwen 
in de dorpskernen voor doorstroom en 
jongeren. Gericht op de toe-komst, voor 
mijn generatie!

Marco Kleinherenbrink (11)

Martijn van Leeuwen (2)
Trots op onze scholen. Niet alleen erover 
praten, maar nu ook werk maken van die 
nieuwe schoolgebouwen.

Ivo van Donselaar (4)

Annelies Swart (10)Annelies Swart (10)
Wij willen woningen voor diverse doel-
groepen op de locatie Zuid 3 in Akersloot. 
We blijven druk zetten bij de provincie.

Bernard Geijsel (12)

Fer Wilms (5)
Bouwen voor doorstroom in de 
dorpskernen, hou het buitengebied 
open en groen.

Joost Cornelis (6)
De eenzaamheidsaanpak voor jong en 
oud is juist nu noodzakelijk. Wij blijven dit 
financieel steunen.

jongeren. Gericht op de toe-komst, voor 

om de stijgende kosten beheersbaar te 

Jaap Hummel (13)
Meer invloed voor jou op je afvalstoffen-
rekening. Minder restafval = minder 
betalen.

IJmte van Gosliga (17)
Het huishoudboekje van de gemeente 
op orde houden. De OZB belasting voor 
eigenaren is geen melkkoe.

Falgun Binnendijk

eigenaren is geen melkkoe.

We blijven druk zetten bij de provincie.

Maria Overtoom (14)

groot eenmalig project.

Maria Overtoom (14)
Erfgoed behouden is van groot belang. We 
kunnen vandaag de dag het gemaal van 
Limmen 1879 weer inzetten om water-
overlast tegen te gaan.

John de Boer (16)

Meerten Ritzema (18)
De beschikbare financiële middelen inzetten 
om de uitstraling van het strandplateau en 
de verkeersveiligheid daar te verbeteren. 

Limmen 1879 weer inzetten om water-
overlast tegen te gaan.



                        Henk van der Eng (nr.5)
Hoogfrequent spoor (PHS) elke 3 minuten een trein. Willen we dit?

                                                  
Of kiezen voor De VrijeLijst en het TUDelft/Twente plan?!                                                                                                                                                                        
Stem voor een leefbaar verkeersveilig dorp op De VrijeLijst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                     schets stedenbouwkundige ir Tom van der Eng;   
                                                                  * zie ook gegevens burgerinitiatief Henk van der Eng en Fons Lute
Ga a.u.b. stemmen: Alleen voldoende stemmen op De VrijeLijst biedt kans op uitvoering .                                                 
                                                                                                                                                                                              
In de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 (IMA-2021) verwacht men een forse toename van het vracht-, autogebruik en 
elektrische fietsen. Hierdoor wordt de combinatie PHS met gelijkvloerse kruisingen steeds gevaarlijker. Ook worden 
hierdoor scholen en sportclubs moeilijker bereikbaar voor kinderen en mindervaliden. Prorail zelf noemt het
oversteken van gelijkvloerse kruisingen ook gevaarlijk.                                             

Spoorlijn verlegd naar N203; 
de belangrijkste voordelen:

1. geen gelijkvloerse kruisingen;                          
2. 1800 woningen voor jongeren/ouderen;      
3. geen geluidsoverlast door een verdiepte 
tunnelbak;                                                             
4. barrière Bakkum/Castricum en Castricum
Zuid Werf opgeheven;                                        
5. centrale ligging nieuw station;                         
6. leefbaarheid dorp vergroot;                            
7. geen geluidsisolerende 
maatregelen/schermen langs huidige 
spoorlijn nodig;                                                     
8. eindresultaat 26 miljoen winst;                      
9. huidig station wordt deels hergebruikt.

Gemeenteraadsverkiezingen  2022

Castricum - In de aanloop naar de gemeen-
teraadsverkiezingen is de Adviesraad 
Sociaal Domein (ASD) in Castricum door 
verschillende politieke partijen, organisa-
ties en inwoners gevraagd naar haar kijk op 
het lokale en regionale sociaal domein. In 
een open brief aan alle inwoners benoemt 
de ASD een reeks concrete aandachts-
punten voor het sociaal domein.

De ASD is een onafhankelijke adviesraad aan 
het college van burgemeester en wethouders. 
De leden van de ASD, die formeel worden 
benoemd door het college, zijn vrijwilligers 
die vanuit betrokkenheid en belangstelling 
voor het sociaal domein hun expertise 
inzetten. De ASD voedt vanuit het inwoners-
perspectief het college en adviseert over de 
ontwikkeling en uitvoering van beleid in het 
sociaal domein. De ASD neemt geen politieke  
standpunten in en heeft geen enkele binding 
met de plaatselijke politieke partijen. De advi-
sering is gebaseerd op vragen en signalen die 
de ASD ophaalt vanuit de inwoners en maat-
schappelijke organisaties in Castricum.

Adviezen
In de open brief worden tien thema’s aange-
sneden die betrekking hebben op het sociaal 
domein. De ASD trapt af met de integrale 

onafhankelijke cliëntondersteuning: ,,Ga naar 
de mensen toe, organiseer spreekuren dichtbij 
en zoek afzijdige inwoners actief op.’’ Op het 
gebied van onderwijs luidt het advies om de 
communicatie tussen de scholen te intensi-
veren en nauw samen te werken met jeugd-
hulp. En ook: ,,Geef gratis bijles voor kinderen 
uit gezinnen die het �nancieel moeilijk 
hebben.’’ 

Ook stelt men voor een gemeentepas in te 
voeren, waarmee minima betalingen kunnen 
doen bij deelnemende bedrijven en organisa-
ties. Zo staan in de open brief adviezen over 
tien deelgebieden van het sociaal domein. Een 
inclusieve samenleving, waarin iedereen 
dezelfde rechten en dezelfde kansen heeft om 
zelfstandig mee te doen op alle terreinen van 
het leven, kan volgens de ASD alleen gereali-
seerd worden als men rekening met elkaar 
houdt en geen drempels opwerpt voor de 
ander om mee te kunnen doen.

Informatie
Informatie over de ASD is op 
www.castricum.nl/raad-en-college/advies-
raad-sociaal-domein te vinden. De ASD heeft 
de brief inmiddels aangeboden aan het 
college, de gemeenteraad en diverse maat-
schappelijke organisaties.

Adviesraad Sociaal Domein 
stelt open brief op

Laat je stem 
niet verloren 
gaan!



Gemeenteraadsverkiezingen  2022

Gemeenteraadsverkiezingen 
14, 15 en 16 maart

Wij van CALorie roepen u op van uw recht 
gebruik te maken door te gaan stemmen! 

Onze droom is: 
Onze huizen ’s winters lekker warm en ’s zomers koel. De energielasten zijn betaalbaar. De ener-
gie komt voor een groot deel uit duurzame bronnen, zoals zon, water, bodem en wind. De op-
brengst uit deze duurzame bronnen is voor een belangrijk deel eigendom van ons, de inwoners. 
We kunnen op grote schaal gebruik maken van elektrische deelauto’s. 

CALorie levert hieraan een actieve bijdrage. Met de energiecoaches en de werkgroepen mobili-
teit, warmte en zon. En zo werken we met al onze mensen en kennis mee aan een energie-neu-
trale gemeente. Wij steunen u en uw verduurzamingsacties in en om uw huis. Want er is nog zo 
veel te doen! 

Natuurlijk kunnen u en wij dit niet alleen. De uitdaging is complex. Daarom willen we ook goed 
samenwerken met andere organisaties in dit proces. Uiteindelijk zal de politiek beleidsbepalend 
moeten worden. Dat vraagt om actieve partijen in onze gemeenteraad. 

CALorie roept u op om uw steun uit te brengen op een partij die zich daar duidelijk over uit-
spreekt. Niet met mitsen, maren en wellichts. Maar in klare taal. Er is geen tijd te verliezen. 

Stem daarom vooral voor uw en onze omgeving! 

En wilt u óns steunen en lid worden? Kijk op onze website www.calorieenergie.nl/aanmelden. 

Energiecoch Nanette Popken

Energiecoch Anton Visser

Energiecoch Maarten Leonhart

De PvdA Castricum bracht een bezoek aan het zonnepanelenproject bij Aad de Wit verhuizingen. 
Foto: aangeleverd

De lokale energie coöperatie CALorie heeft in 
samenwerking met Aad de Wit verhuizingen 
een project voor de aanleg van zonnepa-
nelen succesvol afgerond. Het verhuisbedrijf, 
gevestigd aan de Castricummerweg, heeft 
het dak vol gelegd met zonnepanelen. Inwo-
ners van Castricum konden certi�caten 
kopen om zo mede-eigenaar te worden en te 
kunnen delen in de stroomopbrengst. Voor 
inwoners met een laag inkomen werd de 
mogelijkheid getro�en om zonder vooraf-
gaande investering mee te doen en even-
goed te pro�teren van de stroomopwekking 
en hun maandelijkse stroomrekening te 
reduceren.

De PvdA in Castricum vindt dit project van 
Calorie en Aad de Wit verhuizingen een 
geslaagd voorbeeld van schone lokale ener-
gieopwekking. Bijkomend e�ect is dat inwo-
ners die meededen hun snel stijgende ener-
gierekening omlaag kunnen brengen. De 
PvdA zal de gemeente voorstellen om de 
komende jaren op grote schaal dergelijke 

projecten te stimuleren in samenwerking 
met CALorie.

Meer energiebesparing kan worden bereikt 
door op grote schaal hybride warmte-
pompen te plaatsen bij huishoudens. CALorie 
heeft ook daarvoor een plan klaarliggen om 
met energiecoaches huishoudens daarbij te 
helpen. Individuele bewoners, vooral huisei-
genaren kunnen zelf initiatief nemen. De 
praktijk leert dat het helpt als inwoners 
gericht individueel technisch advies krijgen 
en hulp bij het voor�nancieren van de 
pompen en panelen. 

Energiecoaches van Calorie kunnen per huis-
houden voorrekenen wat voor warmtepomp 
mogelijk is, wat het kost en wat het bespaart. 
Met de huidige energieprijs bespaart een 
eenvoudige hybride warmtepomp 50% van 
de gaskosten. De PvdA vraagt de gemeente 
om via CALorie inwoners actief te helpen om 
binnen enkele jaren volledig om te schakelen 
naar zonne-energie en warmtepompen.

Castricum - De energielasten  voor Castricumse ondernemers en inwoners kunnen dras-
tisch omlaag als op elk bedrijfsdak in de gemeente zonnepanelen worden aangelegd. 
Als elk bedrijfsdak op die manier wordt benut, is het mogelijk dat Castricum nagenoeg 
zelfvoorzienend wordt in stroomopwekking.

Op elk dak zonnepanelen is winst 
voor ondernemers en inwoners



Ik ben student Econome-
trie en Operationeel 
Onderzoek aan de 
Vrije Universiteit 
Amsterdam en 
topsporter in de 
atletiek, waar 
ik mij in het 
bijzonder toeleg 
op de 800 en de 
1500m. De stap 
die ik nu zet richting 
de gemeentepolitiek 
doe ik met gevoelens van 
optimisme. Bewust blijven dat er heel veel dingen 
goed gaan en tegelijkertijd de ogen niet sluiten 
voor zaken die moeten worden aangepakt. Met 
mijn achtergrond wil ik het geluid van jongeren 
vertegenwoordigen

7. Victor van der Wel, 22, Castricum

Als geboren en getogen 
Castricumse ben ik 
regiomanager Sa-
les & Marketing 
bij een kans-
spelorganisa-
tie en tevens 
meervoudig 
Nederlands 
kampioen 
wedstrijds-
kiën. Samen 
met mijn man 
en kinderen woon 
ik met veel plezier in 
Castricum. Als voormalig 
Sportvrouw van Castricum wil ik mijn enthou-
siasme, kennis en ervaring inzetten op sport, 
beweging en zorg.

5. Tessa Esser-de Bree, 40, Castricum

Niet geboren maar wel 
getogen in Castri-

cum. In 2012 ben 
ik, op de Wou-
de, getrouwd 
met Vera en 
we zijn de 
trotse ouders 
van twee 

mooie jongens 
in de leeftijd van 

8 en 12 jaar. Ik werk 
op het Ministerie van 

Justitie en Veiligheid op het gebied van 
security en privacy en heb daarvoor jarenlang 
bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
en GGZ Dijk en Duin gewerkt. Ik maak mij sterk 
voor een eerlijke en benaderbare gemeente die 
er is voor haar inwoners, en niet andersom.

6. Daan Hespe, 54, Castricum

Sinds 2005 woon ik 
met veel genoe-
gen in Limmen. 
Afgelopen 
raadsperiode 
was mijn eer-
ste periode 
als raads-
lid. Ik heb 
mij gericht 
op milieu, 
duurzaamheid, 
fi nanciën en 
de BUCH. Ik ben 
werkzaam bij een grote 
energieleverancier en wil met mijn ervaring onze 
dorpen klimaatbestendig maken waarbij voldoen-
de draagvlak bij onze inwoners voorop staat. 
Haalbaar en betaalbaar is ons motto.

3. Jeroen Slot, 47, Limmen

De lange termijneffecten van
Corona op onze inwoners en
ondernemers zijn nog niet
bekend. De VVD wil dat de
vinger hier goed aan de pols
wordt gehouden.

Onze prachtige natuur in combinatie
met wandelen en fietsen moeten we
volledig benutten.
Het strand, de meren, duinen en de
bossen: iedereen moet weten dat het
hier goed toeven is. Laat toerisme een
economische motor zijn. Fiets- en
wandelpaden goed en veilig houden en
waar dat kan, aanpassen
aan de huidige
ontwikkelingen.

VEILIGHEID
De dorpen zijn van ons allemaal, dus
moet je veilig over straat kunnen. Dit

moeten we waarborgen. Samen met de
politie, BOA's en de buurtpreventie.

Overlast pakken we aan.

LAGE LASTEN
VOOR IEDEREEN

Belastinggeld wordt verdiend door onze
inwoners en ondernemers. Daar gaan
we zuinig en verstandig mee om. De

belasting houden we zo laag mogelijk.

TOERISME

BRUISEND SPORT-
EN VERENIGINGS
LEVEN

Ondernemers zorgen voor banen om onze boterham te verdienen. Zij
zijn het die zorgen voor innovatie en nieuwe technieken. Zij zijn de

sponsoren van ons verenigingsleven en hebben een groot aandeel in
de levendigheid van onze dorpen. Laat ondernemers vooral

ondernemer zijn. Als gemeente geven we ondernemers letterlijk en
figuurlijk de ruimte om te ondernemen en innoveren.

ONDERNEMERS

CASTRICUM
BLIJFT GOED
WORDT BETER

BETAALBARE
WONINGEN

MENSELIJKE
OVERHEID

Betaalbare woningen voor
jongeren, starters,
alleenstaanden,

doorstromers en ouderen.
Onze ambitie: 250 nieuwe

woningen per jaar

DUURZAAMHEID EN GROEN

Energiebesparing blijft een prioriteit. Hoe
dan ook, dit moeten we samen doen.

Daarom wil de VVD doorpakken met het
isoleren van huizen en plaatsen van

zonnepanelen op daken.
Nieuwbouw moet zoveel mogelijk

energieneutraal zijn.

IEDER DORP
BLIJFT UNIEK

De gemeente is er voor jou!
VVD wil een overheid die naast haar
inwoners staat. Uitgangspunt moet
zijn: ja, tenzij...  We willen een
gemeente die ruimte geeft aan
inwoners, ondernemers en
organisaties met goede ideeën. Een
gemeente waar je veel digitaal kan
regelen en terug kunt vinden. De
opvolging van klachten moet beter.

SAMEN DE ZORG
TOEGANKELIJK
HOUDEN

NIEUWSGIERIG NAAR HET COMPLETE
PROGRAMMA? SCAN DE QR-CODE OF GA
NAAR CASTRICUM.VVD.NL

Sport en het verenigingsleven
zijn een plek voor ontmoeting

en plezier. VVD Castricum
investeert in verenigingen en

sport voor zowel onze jeugd als
ouderen.

Haalbaar en betaalbaar
We nemen verantwoordelijkheid
om het klimaatprobleem op te
lossen. Maar we hebben geld nodig
van het Rijk om het betaalbaar te
houden. Draagvlak onder inwoners
is cruciaal. We koesteren onze
groene dorpen. Dus géén extra
windmolens of grote zonneweides.

Castricum

Ieder dorp heeft haar eigen karakter en
kenmerken. Dat willen we behouden en
verbeteren. Dat doen we samen met de

inwoners, dorpsplatforms en lokale
ondernemers. We zijn trots op onze

cultuurhistorische evenementen zoals
de kermissen en bloemendagen.

CORONA

Stem VVD Castricum op 14, 15, 16 maart 2022

Geboren en getogen in 
Akersloot. Daar woon ik 
samen met Simone en 
onze 3 kinderen. Ik 
woon en werk aan 
de Julianaweg als 
winkelier in de de-
tailhandel. Een zeer 
afwisselend bestaan. 
Ik vind het heel normaal 
dat iemand zich inzet voor 
zijn/haar eigen leefomgeving. 
Naast veel vrijwilligerswerk en mijn winkel nu 
alweer aantal jaren raadslid. In verkiezingstijd bena-
drukken de partijen, ook wij, graag de verschillen. 
Toch is er in al onze dorpen veel meer dat onze in-
woners en partijen verbindt, dan dat hen scheidt. Ik 
zet me de komende raadsperiode weer graag in om 
met elkaar echt iets te bereiken voor onze dorpen.

1. Rob Dekker, 42, Akersloot

De afgelopen raadspe-
riode bestond mijn 

portefeuille uit 
volkshuisves-
ting, bouwen 
en verkeer. 
Omdat ik als 
trotse gepen-
sioneerde opa 

veel tijd heb 
voor het raads-

werk was ik ook 
veel te vinden bij de 

sportaccommodaties. Altijd 
gericht op de kansen voor alle Castricummers, 
jong en oud. Ik hecht aan een respectvolle sa-
menwerking met alle constructieve partijen. We 
zullen elkaar moeten vinden om de langlopende 
onderwerpen in de Gemeente af te ronden.

2. Gerrit Krouwel, 69, Castricum

Wat wonen we toch 
in een prachtige 

gemeente! 
Samen met 
mijn vrouw 
en kinderen 
woon ik 
sinds de 
zomer van 

2020 aan de 
Brakersweg in 

Castricum. Ik wil 
actief een verschil 

maken voor het dorp dat 
mijn nieuwe thuis is gaan heten. Ik ben partner 
bij een groot accountantskantoor. Met mijn fi nan-
ciële achtergrond, brede interesse en ervaring 
in het bedrijfsleven wil ik graag actief helpen om 
Castricum nog mooier te maken. Luisteren naar 
onze inwoners en samen problemen oplossen.

4. Martin Coenen, 50, Castricum De top tien wordt 
gecompleteerd door:

9. Renata Shalders
     -Thijssen

10. Loek   
      Wellink

8. Andries     
    de Rooij




