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1.  een gemeente waar iedereen Kan wonen 

• Woningen voor jongeren en jong samenwonenden 

Lokaal Vitaal wil jongeren sneller aan een woning helpen zodat ze in de 
gemeente kunnen blijven wonen wanneer ze dat willen.  

Vast blijven houden aan de 30% sociale woningen. Voor wat betreft de 
locaties zal eerst gekeken worden of er binnen de kernen gebouwd kan 
worden. Als dat niet of niet meer mogelijk is, dient per geval bekeken te 
worden welke gronden/percelen geschikt zijn voor woningbouw, waarna 
een bestemmingsplan voorbereid dient te worden waarin deze mogelijke 
(kleine) bouwlocaties buiten de bebouwde kom van de dorpen worden 
opgenomen. 

• Bouwen in hofjes  

De vergrijzing blijft de komende jaren doorzetten, ook in de gemeente 
Castricum. Lokaal Vitaal zet daarom in op het bouwen in hofjes. Dat zorgt 
voor saamhorigheid en veiligheid in een vertrouwde omgeving en gaat 
eenzaamheid tegen. Zo behoud je de voordelen van het samenwonen en 
stimuleer je de doorstroming in de woningmarkt 

• Bouwen voor wat betreft de hoogte passend en haalbaar in de omgeving 

De kwaliteit van de woonomgeving is belangrijk voor de leefbaarheid. Veel 
inwoners verbinden veiligheid en prettig wonen met het dorpse karakter 
van de gemeente. Soms is het bouwen in meerdere woonlagen nodig en 
onvermijdelijk. Dat moet dan van geval tot geval worden beoordeeld. 

• Bouwen op particuliere grond stimuleren, voor woningen in de sociale 
sector en voor de doorstroming 

De gemeente Castricum heeft behoefte aan woningen in de sociale, maar 
ook in de midden (huur)sector. Dat betekent woningen bouwen of zorgen 
voor doorstroming. Grondeigenaren aansporen om hun grond voor 
bebouwing ter beschikking te stellen. Als blijkt dat een perceel grond 
geschikt is voor woningbouw dan wordt de helpende hand uitgestoken om 
de plannen aan de gemeente voor te leggen. 

Actiepunten 

• In de komende vier jaar plannen voorbereiden die uiteindelijk 
moeten leiden tot de bouw van 1000 woningen  

• Versneld bouwen op bouwlocaties voormalig zwembad in 
Limmen, op de grond van de voormalige Maranathakerk, de 
Augustinusschool (alle drie ook geschikt voor het realiseren van 
hofjes) en de voormalige Montessorischool in Castricum, Zuid III 
in Akersloot, Kooiplein in Castricum en Schulpstet in Bakkum 
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• Stimuleren dat bestaande grote huurwoningen worden gesplitst 
in meerdere wooneenheden  

• Bouwen van huizen op particuliere grond voor sociale en midden 
huursector en woningen voor doorstroming toestaan. 

• Een tweede Villa Rotonda op de plaats van de huidige 
basisschool De Kustlijn in Castricum. 

• Leegstaande winkels/panden ombouwen tot woningen of 
wooneenheden. 

• Voor wat betreft statushouders voldoet de gemeente Castricum 
aan de taakstelling van het Rijk 

 
 

2. een gemeente waar iedereen Zich veilig voelt 

• Inwoners worden beschermd tegen discriminatie  

Discriminatie in welke vorm dan ook is onacceptabel. 

Bij discriminatie wordt verschil gemaakt op basis van kenmerken die er niet 
toe doen: huidskleur, geaardheid, godsdienst of juist geen godsdienst, 
handicap, politiek. Lokaal Vitaal vindt het belangrijk dat de gemeentelijke 
overheid het goede voorbeeld geeft en strijdt tegen welke vorm van 
discriminatie dan ook. 

• Een veilig leefklimaat 

Leefbaarheid is onlosmakelijk verbonden met veiligheidsbeleving. Cijfers 
en trends vanuit bevoegde instanties alleen zijn niet genoeg om te komen 
tot actie. Lokaal Vitaal zet zich in om gewenste acties vanuit de optiek van 
de verschillende wijken, buurten, straten  te realiseren en dus: op maat. De 
kijk en prioritering als bewoner, gebruiker en ondernemer telt! Een 
buurtschouw is een mooi voorbeeld. Samen met alle 
betrokkenen/instanties die een rol (kunnen) spelen. Een buurtschouw laat 
zien dat begrippen zoals veiligheid en leefbaarheid in elkaar grijpen en 
elkaar positief of negatief beïnvloeden. 

• Infrastructuur 

Bij de inrichting/aanleg, beheer en onderhoud van de openbare ruimte en 
wegen wordt rekening gehouden met de (avond)veiligheid van de 
gebruikers en (geluid) overlast en het woongenot van omwonenden. 

 

• Knelpunt Beverwijkerstraatweg aanpakken 

Bij het station van Castricum stoppen 12 treinen per uur. Na het  invoeren 
van het Programma Hoogfrequent Spoor worden dat 16 treinen per uur en 
in de spits zelfs 20. Als gevolg daarvan zorgen de dichtligtijden van de 
overweg voor ernstige overlast voor omwonenden, vertraging voor 
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weggebruikers en gevaarlijke situaties op en in de nabijheid van de 
overweg. 

Als de gemeente Castricum zelf niet voor een oplossing kiest, zal Pro Rail 
eenzijdig maatregelen treffen zoals mogelijk gehele afsluiting. Bovendien 
loopt de gemeente Castricum het risico de status van intercity station te 
verliezen. 

Lokaal Vitaal wil in de nieuwe periode een besluit nemen over de 
oplossing. Uitgangspunt daarbij is dat de gevolgen zo weinig mogelijk 
invloed hebben op de leefomgeving en dat het besluit kan rekenen op een 
breed draagvlak onder de bevolking. 

     Actiepunten 

• Iedere melding bij de Gemeente of Politie wordt op een 
laagdrempelige, adequaat professionele en transparante wijze 
opgepakt. Iedere overheidsinstelling vanuit zijn taakveld en 
bevoegdheid. Waar noodzakelijk zullen wij binnen onze 
mogelijkheden sturen op het oplossen van knelpunten in de 
communicatie, samenwerking en voortgang.     

• Strenge controle bepleiten bij de politie op handel en gebruik van 
verdovende middelen, wapenbezit en alcohol in het verkeer 

• Bij misstanden in buurten / wijken / woonkernen aansturen op  
een effectieve inzet / onderzoek door bevoegde overheids en 
maatschappelijke instanties en we brengen hen samen. Wij 
pleiten voor het maken van  een preventieplan samen met de 
politie, BOA’s, jongerenwerk, Welzijn en Halt 

• Binnen de gemeente dient een actief meldpunt discriminatie 
ingericht te worden 

• De eerste optie voor Lokaal Vitaal is het ondergronds situeren 
van de aanrijroute van de trein en het treinstation. 

• Ook een tunnel bij de Beverwijkerstraatweg is een optie waarbij 
de juiste situering nog nader bepaald moet worden.  

• Om het dorp Bakkum te ontzien, duidelijk de voorkeursroute over 
de Ruiterweg en de Van Haerlemlaan aangeven. 

• Op de Zeeweg, aan de voet van het viaduct, aan de zeezijde 
een afslag maken naar de Van Haerlemlaan. 

• De afslag op de rotonde richting Bakkum afsluiten voor 
gemotoriseerd verkeer 

• Er wordt te hard gereden op de Heereweg ( Bakkum Noord ) , de 
Geesterweg, de Startingerweg/Brahmslaan en het Schouw bij 
het pontje ( Akersloot ) en in woonwijken. Gedragsbeïnvloeding 
van hardrijders door hen op heterdaad staande te houden door 
de politie na een overtreding is de beste manier en heeft onze 
voorkeur. Het accent leggen op zichtbare fysieke- en 
dynamische politiecontroles met mobiele meetapparatuur.   

• Zichtbaar repressief politieoptreden op basis van signalen vanuit 
de wijk is een belangrijk onderdeel van preventie en daarnaast 
om de effectiviteit van handhaving te meten.  

• Een veilige oplossing tot stand brengen voor de kruising van de 
Rijksweg en de Uitgeesterweg in Limmen 
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• Regelmatig uitvoeren van fysieke buurtschouws met alle 
betrokken partijen. 

 

3. een gemeente waar iedereen Overal aan mee kan doen 

• Sport en cultuur voor iedereen, zo nodig met financiële hulp van de 
gemeente  

Bewegen leidt voor iedereen tot een gezonder leven. Cultuur stimuleert de 
creativiteit en levert mentale gezondheid op. Belangrijk om iedereen daar 
kennis mee te laten maken. Sport- en culturele instellingen horen voor 
iedereen financieel bereikbaar te zijn. 

• Voedsel en gezondheid 

Gezonde voedingskeuzes mogelijk maken om obesitas, hart- en 
vaatziekten en diabetes tegen te gaan. De gemeente zal voldoende 
bewegen stimuleren voor jongeren en voor senioren en mensen met een 
beperking. Actief voorlichting geven om bewust om te gaan met de 
verkoop van gezonde producten in sport- en schoolkantines. 

• Leefbaarheid verbeteren 

Lokaal Vitaal zet in op een grotere leefbaarheid van onze gemeente: het 
aantrekkelijker maken om in onze mooie dorpen te wonen en/of te werken. 
Dan gaat het over verkeersveiligheid, ruimte, ontplooiing, rust voor jong en 
oud en over sport- en spelvoorzieningen. Zo kun je jong en oud met elkaar 
verbinden door toestellen voor ouders en grootouders te plaatsen bij 
bestaande kinderspeelplekken. Zo sporen we meer inwoners aan tot 
bewegen. 

• De jeugd moet onbezorgd kunnen leven en gestimuleerd worden om                              
zichzelf te kunnen ontwikkelen 

Met de meeste kinderen in Castricum gaat het goed. Voor degenen 
waarmee het minder goed gaat is Jeugdzorg een basisvoorziening waarin 
de ambulante zorg een belangrijke plaats inneemt. 

• Halt 

Halt in te zetten voor vroegtijdig pedagogisch ingrijpen en goede 
voorlichting wordt de wijkgerichte aanpak van jeugdoverlast en 
jeugdcriminaliteit versterkt. Met de politie, wijkteams, jongerenwerkers van 
Welzijn en Halt kan worden gebouwd aan veilige, rechtvaardige en 
leefbare dorpen en wijken.  
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Actiepunten 

• Gezinsleden die rond moeten komen met een minimum inkomen 
kunnen kosteloos deelnemen aan sportactiviteiten in de 
gemeente 

• Stimuleren dat zoveel mogelijk mensen lid worden of lid blijven 
van een sportvereniging. 

• Wij ondersteunen de plannen om te komen tot een 
Omnisportpark op Cloppenburg in Akersloot. 

• Voor en in overleg met de jeugd recreatieplekken creëren met 
toezicht op afstand. 

• De inwoners actief voorlichten over het kopen en consumeren 
van gezonde producten. 

• Verkoop van gezonde producten in sport- en schoolkantines 
stimuleren. 

• Beweegtoestellen voor ouders en grootouders plaatsen bij 
bestaande kinderspeelplekken. 

• Beweegpleinen aanleggen in de dorpen en recreatiegebieden. 
• Een plan opstellen om kinderen met wie het niet goed gaat o.a. 

door pestgedrag van anderen, tijdig op te sporen en zorg te 
bieden. 

• Met Halt een preventieplan maken over wijkgerichte aanpak van 
jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit. 
 
 

4. een gemeente waar iedereen Gehoord wordt 

• Vergroten participatie 

Lokaal Vitaal wil een groep inwoners van onze dorpen enthousiasmeren 
om mee te denken over het beleid van de gemeente. Degenen die in het 
panel worden opgenomen worden benaderd met enquêtes en vragenlijsten 
over allerlei beleidszaken van de gemeente. Een ledenpanel is een advies 
gevend “orgaan”. Een dergelijk panel is een laagdrempelige manier om 
aan adviezen te komen. Bovendien kan iedereen het initiatief nemen om 
het gemeentebestuur (raad, college, burgemeester) te beïnvloeden.  

Het beleid inzake burgerparticipatie is helder en SMART geformuleerd. Het 
is belangrijk aandacht te besteden aan de leermomenten die het 
participatiebeleid te bieden heeft. De uitvoering van participatieprojecten 
wordt nu niet of nauwelijks geëvalueerd. Meer aandacht dient te worden 
besteed aan de rol van bestuurders, ambtenaren, burgers.  

Goede klachtenregeling 

Een klacht wordt ingediend na een onheuse behandeling door iemand bij          
de gemeente of wanneer je ontevreden bent met de gang van zaken. Dat 
is wat anders dan een melding over een losliggende tegel of een niet 
brandende lantaarnpaal. Wij willen de positie van de burger versterken 
door hem of haar te laten bijstaan door iemand waar de betreffende burger 
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vertrouwen in heeft. De kosten voor deze bijstand komen dan voor 
rekening van de gemeente. 

Ondernemersklimaat  

Het gemeentebestuur heeft de afgelopen decennia weinig aandacht gehad 
voor ondernemers en agrariërs. Dit terwijl er volgens de Kamer van 
Koophandel ruim 7.000 middelgrote en kleine bedrijven, winkels, 
horecavestigingen en zelfstandigen in Akersloot, Bakkum, Castricum, 
Limmen en De Woude in het handelsregister staan ingeschreven. Het zijn 
juist ook de ondernemers die onze dorpen levendig houden, doordat zij 
werkgelegenheid bieden en bijvoorbeeld sportverenigingen sponseren. 

 

Lokaal Vitaal wil de aandacht voor ondernemers fors verbeteren. Door het 
opstellen van een economische agenda en met hen in overleg te gaan over 
belangrijke zaken als vestigingsklimaat, vergunningenbeleid, opwaardering 
bedrijventerreinen, impulsen voor winkelgebieden, gastvrijheid voor 
toeristen en bezoekers en een snelle uitvoering van besluiten. Bij 
initiatieven van ondernemers moet de houding in het gemeentehuis 
veranderen van ‘nee, want’ naar ‘ja, mits’. 

    Actiepunten 

• Digitale opinie panels opzetten. 

• De klachtenregeling verbeteren. 

• De kosten van juridische bijstand vergoeden voor een burger 
met klachten over de gemeentelijke overheid 

• De uitvoering van burgerparticipatie alsmede het gemeentelijk 
dienstverleningsconcept evalueren en meer aandacht geven. 

• Een overlegorgaan met de ondernemers instellen 

• Opstellen economische agenda 

• Aandacht voor ondernemers bestuurlijk en ambtelijk borgen 

• Positieve grondhouding bij initiatieven door ondernemers 

• Intensief overleg over vestiging, vergunningen, economische 
impulsen en werkgelegenheid 

 
5. een gemeente waar iedereen Kan genieten van de dorpen en hun omgeving                 

• Uitdragen van wat de gemeente te bieden heeft: strand, duinen, 
polderlandschap en meren 

De gemeente Castricum heeft met het strand, duinen en het Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer een uniek gebied waar rust, ruimte en ontspanning 
samengaan. Castricum en Bakkum aan zee, Limmen als centrum van de 
bollenteelt, Akersloot aan het Alkmaardermeer en het eiland de Woude zijn 
onlosmakelijke onderdelen van de identiteit van de gemeente. Het is het 
DNA van onze gemeente. De voorzieningen voor recreanten, wandelaars 
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en fietsers verdienen voortdurend de aandacht. Hier kan in de (social) 
media meer aandacht voor worden gevraagd. 

 

• Stimuleren van het verblijfstoerisme 

Verblijfstoerisme is interessant omdat het helpt bezoekers aan onze 
gemeente te spreiden over het hele jaar en omdat het toeristenbelasting 
opbrengt. In 2012 heeft de gemeenteraad besloten om het 
verblijfstoerisme te stimuleren, al is daar in de praktijk (op een aantal 
initiatieven door ondernemers na) nog weinig van terecht gekomen. Lokaal 
Vitaal wil de komende jaren doorpakken door de City Marketing in te 
richten op verblijfstoerisme en in te zetten op aanbod van overnachtingen 
(zoals jaarrond-mogelijkheden op Camping Bakkum). Door de hogere 
opbrengst van de toeristenbelasting financiert dit programma zichzelf. 

• Toeristische fiets- en wandelroutes  

Actief promoten van fiets- en wandelroutes langs attracties als het Huis 
van Hilde in Castricum, het Poldermuseum in Akersloot, de Hortus 
Bulborum en het Protestantse kerkje in Limmen en de 
horecavoorzieningen inclusief de jachthaven van De Woude. 

• Fraaie inrichting en goed onderhoud van plantsoenen, parken, bermen en 
groenstroken 

De openbare ruimte is er voor alle inwoners. Zij willen trots zijn op hun 
dorp. Mooi en goed onderhouden “groen” (biodiversiteit en grazende 
schapen) vinden wij erg belangrijk, waarbij overlast in de leef- en 
woonomgeving voorkomen moet worden door in gesprek te gaan met 
omwonenden en betrokkenen. 

• Blijvende aandacht voor de aantrekkelijkheid van winkelgebieden  

Winkel leegstand komt ook in onze gemeente voor. Dit heeft invloed op de 
leefbaarheid van de gemeente. Ondernemers hebben de taak in te spelen 
op veranderende wensen van de consument en zorgen ervoor dat het 
winkelgebied aantrekkelijk blijft. De gemeente houdt de vinger aan de pols 
door overleg met eigenaren en gebruikers. Bovendien zorgt de gemeente 
voor de infrastructuur in samenspraak met de ondernemers en 
consumenten. Waar mogelijk kunnen leegstaande winkels omgebouwd 
worden tot woningen. Het is fraaier en het helpt tegen de woning 
schaarste. 

• Bioscoop Corso 

Het filmtheater Corso is al jarenlang een belangrijke voorziening in onze 
gemeente. Het huidige pand van de Corso aan de Dorpsstraat is niet 
geschikt om daar nog lang gehuisvest te blijven. De eigenaar financiert zelf 
de verplaatsing, maar is op zoek naar een geschikte plek voor het 
filmtheater, op loopafstand van het centrum. Lokaal Vitaal vindt dat de 
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gemeente actief mee moet denken en bij beschikbare of vrijkomende 
percelen moet onderzoeken of deze voor de Corso geschikt zouden zijn.   

 

• Het Dierenduintje  

Met veel liefde verzorgen de vrijwilligers van Het Dierenduintje al vele jaren 
allerlei soorten weggelopen, verlaten en hulpbehoevende dieren aan de 
Duinenboschweg. Men beschikt daar over een geschikt perceel met 
opstallen, maar men krijgt geen subsidie van de gemeente. Lokaal Vitaal 
vindt zowel de gezondheid van mensen als van dieren belangrijk. Wat ons 
betreft dient Het Dierentuintje daarom als maatschappelijke voorziening 
financieel gesteund te worden. 

Actiepunten 

• Een promotiefilm vervaardigen en distribueren over het DNA van 
onze gemeente. 

• Strandplateau i.s.m. de “strandondernemers” moderniseren en 
aantrekkelijk maken inclusief een bestemming realiseren voor 
het leegstaande gebouw naast het plateau. 

• Tijdgebonden parkeren voor bezoekers aan het strand realiseren  

• Uitbreiding fietsenstalling voor strandbezoekers realiseren, 
waarbij ook rekening wordt gehouden met elektrische fietsen 
(met oplaadpunten), bakfietsen en scooters 

• Inzetten op verblijfstoerisme 

• Dorpsplein in Limmen voor de R.K.-kerk realiseren 

• Eenrichting verkeer met fietspaden in beide richtingen realiseren 
in de Dorpsstraat in Castricum 

• Het horecaplein en de Burgemeester Mooijstraat in Castricum 
opnieuw inrichten en aantrekkelijker maken 

• De ruimte rondom de Dorpskerk, de Schakel en het pleintje bij 
de Schoolstraat in Castricum herinrichten en moderniseren 

• Een geschikte locatie zoeken voor de Corso bioscoop 

• Financiële steun voor Het Dierenduintje. 

 

6. een gemeente waar iedereen Zuinig is op de omgeving 
 

• Zon en wind leveren voorlopig te weinig energie op om een energie neutrale 
samenleving te realiseren. Bovendien hebben windturbines en zonneweides 
impact op het uitzicht. Het verbranden van hout (zgn. biomassa) vervuilt 
enorm. Zolang er geen alternatieve energiebronnen, zoals kernenergie of 
energie uit waterstof beschikbaar zijn, is inzetten op aardgas belangrijk en 
nodig. 
 

• Natuurlijk stikstofarm bouwen 
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De bouw is één van de meest milieuvervuilende sectoren. Het wordt tijd dat 
het roer omgaat. Het stikstofpercentage kan omlaag door anders te bouwen. 
Dat is goed voor de natuur en voor de gezondheid van onze inwoners. 
Materialen hergebruiken en minder transport omdat er ‘voorgebouwd’ wordt in 
fabrieken. Kortom, bouwen kan duurzamer, gezonder, goedkoper en sneller. 
 

• Ontwikkeling van kleine modulaire kernreactoren (SMR’s) stimuleren. 
 
Actiepunten 
 

• Alle gemeentelijke- en schoolgebouwen isoleren, voorzien van 
zonnepanelen en energiezuinige apparaten. 

• Zuinig omgaan met fossiele brandstoffen en het gemeentelijk 
wagenpark elektrificeren. 

• Extra waterberging aanleggen om de gevolgen van extreme 
regenval op te vangen en waar mogelijk toegankelijk maken voor 
recreatie.  

• Scheiden van regenwater en rioolwater 

• Zonnepanelen op openbare parkeerplaatsen aanleggen 

• Laadpalen voor elektrische automobielen plaatsen 
a. Op eigen terrein 
b. Bij langsparkeren en centrale plaatsen (parkeerterreinen en 

tankstations) 
c. Toestaan dat ook auto’s die worden aangedreven door fossiele 

brandstoffen mogen parkeren bij laadpalen 

• Plan opstellen voor stikstof- en fijnstofarm bouwen en CO2 neutraal 

• Klimaatadaptatie pro-actief opnemen bij de inrichting van de 
openbare ruimte waaronder ook pleinen en parkeerterreinen 

• (veel) meer bomen planten 

• Stimuleren dat bestaande privé tuinen zoveel mogelijk ontsteend 
worden en nieuwe natuurtuinen worden aangelegd. 
 

7. een gemeente waar iedereen Een bijdrage aan levert 

• Sluitende begrotingen en meerjarenbegrotingen is een noodzaak  

Verplichte uitgaven voor gemeenschappelijke regelingen met andere 
gemeenten worden blijvend kritisch gevolgd.  

De afgelopen periode is er een buffer opgebouwd om de problemen die 
zich nu voordoen het hoofd te bieden. Wij willen dan ook geen jaarlijkse 
verhoging van de belastingdruk. Dat is ook niet nodig. Nieuwe uitgaven 
dienen in eerste instantie worden betaald uit toegepaste bezuinigingen. 
Nieuw voor oud beleid. 

Wij zijn van mening dat alleen moet worden gespaard voor uitgaven die op 
termijn gedaan moeten worden en dus onvermijdelijk zijn. 

De algemene reserve is een buffer voor het opvangen van risico’s en 
tegenvallers en niet om uitgaven in de “gewone begroting” te betalen. 
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Actiepunten 

• De BUCH-bijdrage fixeren op de bijdrage in 2021. 

• Geen verhoging van de belastingdruk (m.u.v. inflatiecorrectie). 

• Alleen bestemmingsreserves aanhouden voor zaken waar voor 
een overzienbare periode uitgaven tegenover staan. 

• Gelden uit de Algemene Reserve alleen in bijzondere 
omstandigheden inzetten en niet om de begroting sluitend te 
maken. 
 

8. een gemeente waar iedereen Zich kan ontplooien 

• Een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen 

Inzetten op een gemeenschap waarin het welzijn van onze inwoners een 
belangrijke plaats inneemt en betrokkenheid tot elkaar groot is. Eigen 
regie, maatwerk en ruimte voor maatschappelijke initiatieven zijn erg 
belangrijk. De kleine “projecten” / initiatieven, met name op cultuurgebied 
koesteren en stimuleren. 

• Samenwerking openbaar en bijzonder onderwijs m.n. accommodaties 

De gemeente zorgt voor goede huisvesting. Samenwerking tussen                                  
openbaar en bijzonder onderwijs is belangrijk, met name waar het gaat 
over het volledig benutten van bestaande accommodaties. Veiligheid bij 
basisscholen en kind centra verdienen bijzondere aandacht met een open 
visie voor nieuwe onderwijsmogelijkheden. 

• Vestiging bedrijven op bedrijfsterreinen en hierop uitbreidingen mogelijk 
maken 

Positief en adequaat reageren op initiatieven van ondernemers die gaan 
over uitbreidingsplannen, uitstraling, groen en parkeervoorzieningen van 
bedrijfsterreinen. 

Actiepunten 

• Het kindcentrum Oost realiseren op de locatie Visser ‘t 
Hooftschool. 

• Het kindcentrum Bakkum realiseren op de locatie voormalige 
Duinrandschool 

• Op de locatie Schulpstet net over het spoor in Castricum een 
supermarkt  toestaan met daarboven appartementen. 

• Een plan maken om meer woningen te bouwen op Schulpstet. 

• Een plan maken voor uitbreiding van de Castricummer Werf  

 


