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Inleiding 

 
Beste inwoners van Akersloot, Bakkum, Castricum, Limmen en de Woude, 
 
Wij wonen in een unieke gemeente die zich kenmerkt door haar prachtige natuur. Een gemeente met 
prachtige bloemenvelden, ruig duingebied, de zee en het Alkmaardermeer. In onze dorpen wonen echte 
Castricummers. Ieder dorp heeft zijn eigen karakter en zijn eigen charmes. Daar kunnen we met recht 
trots op zijn.  
 
Deze trots voor onze dorpen en de mensen die daar wonen drijft ons. Trots zijn op ons dorp betekent 
dat het dorp van ons samen is. Of het nu Akersloot of de Woude is, Bakkum, Limmen of Castricum. Dat 
is wat onze gemeente bijzonder maakt. Ieder dorp en iedere wijk is uniek, en heeft een heel eigen 
geschiedenis. Samen bepalen wij hoe ons dorp eruitziet. Samen gaan we aan de slag om onze dorpen 
nog mooier te maken. 
 
De VVD wil een gemeente die luistert naar jou en werkt voor jou. Een prettige woonomgeving die veilig 
is, met genoeg groen en voorzieningen in de buurt. Waar ook hardwerkende ondernemers zich thuis 
voelen. Een gemeente die zorgt dat de straten schoon zijn en niet vollopen als het hard regent, dat 
kinderen veilig naar school kunnen en waar je dichtbij huis op liefdevolle zorg kunt rekenen. De dorpen 
zijn van ons allemaal, dus moet je in vrijheid over straat kunnen. Dus als er overlast is dan, dan pakken 
we dat aan.  
 
Wij willen huizen bouwen voor elkaar: de leraar, de verpleegkundigen, de jongeren en de ouderen in 
onze dorpen. De wooncrisis brengt grote uitdagingen met zich mee. En die gaan we niet uit de weg. We 
willen voorkomen dat jonge gezinnen en middeninkomens worden weggejaagd door te zorgen voor 
voldoende betaalbare woningen. Denken in oplossingen! Daarom zijn we het flexwonenproject gestart 
en hebben we de voorrangsplicht voor statushouders afgeschaft. Als meer structurele oplossing willen 
wij inzetten op bouwen aan de randen van de dorpen en zorgdragen voor genoeg betaalbare 
huurwoningen. 
 
In de dorpen willen wij dat je prettig kunt leven. Dit betekent aandacht voor groen in de kernen en 
voldoende mogelijkheden om je vrije tijd te besteden, zoals bijvoorbeeld in ons duin- en buitengebied. 
En prettig leven betekent ook veilig leven. Dat kinderen veilig naar school kunnen fietsen. Dat overlast 
en ondermijning wordt aangepakt. 
 
In de afgelopen vier jaar hebben we in de gemeenteraad laten zien dat de VVD ook lokaal het verschil 
maakt voor onze mooie dorpen. Om ze mooi en leefbaar te houden. Als lokale partij zijn we al jaren in 
gesprek met de dorpen en haar wijken, om te luisteren naar bewoners en ondernemers. Dit 
verkiezingsprogramma is het resultaat. Per onderwerp helder en duidelijk verwoord waar wij ons de 
komende jaren hard voor gaan maken.  
 
Castricum blijft goed, wordt beter. 
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Kandidatenlijst 
 
1. Rob Dekker 
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9. Renate Shalders -Thijssen 
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13. Fred de Haan 
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Een gemeente waar het fijn leven is 

Onze dorpen zijn heerlijke plekken om te leven. Mede dankzij de VVD kunnen inwoners van de 
gemeente Castricum rekenen op goede voorzieningen en lage gemeentelijke lasten. De VVD wil dat je 
hierop kan blijven rekenen. We gaan betaalbare en toekomstbestendige woningen bouwen, maar we 
verplichten niemand om van het gas af te gaan. We hebben extra aandacht voor starters, 
alleenstaanden en senioren. Voor iedereen moet een betaalbare woning bereikbaar zijn. 

Wonen en leefomgeving 

In de gemeente Castricum is het prettig wonen en leven. Onze dorpen zijn aantrekkelijk. Dichtbij mooie 
natuur zoals bos, zee en strand. Echter, het wordt steeds drukker in onze gemeente. Voor elke 
gebouwde of vrijkomende woning staan er mensen in de rij. Onder het credo: bouwen, bouwen, 
bouwen willen we zorgen dat onze mensen die een woning zoeken die ook krijgen. Wel vinden we het 
belangrijk dat woningbouwplannen in de dorpen passen bij de omgeving.  
Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. Het is de plek waar je je veilig en prettig voelt. 
Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. De VVD wil dat onze inwoners in iedere 
levensfase het juiste huis kunnen krijgen dat bij hen past. En wij helpen je graag als je huis een 
aanpassing nodig heeft zodat je daar kan blijven wonen. 
Tegelijkertijd hebben wij niet de illusie dat de gemeente alle landelijke problemen zelfstandig kan 
oplossen. Inwoners van de gemeente Castricum hebben recht op een eerlijke boodschap. Het probleem 
van een tekort aan betaalbare woningen is te complex om op te lossen met enkel gemeentelijke 
financiën. Wij hebben daarom geld maar ook medewerking nodig van zowel het Rijk als Provincie. 
Opgeworpen provinciale barrières met betrekking tot woningbouwlocaties zijn ons een doorn in het 
oog. 
 

► Wij vinden het belangrijk dat iedereen plek heeft in onze gemeente en er worden nu al op 
verschillende plekken woningen in verschillende prijscategorieën gebouwd. Wij zetten in op een 
divers, betaalbaar en toekomstbestendig woningaanbod. Naast verschillen in prijs moet er ook 
ruimte zijn voor bijzondere woonvormen zoals mantelzorg- of tijdelijke woningen. Om ook 
starters een kans te geven in onze gemeente willen wij dat we bouwen gericht op doorstroming 
en willen wij bouwplannen versneld uitvoeren, dit zijn bijvoorbeeld ook seniorenhuurwoningen. 
Onze ambitie is 250 nieuwe woningen per jaar in de komende raadsperiode 

► Zit je goed op je plek in je eigen koopwoning? Dan wil de VVD dat je eenvoudig kunt verbouwen 
of een tuinhuisje kunt plaatsen. Dat doen we met niet al te veel regels, snelle goede procedures 
en niet meer dan een meldingsplicht als jouw buren akkoord zijn. We willen dat de 
vergunningverlening voor woningverbouw wordt versneld en als dat mogelijk is experimenteren 
we met het verkorten van procedures. Ook vinden we dat splitsen van woningen eenvoudiger 
moet worden.  

► Wij bevorderen het eigen woningbezit. Het hebben van een eigen woning is goed voor de 
leefomgeving en goed voor jezelf. De woningen die we bouwen, zijn voor degene die er ook echt 
gaat wonen en niet voor beleggers. Daarom zijn wij voorstander van een zelfbewoningsplicht 
voor nieuwbouw.  

► Niet iedereen kan of wil een huis kopen. Voor deze mensen zorgen we voor een gezonde 
huurmarkt, zo blijven wie inzetten op 30% sociale woningen. De verdeling van deze huizen willen 
wij zo eerlijk mogelijk doen en daarom krijgen statushouders géén voorrang bij de toewijzing 
van sociale huurwoningen. Ook gaan we in overleg met projectontwikkelaars om ook woningen 
te bouwen voor de middel huur (tot € 950 per maand) zodat we doorstroming creëren vanuit 
sociale huurwoningen. We zijn voorstander van loting (inwoners uit de eigen gemeente krijgen 
voorrang) en tijdelijke huurcontracten bij sociale huurwoningen.  
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Toch zijn er nog steeds onvoldoende betaalbare woningen. Jongeren en alleenstaanden zijn 
genoodzaakt weg te trekken uit onze dorpen. Dit vraagt om moeilijke keuzes. Enkel opvullen van lege 
plekken is niet voldoende en we willen de bestaande open ruimte in onze dorpen niet zomaar 
volbouwen. Daarom willen we ook gaan bouwen aan de randen van onze dorpen. Daarvoor zijn goede 
zorgvuldige procedures noodzakelijk waar inwoners ook een stem in hebben. De VVD wil in de komende 
periode daarmee beginnen. Ook wij koesteren onze mooie omgeving en gunnen het iedereen om 
hiervan te genieten.  
 
► Voor het bouwen van nieuwe woningen willen wij goed gebruik maken van de grond waar de 

gemeente al eigenaar van is. Zoals oude schoollocaties of bijvoorbeeld het huidige zwembad. Ook 
op inbreilocaties in de wijken zoeken we naar plekken om meer huizen te bouwen.  

► Bij bebouwing speelt duurzaamheid, levensbestendigheid, ontsluiting en parkeren een belangrijke 
rol. Bij duurzame maatregelen volgen we landelijke wetgeving. We leggen hier geen extra 
bouweisen die in de weg lopen en voorkomen op die manier hogere bouwkosten. 

► Wij zetten in op een energietransitie die haalbaar en betaalbaar is. Om duurzaamheid aantrekkelijk 
te houden ondersteunt de gemeente zijn inwoners bij het collectief inkopen van isolatie en 
zonnepanelen. De VVD wil niet dat de energietransitie ertoe leidt dat de burger de rekening 
gepresenteerd krijgt en we verplichten niemand om in een bestaand huis op korte termijn van het 
gas af te gaan.  

►  Het opvangen van asielzoekers is een verantwoordelijkheid van alle gemeenten. Echter,  wij vinden 
dat asielopvang in AZC locaties vooral moet gebeuren in steden met de juiste voorzieningen.  Bij 
kleinere gemeenten ontbreekt het aan voldoende draagvlak onder de inwoners en de juiste 
middelen op het gebied van infrastructuur, veiligheid en zorg.  

► De Nederlandse luchtvaart zorgt voor meer dan honderdduizend directe en indirect banen, ook voor 
onze inwoners. Als toegangspoort naar West-Europa is Schiphol cruciaal voor onze economie en 
zorgt ervoor dat Nederland een aantrekkelijke vestigingslocatie is voor internationale bedrijven. 
Tegelijkertijd willen wij dat woningbouw en de ontwikkeling van bedrijven in onze gemeente niet 
beperkt wordt door aanvliegroutes. De overlast, vooral in de vorm van laag aanvliegende toestellen, 
willen wij daarom beperken door hierover met betrokken partijen het gesprek aan te gaan. Indien 
Schiphol meer aanvliegroutes wil leiden richting de Polderbaan willen wij compenserende 
maatregelen (meetbare garanties) zoals hoger aanvliegen. 

 
 

Verkeer en bereikbaarheid 

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen, om 
naar het strand te gaan en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A 
naar B komen. In de gemeente Castricum kun je veilig van A naar B en daar investeert de VVD ook in. 
We kiezen voor betere fietsverbindingen en voetpaden, met bijzondere aandacht voor de snelheid van 
elektrische fietsen. Een goede bereikbaarheid betekent ook dat je dicht bij jouw huis kunt parkeren. Het 
maakt daarvoor niet uit of je een elektrische auto hebt of een auto die rijdt op diesel of benzine. Wel 
gaan we mee met de ontwikkelingen en maken we het neerzetten van laadpalen mogelijk waar het 
nodig is zonder de andere automobilisten te kort te doen. We blijven rekening houden met groeiend 
autobezit.  
 

► In woonwijken nemen we maatregelen om de snelheid van auto’s te verlagen. Onze kinderen 
moeten veilig naar school kunnen. Daarom willen wij alle schoolroutes opnieuw bekijken op 
verkeersveiligheid. We gaan de resultaten van de pilot “Dorpsstraat autoluw” evalueren en na 
overleg met omwonenden, belangenorganisaties en ondernemers vervolgafspraken maken. 

► Het is belangrijk dat je veilig over straat kunt. Daarom willen we actief handhaven op fietsen in 
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voetgangersgebieden en brommers op fietspaden. Verkeersmisbruikers en vandalen op drukke 
plekken en volle straten zoals bijvoorbeeld in de Dorpsstraat en rondom scholen worden hard 
aangepakt. 

► We gaan met de regio in gesprek over een goed en veilig fietsnetwerk. Die goed onderhouden, 
veilig en begaanbaar is voor de snelle en minder snelle fietser. Dit fietsnetwerk moet nieuwe en 
snellere doorfietsroutes bieden tussen onze kernen, voldoende stallingsruimte hebben en willen 
we er voldoende oplaadplaatsen aanbieden voor elektrische fietsen.  

► Ook onze wandelroutes moeten begaanbaar blijven voor iedereen. Ook als je slechter ter been 
bent of met de kinderwagen rondloopt. Zo willen wij met woonwijken in gesprek gaan over de 
gevaarlijke verkeerssituaties om die samen op te lossen, en maatregelen om hardrijden in 
woonwijken en verblijfsgebieden tegen te gaan. In het bijzonder kijken we naar de veiligheid 
rondom scholen en de route daarnaartoe.  

► Wij vinden dat iedereen genoeg ruimte moet hebben om zijn auto kwijt te kunnen in zijn eigen 
buurt en zijn fel tegen betaald parkeren in onze dorpen en woonwijken. Hier hebben we in 2020 
normen voor vastgesteld en die gaan we ook naleven. Om onze straten bestendig te maken 
tegen heftige regenval kiezen wij voor waterdoorlaatbare tegels. In woonwijken met 
parkeerproblemen gaan we op zoek naar extra parkeermogelijkheden. 

 

De inwoners van de gemeente Castricum maken massaal gebruik van het openbaar vervoer, en in het 
bijzonder de trein. We koesteren dan ook de rechtstreekse NS-intercity verbindingen en blijven actief 
lobbyen voor het behoud van zowel deze treinverbindingen als onze busverbindingen want dit houdt 
onze gemeente goed bereikbaar. We werken in samenspraak met inwoners aan een structurele 
oplossing van de spoorwegovergangen in Castricum. En ook op dit punt zijn we realistisch, een 
structurele oplossing vergt medewerking van de Provincie en andere belanghebbenden, zoals 
bijvoorbeeld ProRail. Niet alleen het OV maar ook onze wegen zijn erg belangrijk voor de bereikbaarheid 
van onze gemeente. Hier gaan we dan ook zuinig mee om en zijn voorstander van nieuwe verbindingen.  
 

► Om onze gemeente goed bereikbaar te houden zijn wij voor de aanleg van een rotonde aan de 
N203, met een ontsluiting naar Noord-End. Zo hoeft verkeer naar bijvoorbeeld de bloemen of 
de sportvelden niet om te reiden door het dorp. Ook willen wij het kruispunt tussen de Zeeweg 
en de N203 herinrichten met een directe doorsteek naar de Uitgeesterweg richting Akersloot. 
En willen wij beter verbonden zijn met de noordrand van de regio Amsterdam door de aanleg 
van een verbinding tussen de A8 en de A9. 

► Om overlast van doorgaand verkeer in onze gemeente te beperken zijn wij voor de zo snel 
mogelijke realisatie van de aansluiting van de Zandzoom en bedrijventerrein Boekelermeer op 
de A9. 

Duurzaam en groen 
We moeten allemaal verduurzamen. Steeds meer huizen gaan van het gas af, we zetten zonnepanelen 
neer op onze daken en zien steeds meer windmolens verschijnen. Dat zijn flinke veranderingen die om 
verstandige keuzes en draagvlak vragen.  
De VVD werkt mee om klimaatverandering te bestrijden door onze CO2-uitstoot omlaag te brengen en 
wij ondersteunen het landelijke streven om in 2050 energieneutraal te zijn. We nemen onze 
verantwoordelijkheid maar wij beseffen ons erg goed dat de gemeente Castricum niet zelfstandig de 
middelen heeft om het complexe klimaatprobleem op te lossen. Het is daarom belangrijk dat we daarbij 
goed samenwerken met verschillende partijen en dat de rijksoverheid voldoende middelen beschikbaar 
stelt om onze doelen voor de energietransitie te kunnen realiseren. Als het Rijk niet betaalt, kunnen we 
onze doelstellingen niet realiseren. We willen daarom een energievoorziening die duurzaam en 
betaalbaar is voor inwoners en ondernemers.  
 



8 
 

► De gemeente stimuleert initiatieven die bijdragen aan de energietransitie. We werken actief 
mee om goede initiatieven snel voor elkaar te krijgen. Zo kijken wij eerst naar isolatie en 
energiebesparing om de uitstoot van CO2 tegen te gaan. Deze snellere energietransitie 
stimuleert de lokale economie en werkgelegenheid. 

► Het is belangrijk dat opgedane kennis en ervaringen met het verduurzamen van woningen en 
bedrijven worden gedeeld. Investeringen in verduurzaming moeten uiteindelijk ook worden 
terugverdiend. Zo vinden wij het belangrijk dat duurzaamheid gestimuleerd moet worden door 
actief gebruik van landelijke regelingen, informeren we ondernemers proactief over de 
mogelijkheden van bijvoorbeeld zon op dak en andere vormen van verduurzaming en zijn we 
geen voorstander van subsidies vanuit de gemeente. 

► We maken per wijk een plan voor de verduurzaming van woningen en bouwprojecten. Samen 
met bewoners en gebouweigenaren kijken we naar de beste oplossing. Voor de wijken van de 
toekomst zet de VVD in op lokale warmtenetten (bijv. met geothermie) en alternatieven als 
groen gas, (hybride) warmtepompen en waterstof. Hiervoor zoekt de gemeentesamenwerking 
met regio’s en andere gemeentes voor de benodigde infrastructuur. En om de betaalbaarheid 
van woningen in onze gemeente niet nog meer onder druk te zetten leggen we niet meer 
bouweisen op dan nodig. 

► Ook als gemeente dragen we ons steentje bij door ons gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. 
Het gemeentelijk wagenpark wordt CO2 neutraal en gaat zoveel als mogelijk over op elektrisch. 
Kiezen wij bij vervanging van straatverlichting voor Ledverlichting en bewegingsdetectie om 
stroomverspilling tegen te gaan. En plaatsen wij zonnepanelen op onze daken. 

► Onze gemeente is een groene gemeente en dat koesteren we. Wij zijn geen voorstander van 
extra windmolens en grote zonneweides die de aandacht op eisen in dit groene landschap. 

► Om bestand te zijn voor extreme weersomstandigheden willen we het wateroppervlak binnen 
de bebouwde kom vergroten en wadi’s aan te leggen. Een wadi is een bufferings- en 
infiltratievoorziening, die tijdelijk gevuld is met hemelwater. 

 
We genieten van het groen zoals de polders, veengebieden, weidevogelgebieden, het Oer-IJ, de bossen 
en de duinen in onze gemeente. Het is belangrijk dat we goed voor ons groen en onze natuur zorgen. 
Iedereen wil in een aantrekkelijke en groene omgeving wonen.  
 

► Wij zijn voor meer bomen en groen waar dit kan, zo willen we onnodige bestrating weghalen op 
het moment van onderhoud en vervangen we dit door groen. We nemen het verduurzamen en 
klimaatbestendig maken van de wijken mee in het groot onderhoud maar dit moet niet leiden 
tot verrommeling van de wijken. 

► Bomen worden zolang ze gezond zijn elk jaar groter. Een boom die twintig jaar geleden een 
verrijking voor de buurt was kan zijn uitgegroeid tot een bron van overlast of zelfs een potentieel 
gevaar vormen. Binnen een goed bomenbeleid moet daarom de ruimte zijn om af en toe een 
gezonde, maar overlast gevende boom te kappen. 

► Het gemeentelijk beleid moet erop gericht zijn het bomenareaal te laten groeien en daarom zijn 
wij tegen een bomenfonds. Wanneer bomen gekapt worden voor bijvoorbeeld 
maatschappelijke projecten zoals een nieuw zwembad of herinrichting van wegen zorgen we 
voor de aanplant van nieuwe bomen elders. 

► Inwoners moeten zelf de beschikking houden over hun eigendommen, de gemeente mag 
adviseren ten aanzien van minder tegels of meer groen in particuliere tuinen. Echter gaan we 
dat niet afdwingen. Het kappen van bomen, mits het geen boom is van de monumentale 
bomenlijst, valt onder de zelfstandige verantwoordelijkheid van onze inwoners. 

► Kleine windmolens (tot een ashoogte van 15 meter) zouden een goed initiatief voor (agrarische 
en toeristische) bedrijven kunnen zijn om op een duurzame manier energie op te wekken voor 
de eigen onderneming voor zover de windmolens passen in de omgeving. 
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Een bloeiende lokale economie 

Werk en inkomen 
Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor een goed 
leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie 
werkt, investeert in zichzelf en draagt zijn steentje bij aan de toekomst van onze samenleving. 

► We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Bij om- en bijscholing richten we ons 
daarom op iemands talenten en mogelijkheden, en hoe dit aansluit op de arbeidsmarkt. 
Wanneer de stap naar regulier werk nog te groot is, begeleiden we onze inwoners naar beschut 
werk en leerwerkplekken. 

► Wie naar vermogen bijdraagt kan op onze ondersteuning rekenen. Het verliezen van een baan 
is al ingrijpend genoeg. Wel verwachten wij een tegenprestatie, omdat we het belangrijk vinden 
dat mensen blijven meedoen in de samenleving. Zo vergroot het verrichten van vrijwilligerswerk 
de kansen op een nieuwe baan.  

► Het armoedebeleid zetten wij in met als doel om mensen zo snel mogelijk van een 
uitkeringssituatie naar een betaalde baan te helpen. Zo zijn wij voorstander van experimenteren 
in de bijstand. 

► Integratie vinden wij een belangrijke voorwaarde om deel te kunnen nemen aan onze 
gemeenschap en gebruik te maken van onze voorzieningen. Uitkeringsgerechtigden die 
onvoldoende ingeburgerd zijn, kunnen als tegenprestatie verplicht worden op onderdelen te 
werken aan inburgering en integratie. 

► Wanneer je van een uitkering naar een betaalde baan gaat, willen we dat je er in inkomen op 
vooruit gaat.  

► Het onderwijs en het bedrijfsleven werken nauw samen om te zorgen dat er voldoende 
passende banen zijn voor wie klaar is met zijn opleiding. 

► De afgelopen jaren zijn te veel inwoners onterecht tot fraudeur bestempeld. Fraude is en blijft 
diefstal, maar het maken van een foutje maakt je nog niet direct fraudeur. Dit willen we in de 
toekomst voorkomen. Het oordeel over fraude moet uiteindelijk tot stand komen door 
mensenwerk. We verliezen de menselijke maat niet uit het oog. 

► Bij problematische schulden zorgen we voor ademruimte, zodat de problemen met een 
schuldhulpverlener op een rij gezet kunnen worden. Zo voorkomen we verdere escalatie. Bij 
schuldhulpverlening hebben we specifiek aandacht voor de mentale gezondheid van onze 
inwoners. Wanneer er signalen zijn dat schulden ontstaan, bieden we zo vroeg mogelijk hulp 
aan.  

► Wij waarderen de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken de 
gemeente een leukere plek om te wonen. 

Ondernemen 

We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende economie. Het 
midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. 
Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Als het goed gaat met de lokale 
ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. Daarom willen we hen de ruimte geven. Wij willen 
zo min mogelijk regels, want die staan ondernemers alleen maar in de weg. Wij willen lage belastingen. 
Voor mensen, maar ook voor bedrijven. Minder regels en lage lasten zorgen ervoor dat ondernemers 
de kans krijgen om te innoveren. 
De verschillende winkelgebieden en bedrijventerreinen moeten ieder vanuit hun eigen karakter 
versterkt en ondersteund worden. Het is prettiger winkelen en zakendoen in een veilige en 
aantrekkelijke omgeving, waar je je als bezoeker welkom voelt. Leegstand nodigt niet uit om te 
winkelen.  
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Door corona hebben onder meer horecaondernemers een enorme klap te verduren gekregen. 
Flexibiliteit en ruimdenkendheid zijn vanuit de gemeente nodig om mee te bewegen met de ideeën en 
oplossingen vanuit de horeca. Door bijvoorbeeld meer ruimte te geven aan terrassen, mee te denken 
over multifunctionele buitenruimte, snel te communiceren en beslissingen te nemen als het eropaan 
komt.  
Laat ondernemers vooral ondernemer zijn. Dit betekent dat we als gemeente onze ondernemers 
letterlijk en figuurlijk de ruimte geven om te ondernemen en te innoveren. 

► Het bedrijventerrein bij de Stetweg is verouderd en biedt kansen voor een nieuwe 
woningbouwlocatie, in combinatie met een nieuwe supermarkt. De VVD wil dat de komende 
periode de Castricummerwerf wordt gerevitaliseerd en waar mogelijk uitgebreid zodat 
ondernemers van verouderde bedrijventerreinen daar een nieuwe vestiging kunnen vinden. 

► De bedrijventerreinen Molenlei en Nieuwelaan bieden vele ondernemers een goede 
bedrijfslocatie, ook die werven moeten we de komende periode toekomstbestendig maken. We 
zorgen daar met ondernemers voor maatwerk.  

► We geven meer ruimte aan terrassen en denken mee over multifunctionele buitenruimte ten 
behoeve van horeca en evenementen. We schaffen de vergunningen af voor kleine terrassen. 

► Vergunningverlening voor uitbreiding van bestaande, of nieuwe ondernemersactiviteiten 
worden versneld en waar mogelijk experimenteren we met het verkorten van procedures. 

► Lokale lasten mogen niet onnodig stijgen. Bij voorkeur brengen we de lasten omlaag. 
► Ondernemers in de agrarische sector; veeteelt, land- en tuinbouw blijven we gelegenheid geven 

om te groeien en daarbij niet onnodig te hinderen bij nevenactiviteiten op het gebied van 
recreatie, toerisme of natuurbeheer. 

► Lokale ondernemers krijgen, bij gelijkwaardige aanbiedingen, voorrang bij aanbestedingen.  
► We stimuleren de samenwerking tussen BUCH-ondernemers.  

 
We denken graag mee met onze ondernemers en zoeken de interactie met hen op. De VVD vindt dat 
de gemeente een informerende en ondersteunende rol heeft in de weg naar, en tijdens 
ondernemerschap.  
 

► Zo stimuleren we samenwerking en betrokkenheid, door ondernemers meer te betrekken bij de 
ontwikkeling en veranderingen van het gebied waarin zij ondernemen. Gaan we samen met de 
ondernemers de regeldruk aanpakken, hierdoor kunnen de kosten omlaag. En bieden we 
contacten en informatie en wijzen we de weg. 

► Het contact met de gemeente moet laagdrempelig zijn. Iedere ondernemer weet bij wie hij of 
zij terecht kan. 

► Facturen worden door de gemeente binnen de gestelde termijnen betaald. 
► Sociaal ondernemerschap, lokale initiatieven om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te 

helpen juichen we toe. We faciliteren initiatieven, waar mogelijk nemen we regelgeving weg of 
maken het gemakkelijker. 

Kunst en cultuur 

In Castricum zorgen we voor een rijk aanbod van culturele voorzieningen en evenementen. We zijn er 
trots op dat we hiermee veel bezoekers aantrekken. Daarin spelen horeca, musea, sportverenigingen, 
muziekverenigingen, bibliotheken en buurthuizen een belangrijke rol. Door met elkaar samen te werken 
dragen we bij aan persoonlijke ontwikkeling en vermaak voor jong en oud. Of het nu gaat om 
muziekfestival of een culinair event, in de gemeente Castricum is ruimte voor creatieve ideeën en 
initiatieven van onze inwoners. Het is niet aan de gemeente om te bepalen wat cultuur is. 
 

► Wij zijn trots op ons cultureel erfgoed en gaan er daarom zuinig mee om. Cultuurhistorische 
evenementen zoals de Sinterklaasintocht, kermissen en de Bloemendagen willen we dan ook 



11 
 

koesteren. Wij vinden het belangrijk dat mensen die hier niet vandaan komen, de geschiedenis 
en cultuur in onze gemeente leren kennen. Daarom promoten wij onze lokale geschiedenis en 
historisch erfgoed bij zowel bezoekers als onze inwoners.  

► We benutten ons erfgoed voor het realiseren van educatieve en recreatieve doelen. We 
betrekken onze inwoners, verenigingen, scholen en ondernemers hierbij. 

► Wanneer je een evenement wil organiseren in onze gemeente denken wij graag mee. Zo willen 
wij een eenvoudige vergunningverlening voor evenementen en zijn wij voorstander van een 
(digitaal)evenementenloket. Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige 
veiligheidseisen. 

► Een bioscoop is een belangrijke voorziening in ons dorp. Wij zijn dan ook voorstander van het 
behouden van deze recreatiemogelijkheid. 

► We vinden het belangrijk dat er meer geld beschikbaar komt voor de instandhouding van 
monumenten in onze gemeente en dat het nu echt tijd wordt om de evaluatie te starten voor 
de ambtelijke uren die beschikbaar zijn voor erfgoedzaken.   

Toerisme, recreatie en strand 

Het strand is een plek waar wij graag komen. We wandelen er, eten er graag en we komen er om te 
zwemmen en te sporten. We zijn niet de enige want het strand trekt veel toeristen naar onze gemeente. 
Rust en ruimte, gecombineerd met een jaarrond voorzieningen van horeca en recreatieve ondernemers. 
Daarom gaan we er graag zuinig mee om. Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale 
economie. De VVD wil recreatief ondernemerschap stimuleren en de recreatieve mogelijkheden in onze 
gemeente zoveel mogelijk benutten en promoten.  
Al onze dorpen hebben haar unieke trekpleisters, we richten ons er dan ook de verblijfsrecreaties in al 
onze dorpen te verbeteren. Stimuleren ondernemerschap en zo bieden wij agrarische ondernemers 
ruimte om nevenactiviteiten te ontwikkelen. Toerisme en recreatie dragen bij aan het versterken van 
lokale voorzieningen zoals winkels en horeca.   
De havens van onze gemeente zijn de schakel tussen land en water. We profileren ons als watersport 
gemeente, zowel zoet als zout. De watersportcentra aan de kust of aan het Alkmaardermeer zijn de 
nieuwe parels, en we staan dit nieuwe ondernemerschap ook zeker niet in de weg. 

► Onze ondernemers aan het strand hebben lang genoeg gewacht. Wij willen de jaarrond 
exploitatie op het strand waarborgen. Nu de pilot verlopen is vinden we dat de vergunning 
permanent moet worden.  

► Om op lange termijn voorzieningen te kunnen behouden gaan we actief in gesprek met 
ondernemers. Zo willen wij hen helpen met toekomst of overnameplannen en nemen we 
beleidsregels onder de loep en verminderen die als dat mogelijk is. Ook willen wij starten met 
een klankbordgroep vanuit de toeristische en recreatieve sector, deze moet gevraagd en 
ongevraagd adviseren op staand en nieuw beleid. 

► Een deel van de opbrengst van de toeristenbelasting zetten we in een projectfonds, jaarlijks kent 
de raad geld toe aan ingediende projecten.  

► We ondersteunen en denken mee met initiatieven voor nieuwe verblijfsvoorzieningen en 
zoeken we naar recreatiemogelijkheden in de hele gemeente.  

► Wandel, fiets, vaar en kano routes gaan we beter promoten, we zorgen ervoor dat deze routes 
ook door de dorpen lopen langs winkels en horecaondernemers.  

► Wij blijven ons hardmaken voor het invoeren van kort parkeren bij het strand.  
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Waardevol samenleven 

Gezondheid en hulpverlening  
Iedereen verdient goede liefdevolle zorg. Wanneer je gezondheid je in de steek laat, staan professionele 
medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. En als iemand in je omgeving tijdelijk of 
langer extra hulp nodig heeft, dan steunen wij je in het omzien naar hen. Wij vinden het belangrijk dat 
wij met ons allen om kijken naar de mensen die meer hulp nodig hebben.  

► We willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang 
mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze 
daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen 
aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal; 

► Bij hulpbehoefte willen we de jeugd en ouders/verzorgers de keuze geven van behandelaar. De 
gemeente zorgt voor zichtbaar maken van het aanbod via website; 

► De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen 
goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat het Sociaal Team gratis, 
onafhankelijke ondersteuning geeft bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om 
duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt; 

► Mantelzorgers verdienen ons respect. We zijn er trots op dat veel dorpsgenoten met liefde 
zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De 
gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken; 

► De zorgkosten in het Sociaal Domein zijn de laatste jaren geëxplodeerd. Steeds meer jeugdigen 
belanden in zorgtrajecten. Ook zien we de effecten van de dubbele vergrijzing (toenemend 
aantal ouderen, die ook steeds ouder worden). Dit doet de zorgvraag alsmaar toenemen. We 
beseffen dat de bewegingsruimte voor een individuele gemeente beperkt is omdat het verlenen 
van zorg een wettelijke taak is. 

► Om goede zorg ook in de toekomst voor al onze inwoners betaalbaar en toegankelijk te houden 
willen wij in Castricum problemen aanpakken als gevolg van doorgeschoten marktwerking, 
bureaucratie en uit de hand lopende wachtlijsten. Om onze geliefden een menswaardig einde 
te gunnen zijn wij voor de oprichting van een hospice in onze gemeente. 

 

Sport en bewegen 

Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te 
sporten zorgen we bovendien goed voor onszelf en een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. 
Sport brengt ons in contact met elkaar en we sluiten er vriendschappen voor het leven. Zeker nu onze 
samenleving en zo ook Castricum steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven en 
dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we samen met scholen, sportverenigingen en 
andere maatschappelijke instellingen zodat iedereen kan sporten: elk kind, elke volwassene. 

► In Castricum vinden we het belangrijk dat er ook voldoende gelegenheid is voor sporters en 
recreanten om zowel in de buitenruimte als in sportaccommodaties te bewegen. Daarom zetten 
wij onder andere in op het duin- en bosgebied opengesteld houden voor alle gebruiksgroepen 
en willen we dat elk dorp zijn sporthal behoudt. 

► Wij vinden het belangrijk dat sport zo ook toegankelijk is voor mensen die beperkt worden door 
een handicap. Onze gemeente helpt doormiddel van een prestatiedoelstelling een vast gedeelte 
van de sportsubsidie om deze groep bij te staan.  

► De VVD wil jongeren stimuleren om te sporten en daarom werken wij nauw samen met 
sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang om de schoolgaande jeugd zoveel 
mogelijk te laten bewegen. 

► De introductie van een dorpsloop in Castricum is een manier om onze gemeente op de kaart te 



13 
 

zetten, onze inwoners te verbinden en mensen in beweging te krijgen. Daarom gaan wij in 
gesprek met organisaties van sportevenementen en sportverenigingen om dit voor elkaar te 
krijgen.   

► Sportfaciliteiten kunnen op vele verschillende manieren gebruikt worden om te kunnen sporten. 
Of het een bos is, een gymzaal of een grasveld. Daarom kijken wij naar optimaal gebruik van 
sportfaciliteiten en stimuleren multifunctioneel gebruik en betere concentratie van terreinen en 
accommodaties.  

► Veel verenigingen staan voor grote uitdagingen in de toekomst, houden ze voldoende leden, 
vrijwilligers en een ingewikkeld bestuurskader. De vitaliteit van verenigingen moet nog meer 
prioriteit hebben. We moeten niet alleen naar de kosten kijken, maar ook naar hoe waardevol 
een vereniging is voor onze dorpen.  

 

Onderwijs en kinderopvang  
Op school begint de toekomst van iedere jonge Nederlander. Goed onderwijs vormt het fundament van 
onze samenleving. Gelukkig beschikt onze gemeente over voldoende kwalitatief goede scholen. Met 
een groot en divers aanbod van basisscholen in alle kernen en maar liefst drie middelbare scholen is 
Castricum een echte onderwijsgemeente. Naast onderwijs is kinderopvang onmisbaar. Om kinderen een 
goede start te laten maken en om onderwijsachterstanden te voorkomen, gaan kinderen eerder naar 
school, bezoeken zij vaker de opvang en beginnen zij eerder met leren. Ook leren kinderen bij de opvang 
vaardigheden waar ze hun leven lang profijt van hebben. De onderwijs- en kinderopvang faciliteiten die 
we in Castricum hebben, wil de VVD graag behouden. Waar mogelijk willen we dit aanbod nog verder 
verrijken en het onderwijs versterken.  

► Wij willen voorschoolse educatie stimuleren, zodat taalachterstanden zoveel mogelijk tegen 
worden gegaan en kansengelijkheid wordt vergroot; 

► Een goede aansluiting van onderwijs op andere domeinen, zoals, jeugdhulp sport en cultuur 
vinden wij cruciaal. Zo benutten we de potentie van ieder kind. De gemeente faciliteert en 
stimuleert samenwerking tussen deze partijen; 

► Wij stimuleren nauwe samenwerking tussen onderwijs en het lokale bedrijfsleven. Zo worden 
jongeren goed voorbereid op hun baan voor later. De gemeente creëert zelf ook plekken voor 
(maatschappelijke) stages; 

► Scholen zijn goed en veilig bereikbaar. Een school moet voor leerlingen op wandel- en 
fietsafstand zijn. Elke kern behoudt zijn basisscholen; 

► We zetten in op schoolgebouwen die duurzaam zijn en waar kinderen in gezondheid tot 
ontwikkeling kunnen komen; 

► Burgerschapsvorming en democratisch bewustzijn is belangrijk. De gemeente benadert scholen 
actief om leerlingen bij de lokale politiek te betrekken; 

► Afspraak is afspraak. De Cuneraschool in Bakkum is een nieuw schoolgebouw toegezegd. De 
VVD kiest voor nieuwbouw van de Cuneraschool op de centraal in Bakkum gelegen 
Duinrandlocatie, boven verbouw en uitbreiding aan de Vondelstraat. De locatie aan de 
Vondelstraat komt dan beschikbaar voor woningbouw; 

► Wij zijn voorstander van het realiseren van een integraal kincentrum(IKC). Dit is zowel wenselijk 
voor kinderen als voor de ouders. Een multifunctioneel schoolgebouw betekent beter omgaan 
met de schaarse ruimte. Het combineren van functies zoals onderwijs, kinderopvang, sport en 
cultuur past bij het realiseren van Integrale Kind centra (0 t/m 12 jaar).  

► De VVD ziet graag dat de gemeente actief bijdraagt aan het realiseren van kindcentra, zonder 
dat de gemeente commerciële activiteiten subsidieert;  

► De VVD staat positief ten opzichte van het realiseren van een Integraal Kind Centrum in 
Castricum-Oost. Het is aan de schoolbesturen om hiervoor met concrete plannen en voorstellen 
te komen. 
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Jongeren  
 
Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. De VVD helpt door een 
gemeente te bieden waar kinderen veilig kunnen opgroeien. Waar kinderen kunnen spelen. Waar 
kinderen prettig kunnen opgroeien en zich ontwikkelen. Hier kennen we onze jeugd het beste. Daar zijn 
we trots op en dat willen we graag behouden.  
 

► Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat en er jeugdzorg nodig is, bieden we hulp. Dat doen 
we het liefst zo dicht bij het huis mogelijk, zodat onze jeugd zo normaal mogelijk kan opgroeien. 
Hierbij letten we goed op dat we niet onnodig stickers plakken: niet iedereen die uniek is, heeft 
daar hulp bij nodig. Normaliseren noemen we dat.  

► Voorkomen is beter dan genezen. We voorkomen liever dat onze kinderen deze hulp nodig 
hebben. Problemen bij kinderen proberen wij daarom zo vroeg mogelijk te signaleren. 
Huisartsen, scholen en sportclubs spelen hierin een belangrijke rol. Met hen gaan we in gesprek 
om te zorgen dat hulp zo effectief mogelijk wordt.  

► De coronacrisis kent vele slachtoffers en vraagt zware offers. Vaak waren het de jongeren die 
met het inleveren van hun vrijheid de prijs betaalden voor het beschermen van de kwetsbaarste 
mensen van onze samenleving, en dit had soms (grote) schade aan het mentale welzijn van onze 
jongeren tot gevolg. Wij willen daarom meer aandacht en geld vrijmaken voor de mentale 
gezondheid van onze jongeren.  

► Het hebben van een burn-out is al een toenemend probleem onder jongeren van voor de 
coronacrisis. Wij vinden het belangrijk dat wanneer jongeren te veel stress ervaren er hulp 
geboden kan worden.  

► Wij willen dat de gemeente faciliterend optreedt indien inwoners bijvoorbeeld een festival of 
groot concert naar de gemeente willen halen en hier ook geld voor vrijmaakt. Zo is Castricum 
een echte gemeente voor jong en oud.  

 

Ouderen  
 
Evenals in heel Nederland neemt ook in de Gemeente Castricum het aantal oudere inwoners toe.  
Ouderen blijven langer zelfstandig wonen in hun eigen vertrouwde woonomgeving en dat stimuleren 
wij. Tegelijkertijd bestaat het gevaar van eenzaamheid. Wij willen daarom lokale netwerken behouden 
en versterken. Als mensen nauw bij elkaar betrokken zijn, kijken ze naar elkaar om en dat helpt 
eenzaamheid te bestrijden. We helpen bij het creëren van een veilige woonomgeving voor (kwetsbare) 
ouderen.  Ouderen moeten zonder angst kunnen leven en veilig naar de winkel kunnen wandelen. We 
zijn daarom ook voorstander van behoud van noodzakelijke voorzieningen in onze dorpen en buurten. 
Financieel misbruik van ouderen willen we keihard bestrijden.  
 

► Wij vinden dat in Castricum een vergunning voor het aanpassen van een woning die bijdraagt 
aan langer zelfstandig wonen, snel moet worden verleend. We gaan in gesprek met 
woningbouwcorporaties om bestaande woningen voor deze doelgroep aan te passen en te 
investeren in de bouw van nieuwe seniorenwoningen. 

► De VVD vindt het belangrijk dat je in Castricum in je eigen wijk oud moet kunnen worden. Wij 
zetten daarom in op het bouwen van meer woningen en woonvormen waar ouderen dichtbij 
elkaar kunnen wonen. Met liefdevolle zorg en wonen op een plek.  

► Veel inwoners van onze gemeente zorgen met veel liefde voor hun naasten. Deze mantelzorg is 
ontzettend waardevol maar vergt ook een grote inspanning. Samen met zorgverleners willen wij 
mantelzorgers bijstaan om te voorkomen dat zij overbelast raken. Wij willen actiever tijdelijk 
vervangende zorg aanbieden als het even niet meer gaat. En van werkgevers verwachten we 
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flexibiliteit en begrip. 
► Het is belangrijk eenzaamheid tegen te gaan. We zetten daarom in op het behoud van 

voorzieningen in alle kernen en stimuleren en ondersteunen kleinschalige lokale initiatieven 
tegen eenzaamheid.  

► Financieel misbruik is een toenemend probleem onder ouderen. Wij willen daarom door het 
aanbieden van Informatiebijeenkomsten onze ouderen helpen ‘phishing’ en andere vormen van 
financieel misbruik, tijdig te herkennen.  
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Een  veilige gemeente 

Veiligheid 

Als je je niet veilig voelt, ben je niet vrij om te gaan, staan en te doen wat je wilt. Het is daarom belangrijk 
dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Over het algemeen is de gemeente Castricum een 
veilig dorp. Toch hebben zich gebeurtenissen voorgedaan die wij niet kunnen en willen accepteren. 
Berovingen zijn ontoelaatbaar. Inbraak heeft een enorme impact op huurders, huiseigenaren en 
bewoners. Digitale bedreigingen en oplichting komen veel te veel voor. Vooral ouderen zijn een 
kwetsbare doelgroep. Ook in de gemeente Castricum. En daar wil de VVD wat aan doen. 
 

► Wij willen dat alle hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) optimaal beschikbaar blijven 
met minimale aanrijtijden. Want in noodsituaties is het elke seconde die telt. De VVD zal hier 
actief op toezien. 

► De VVD zal zich inzetten voor een politiepost binnen de gemeente Castricum. Wij vinden het 
belangrijk dat de politie goed toegankelijk blijft in onze gemeente en dat de wijkagent makkelijk 
is te benaderen. 

► De politie is zichtbaar en zeer waardevol voor onze gemeente. Onze wijkagenten doen goed 
werk in de buurt doordat zij de mensen en de situaties kennen. Wij zullen ons blijven inzetten 
om deze goede relatie met de politie in stand te houden en hebben vertrouwen in de politie. 

► Waar noodzakelijk willen wij cameratoezicht binnen de gemeente maar wel binnen de grenzen 
van de privacywetgeving.  

► De VVD vindt het belangrijk dat er meer zichtbare handhaving en bestrijding is van overlast van 
o.a. drugshandel en kleine criminaliteit: dus meer ‘blauw’ en boa’s op straat, strand en water. 

► We pakken overlast aan. Of het nu op straat is, in de supermarkt of op een hangplek. Wij vinden 
dat jongeren en hun ouders verantwoordelijk moeten worden gesteld voor grensoverschrijdend 
gedrag. Wanneer het gevoel van veiligheid en de vrijheid van omwonenden en passanten wordt 
ingeperkt dan is dat vervelend genoeg en moet er (hard) worden opgetreden. 

► De VVD is niet tegen jongeren ontmoetingsplaatsen (JOP) maar wil bij structurele ernstige 
overlast jongeren ontmoetingsplaatsen kunnen opdoeken of sluiten. 

► Wij zetten in op het beter toepassen van de Wet Aanpak Woonoverlast (‘ASO-wet’) bij ernstige 
en herhaaldelijke hinder voor omwonenden. De VVD staat voor een integere en transparante 
gemeente waarbij burgers zich veilig voelen. Wij zullen bijdragen aan duidelijke, eerlijke en open 
communicatie en zullen waar nodig de gemeente hierop aanspreken.  

► Binnen de participatiewet is expliciet opgenomen dat fraudebestrijding een onderdeel van deze 
wet is. De VVD is voor fraudebestrijding bij een ernstig vermoeden maar wel met het toepassen 
van de menselijke maat. Fraudebestrijding is geen doel op zich. 

Dienstverlening  
De gemeente is er voor jou. Wij willen een dienstbare gemeente, waar je snel en op een prettige wijze 
antwoord krijgt op je vragen. Een gemeente waar je alles digitaal kan regelen en terug kan vinden. Als 
je dat niet wilt of kunt, kan je natuurlijk ook gewoon een afspraak maken bij jou thuis of op het 
gemeentehuis.  
Afgelopen periode is de manier van afvalinzameling drastisch gewijzigd, de opdracht vanuit het rijk om 
in 2030 al minder als 30kg restafval per persoon te produceren heeft ons afval inzamelbeleid doen 
wijzigen. Dit alles is een enorme operatie geweest. Maar ondanks onze inspanningen en het beleid te 
hebben aangepast met moties, zijn we niet helemaal tevreden. Het verdwijnen van de restafvalbak op 
de gemeentewerven, de ledigingfrequentie van de GFT bak en kosten per lediging zijn punten waar nog 
veel te winnen is. 
Afvalverwerking kost geld, de genomen maatregelen moeten zichtbaar kostenreductie opleveren. Onze 
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inwoners moeten van die reductie profiteren. We blijven wel ijveren voor een kostendekkende 
afvalstoffenheffing. 
 

► De gemeente is er voor zijn burgers. Zo vinden wij het normaal dat als je contact opneemt met 
de gemeente, je altijd geholpen wordt en niet aan het verkeerde adres bent. Willen we ervoor 
zorgen dat het mogelijk is om alle burgerzaken, zoals paspoort en rijbewijs, digitaal kunnen 
worden aangevraagd en thuis worden bezorgd. 

► Wij leggen de lat hoog voor ons zelf. Daarom zetten wij in op een die gemeente tenminste een 
8 scoort op dienstverlening. 

► Wij vinden het belangrijk dat de gemeente toegankelijk en bereikbaar is. Daarom willen we dat 
inwoners en ondernemers een eigen beschermde online omgeving krijgen waar zij hun 
aanvragen, zoals bijvoorbeeld sociaal domein, vergunningen, etc., kunnen inzien. Apps als fixi 
zijn een nuttige toevoeging aan de bereikbaarheid van de lokale overheid. 

► Om het contact tussen ondernemers en de gemeente zo toegankelijk mogelijk te laten zijn willen 
wij één aanspreekpunt voor ondernemers zodat zij snel geholpen worden. 

► De prijzen voor paspoorten en alle andere documenten brengen we gelijk aan het niveau in de 
rest van de BUCH-gemeenten. 

► We blijven inzetten op gebruik van ons gemeentehuis in BUCH verband. 
► In de zomermaanden nestelde er veel ongedierte in onze afvalbakken. Om dit tegen te gaan 

willen wij dat de GFT bak in de maanden juni t/m augustus om minimaal 1,5 week geleegd wordt. 
We passen de ophaalfrequentie van de restafvalbak daarop aan. 

► Wij vinden dat de prijs voor het legen van de restafvalbak (of zakken) niet moet worden 
verhoogd. Ook willen wij dat op de gemeentewerven de mogelijkheid om restafval te storten 
terug moet komen. 

► Onze partners (gemeenschappelijke regelen) hanteren dezelfde protocollen ten aanzien van 
benadering van inwoners.  
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Een gemeente die klaar staat voor onze dorpen 
 
Financiën, belasting en regelgeving  
Wij streven naar een kleine daadkrachtige overheid die goede kwaliteit levert en doelgericht werkt. De 
gemeente moet zich focussen op haar kerntaken. Wij gaan liever voor minder taken die we goed 
uitvoeren, dan veel taken die middelmatig worden uitgevoerd.   
De gemeente gaat terughoudend om met subsidies. Indien een vereniging of stichting subsidie 
aanvraagt dan geldt deze voor activiteiten die bijdragen aan het behalen van de maatschappelijk doelen 
van en met name in de gemeente.   

► We vinden het belangrijk dat een gemeente zuinig en verstandig met belastinggeld omgaat. Dus 
geven we niet meer uit dan er binnenkomt en worden tekorten binnen een bepaald taakveld 
primair binnen dit taakveld gedekt.  

► Taken die door de rijksoverheid aan de gemeente worden opgelegd of overgedragen gaan 
gepaard met voldoende financiële middelen om deze taken goed uit te kunnen voeren.  

► We vinden het belangrijk dat de raad meer invloed krijgt bij het toekennen van subsidies. 
► We willen het ondernemers bij evenementen niet onnodig lastig maken. Daarom gaan we leges 

en regels voor evenementen herzien om te zorgen voor begrijpelijke en eenvoudige regelgeving 
voor het organiseren van activiteiten en evenementen door verenigingen, stichtingen en 
ondernemers. 

► Ook zijn wij voor het afschaffen van tijdelijke voorwaarden die in verband met corona ingesteld 
zijn voor activiteiten en evenementen. Deze tijdelijke voorwaarden mogen geen blijvend 
karakter krijgen.  

► Gemeenschappelijke regelingen zien hun taakopvatting soms ruimer dan waarvoor ze in het 
leven zijn geroepen. Hier gaan wij liever voor een minder ruime taakopvatting die goed wordt 
uitgevoerd, dan voor steeds verder uitdijende gemeenschappelijke regelingen.  

► Periodieke herijking van jaarlijkse terugkerende subsidies. Voldoen ze nog aan de 
maatschappelijke doelen en staat datgene dat bereikt wordt in verhouding tot het verleende 
subsidiebedrag.    

► Wij willen meer controle op de uitgaven van de gemeenschappelijke regelingen en werken met 
ambitieuze taakstellingen. Daarom vinden wij dat voorstellen voor nieuwe gemeentelijke taken 
vergezeld dienen te gaan met een inschatting van de eenmalige en jaarlijkse kosten van de 
ambtelijke ondersteuning. 
 

Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. Belastinggeld wordt verdiend door onze 
ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee om. De belasting houden we zo laag 
mogelijk. Gemeenten krijgen echter steeds meer taken en de gemeentelijke financiën staan in alle 
gemeenten onder druk. Daarom is het belangrijk dat de gemeente helder en transparant 
verantwoording aflegt over de besteding van belastinggeld. 

► De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. De begroting en het jaarverslag 
zijn helder leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld 
is besteed en welk effect is bereikt. 

► Wonen is een recht. Daarom houden wij de woonlasten, waaronder de OZB, zo laag mogelijk.  
► De gemeentelijke leges zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de kostprijs. 
► Wij vinden het niet eerlijk als iedereen opdraait voor de kosten van de ander, ‘de gebruiker 

betaalt’ is daarom het uitgangspunt, het is niet acceptabel als alle kosten op onze inwoners 
afgewenteld worden.  

► Voor vervanging van een gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs hoef je niet te betalen. Zo’n 
situatie is al vervelend genoeg.  
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BUCH 

De ambtelijke fusie van de vier BUCH-gemeenten bestaat nu ruim 4 jaar. De VVD blijft kritisch volgen of 
de vijf doelstellingen worden gehaald. Deze zijn: (de 3 K’s): kwaliteit (van de gemeentelijke 
dienstverlening) verhogen, kosten beheersen en kwetsbaarheid verminderen; en de 2 G’s: 
Gemeentelijke kleur behouden en Grip houden. Recent is er een derde G aan toegevoegd, de G van 
gezamenlijkheid. Ook daar zal de VVD op toezien. 
De VVD beschouwt de schaalvergroting als noodzakelijk om de uitdagingen die op ons afkomen op een 
adequate wijze het hoofd te bieden. Hierbij kan gedacht worden aan het noodzakelijke maatwerk op 
het gebied van de sociale zekerheid, de WMO, de jeugdzorg en de ouderenzorg. Ook is het op deze 
manier beter mogelijk om een krachtig geluid te laten horen in Noord-Holland. 

► Samen sta je sterker. Daarom zijn wij voor een blijvende samenwerking in BUCH-verband, maar 
niet voor een bestuurlijke fusie. 

► Voor ons is het belangrijk dat de externe inhuur tegen het licht wordt gehouden en dat deze 
alleen meerjarig kan zijn als dit op projectbasis gebeurt. 

► De organisatiestructuur dient op effectiviteit te worden bekeken en ingrijpende aanpassingen 
dienen niet uit de weg gegaan te worden als die de oorspronkelijke doelstellingen van de fusie 
ten goede komen. 

► De werkorganisatie BUCH dient tijdige en transparante begrotingen aan de raden van de 4 
gemeenten voor te leggen. 

► Door prioriteit op het harmoniseren van beleid met in achtneming van (een beperkte) couleur 
locale en werkprocessen dient de gewenste efficiëntie de komende jaren gestalte te krijgen; wij 
verwachten alleen nog maar voorstellen vanuit de BUCH-organisatie die de harmonisatie van 
processen en beleid bevorderen. 

Politieke samenwerking 

Inwoners van gemeente Castricum zijn vriendelijke mensen die graag hard werken. Ze zijn recht door 
zee, doen normaal en zijn trots op hun dorpen! Die trots in combinatie met nuchterheid en normaal 
doen voelt voor de VVD als de verbindende factor. 
Een gemeente met een prachtige natuur, maar ook een gemeente met flinke uitdagingen. Op het gebied 
van financiële duurzaamheid en stabiliteit, BUCH-samenwerking, energietransitie, woningbouw, 
leefbaarheid, veiligheid en het sociale domein. En dat alles in een samenleving die wordt gekenmerkt 
door toenemende ongelijkheid, vergrijzing, klimaatverandering, polarisatie en een groeiend 
wantrouwen in politiek en overheid. Kortom, problemen en uitdagingen die de komende jaren alleen 
maar complexer zullen worden.  
De VVD wil met veel energie deze problemen oplossen. Dit betekent duidelijke keuzes maken. En helder 
uitleggen waarom die keuzes zijn gemaakt. Dat wil de VVD graag doen in een meerderheidscoalitie, 
want samen weten we meer dan één. Een coalitie van partijen die zich constructief en dienstbaar 
opstellen. Samenwerking vraagt ook om het nemen van verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. 
Wederkerigheid. Vertrouwen in elkaar. Elkaar dingen gunnen. Onze inwoners zitten niet te wachten op 
roeptoeters, ego’s, dubbele agenda’s en carrièrepolitici. Niks groots en meeslepend, maar raadsleden 
die luisteren naar inwoners en samen met energie een verschil willen maken voor onze dorpen. Een 
luisterend oor voor iedereen en niet enkel voor diegene die hard roepen. Dat is precies waar de VVD 
voor staat.  
Laten we vooral trots zijn op alles wat al is bereikt in onze dorpen. Draagvlak creëren in plaats van 
polariseren. Dat is hoe wij als VVD de inwoners kennen. Trots en nuchterheid die ons verbindt. 
► Een politieke meerderheid in de raad die constructief met elkaar samenwerkt; elkaar dingen gunt 

en die bovenal luistert naar de inwoners van onze dorpen vinden wij belangrijk. 
► Om op iedereens steun te kunnen rekenen zetten wij liever in op draagvlak creëren in plaats van 

polariseren. Met een luisterend oor voor iedereen en niet voor de hardste schreeuwers. 
 


