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Over GDB
GDB: Gemeente- en Dorpsbelang Castricum geeft met zijn naam precies aan waar de partij voor
staat: voor de gemeente Castricum en onze dorpen Castricum, Bakkum, Limmen, Akersloot en De
Woude.
GDB is een lokale partij. De lokale partij gaat terug naar de basis van de lokale politiek met de
menselijke maat. Het gaat om gemeentelijke politiek voor de mensen in de dorpen met de gedachte
dat GDB-politici met twee voeten in de klei staan. Zij durven het aan om een echt gesprek te voeren
met de inwoners, naar ze te luisteren en ze serieus te nemen.
Het kernpunt van de politiek van GDB is dat de raadsleden vertrouwen in de burgers hebben,
vertrouwen in hun kennis en capaciteiten en ook vertrouwen in hun vermogen om door samenwerking
problemen op te lossen en tegenstellingen te overbruggen.
Hiermee onderscheidt GDB zich van de landelijke partijen, die in het gunstigste geval het landelijk
programma van een lokaal tintje voorzien. Onderwerpen die belangrijk worden gevonden door de
inwoners van de dorpen krijgen bij ons ruime aandacht.

De afgelopen vier jaar
De afgelopen vier jaar zat GDB met twee raadsleden in de gemeenteraad. Daarnaast hebben twee
carrouselleden ondersteuning verleend. De fractie heeft zijn bijdrage aan het bestuur van de
gemeente geleverd. De laatste twee jaar heeft de GDB ook in het college gezeten met een
wethouder. Een lokale partij die louter en alleen de belangen van de inwoners dient.

De komende vier jaar
Voor de komende periode blijft GDB maximaal streven naar “ Een samenleving voor iedereen “.
In Castricum is ruimte en rust voor mensen die daar behoefte aan hebben. In Akersloot, Bakkum,
Castricum, Limmen en De Woude is het prettig wonen en werken, daar zijn de voorzieningen op een
acceptabel niveau, daar is plaats voor iedereen en daar worden meningen gerespecteerd.
Volgens GDB dient Castricum een gezonde en betaalbare gemeente te zijn. Dit betekent dat niet alles
kan. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden en duidelijk aangegeven waaraan de belastinggelden
van de inwoners worden besteed. Het moet voor iedereen duidelijk zijn waaraan de gemeente zijn
geld uitgeeft en waarom.
GDB is voorstander om een proces van samenvoeging van de gemeenten op gang te brengen.
GDB staat voor:
 Vertrouwen in inwoners
 Menselijke maat
 Controleerbaar en transparant omspringen met uw geld
 Zoveel mogelijk taken dicht bij de mensen
 Duidelijke keuzes
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1

Een sociale en vitale Gemeente

1.A
Inwoners en Bestuur
GDB vindt het belangrijk om met een sterke fractie in de raad vertegenwoordigd te zijn. De lokale
partij vindt het belangrijk dat onafhankelijkheid duidelijk doorklinkt in het gemeentebestuur.
GDB streeft naar een zetel in het college van burgemeester en wethouders.
Actiepunten:
 Aandacht voor ontwikkeling van bestuurlijke verhoudingen
 Bereid bestuursverantwoordelijkheid te dragen in het college
 College werkt met collegeprogramma met een financiële onderbouwing
 Verhoging van de digitale dienstverlening
1.B
Samenleven
GDB zet in op een gemeenschap waarin het welzijn van onze inwoners een belangrijke plaats
inneemt en de betrokkenheid tot elkaar groot is. Steekwoorden hierbij zijn eigen regie, maatwerk en
ruimte voor maatschappelijke initiatieven. De ondersteuning en zorg zo goed, zo snel en eenvoudig
opgezet. GDB streeft naar vermindering van administratieve lastendruk. Persoonlijke aandacht is een
zorgrecht.
Actiepunten:
 Ondersteunen van maatschappelijke initiatieven
 Vermindering van de administratieve lastendruk
 Persoonlijke aandacht
1.C
Jeugd
Met de meeste kinderen in Castricum gaat het goed. Voor diegenen waar dat niet het geval is vindt
GDB dat Jeugdzorg een basisvoorziening. De jeugd moet onbezorgd kunnen leven en gestimuleerd
worden om zichzelf te kunnen ontwikkelen. GDB onderschrijft het ondernemend jongerenwerk waarin
de ambulante zorg een belangrijke plaats inneemt.
In elke wijk waar kinderen wonen behoren speelgelegenheden voor kinderen te zijn: speelveldjes
zonder obstakels en plekken met speelvoorzieningen. Deze speelgelegenheden moeten goed
onderhouden worden, veilig blijven voor de jeugd en aangepast aan de leeftijd van de jeugd in de wijk.
Kansarme jongeren dienen opnieuw een kans te krijgen door middel van opleidings- en
werkperspectief. GDB ondersteunt de jongerencentra zoals Conquista, Storeyclub en Discovery.
Actiepunten:
 Jeugd actief betrekken bij jeugdbeleid
 Veilige en goed onderhouden speelplekken
 Bieden van opleidings- en werkperspectief voor kansarme jongeren
 Ondersteunen van Jongerencentra zoals Conquista, Storeyclub en Discovery
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1.D
WMO
De zorgplicht bij de uitvoering van de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) houdt volgens GDB
in het aanbieden van een goed pakket voorzieningen, waarbij afstemming op de vraag en persoonlijke
omstandigheden een belangrijk uitgangspunt zijn. De mogelijkheden dienen duidelijk te zijn.
Sociale voorzieningen moeten direct bereikbaar zijn. Ruime aandacht verdienen zij, die buiten het
arbeidsproces komen te staan. Het gemeentelijk sociaal beleid, gebaseerd op solidariteit en
gerechtigheid, moet inwoners in staat stellen zelfstandig deel te nemen aan het maatschappelijk
leven. Goede begeleiding en informatievoorziening is wenselijk en noodzakelijk.
Wij zijn van plan om voor de komende periode aandacht te besteden aan de groep eenzamen,
gehandicapten en chronisch zieken in de gemeente. In de afgelopen periode is veel veranderd. Deze
transitie dient een vervolg te krijgen in transformatie. De taken van het Rijk zijn overgegaan naar de
gemeente en nu is het belangrijk dat de gemeente goede en betaalbare zorg levert.
“Een samenleving voor iedereen, een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen”.
GDB wil deze Inclusie samenleving (een samenleving voor iedereen) graag realiseren in de komende
raadsperiode 2018-2022.
Daarom wil GDB, in samenwerking met belangenorganisaties, dat mensen met een functiebeperking,
mee kunnen doen. Dat wil zeggen: iedereen doet mee. Uitgangspunt is dat iedere burger gelijke
kansen heeft. In ieder leven is kwaliteit van leven en keuzevrijheid belangrijk.
GDB is voorstander van het invoeren van de zogenaamde Castricumpas, in navolging van Alkmaar en
Langedijk. Het kan inwoners met een smalle beurs veel voordeel opleveren. Het vrijwilligerswerk dient
opgewaardeerd te worden. GDB heeft grote waardering voor mensen die mantelzorg verlenen.
Voorzieningen in de zorg dienen afgestemd te worden op de te verwachten verdere vergrijzing van de
bevolking, waarbij speciale aandacht is voor, tegengaan van eenzaamheid en omzien naar de ander.
Actiepunten:
 Goed pakket voorziening WMO
 Sociaal beleid t.b.v. minima
 Een samenleving voor iedereen, waaraan iedereen kan deelnemen
 Invoeren Castricumpas
 Ondersteunt het vrijwilligerswerk
 Waardering geven aan mantelzorgers
 Houdt rekening met de vergrijzing met aandacht voor het tegengaan van eenzaamheid
1.E
Participatie
Werk is een basisbehoefte die bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling en sociaal netwerk. Iedereen
die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de
Participatiewet. De wet moet er voor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen
met een arbeidsbeperking. GDB vindt dat er meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking
moeten komen. Daarnaast is beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking nodig.
In de praktijk blijkt dat meer dan de helft van de bijstandsontvangers nooit of niet op afzienbare termijn
aan het werk denkt te komen. GDB wil zich inzetten om hieraan iets te doen.
Actiepunten:
 Meer banen voor mensen met een beperking
 Bijstandontvangers actief aan het werk krijgen
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1.F
Sport
GDB wil dat het dagelijks bewegen en regelmatig sporten een vanzelfsprekendheid voor onze
inwoners wordt. Sport verbetert fitheid en mobiliteit. Een gezonder leven door o.a. controle op gewicht
te verbeteren. Sport helpt sociale interactie in clubverband en zelfontwikkeling. Het is van groot belang
dat sport en bewegen voor iedereen passend, laagdrempelig, toegankelijk en bereikbaar is. De
combinatiefunctionaris i.c. de buurtsportcoach kan een belangrijke rol vervullen GDB is voorstander
van het faciliteren van voorzieningen. Voor de toekomst is het belangrijk dat de visie op sport wordt
vastgelegd in een Sportnota.
GDB voorziet een faciliterende rol van de gemeente voor verenigingen. Er moet aandacht zijn voor het
op peil houden van de accommodaties.
Actiepunten:
 Ondersteunt en stimuleert het vrijwilligerswerk van harte
 Inzet van de combinatiefunctionaris
 Sportverenigingen faciliteren
 Sportvoorzieningen in de kernen behouden
 Beschikbaar houden van een zwemvoorziening
1.G
Onderwijs
De gemeente heeft geen zeggenschap over het onderwijs. Zij dient wel voor adequate huisvesting te
zorgen. GDB juicht samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs toe, met name waar het
gaat over het volledig benutten van de bestaande accommodaties.
In verband met veiligheid en verkeer dient gestreefd te worden naar veilige schoolroutes en
schoolzones. Vooral de veiligheid bij de basisscholen en oversteekpunten verdienen onze aandacht.
De ouders hebben een belangrijke rol bij de onderwijsontwikkeling van hun kind. De voorzieningen
dienen, ook bij terugloop van leerlingenaantallen, gehandhaafd te blijven op het huidige niveau.
Schoolverzuim dient in een vroeg stadium aangepakt te worden.
GDB pleit voor integratie jeugdcoaches op BO en VO.
Actiepunten:
 Behoud van het basis en voortgezet onderwijs
 Samenwerking openbaar en bijzonder onderwijs daar waar mogelijk
 Kinderopvang op niveau en betaalbaar
 Schoolverzuim in een vroeg stadium aanpakken
1.H
Kerngericht en Ondersteunend
GDB vindt dat bij belangrijke zaken inwoners of inwonersgroepen vroeg (digitaal) geraadpleegd
moeten worden (interactief besturen). De burger moet meer ruimte krijgen voor eigen initiatieven. De
gemeente moet daarbij stimulerend optreden. De deskundigheid en expertise die inwoners en
bedrijven te bieden hebben, moet benut worden
Actiepunten:
 Aandacht voor het houden van kernbezoeken en inwonersparticipatie
 Goede communicatie naar burgers is vanzelfsprekend (optimaliseren van de gemeentelijke website)
 Optimale dienstverlening met oog voor kwaliteit en een correcte behandeling
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1.I
Een veilige Gemeente
De inwoner moet zich geborgen weten binnen de gemeenschap. Ook moet hij/zij zich bij zijn/haar
handelen niet geremd weten door concrete vrees en/of onbestemde angst. Daarnaast moet de
inwoner op straat, in winkelcentra en in de openbare ruimte niet steeds het gevoel hebben dat moet
worden omgekeken of de fiets van twee of drie sloten moet worden voorzien. GDB is voorstander van
de opening- en sluitingstijden voor horeca-inrichtingen zoals die nu zijn vastgesteld.
Actiepunten:
 Politie (wijkagent) blijft op straat en aanspreekbaar voor inwoners
 Surveillanten vooral ’s avonds inzetten
 Snellere aanpak van overlast, vandalisme en kleine criminaliteit
 Naleving regels en regelmatige controle op vergunningen i.v.m. veiligheid
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2

Een aantrekkelijke Gemeente

2.A
Economie
Onze gemeente is vooral een woongemeente. De aanwezige bedrijven bieden beperkte
werkgelegenheid. Een factor om uiterst behoedzaam mee om te gaan. Bovendien moeten we een
goed contact onderhouden met de ondernemers in ons dorpen. Goed overleg en goede sfeer zijn
uiterst belangrijk.
GDB is voorstander van het regelmatig bezoeken door de gemeente aan bedrijven zodat eventuele
problemen vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd. Aanbestedingen waar mogelijk bij bedrijven uit de
gemeente en geeft de voorkeur aan kleine bedrijventerreinen bij de kernen.
De gemeente Castricum kent verschillende winkelcentra, waarvan enkele een opwaardering
verdienen. Deze centra leveren ons kwaliteit van producten en goede service. De ondernemers op de
bedrijventerreinen bieden werkgelegenheid. Als er behoefte is aan uitbreiding en ontwikkeling van de
bedrijventerreinen zal daar aan worden meegewerkt. GDB wil maatwerk voor ondernemers.
Actiepunten:
 Regelmatig bezoeken van bedrijven door de gemeente
 Aanbestedingen waar mogelijk bij bedrijven uit de gemeente
 Maatwerk voor ondernemers
2.B
Aanpak van leegstaande winkels en kantoren
Onze gemeente moet levendig en aantrekkelijk zijn voor inwoners, toeristen en bedrijven. Leegstand
van winkels is funest voor leefbaarheid van onze gemeente. Om verloedering te voorkomen, dient
tijdelijk gebruik van leegstaande panden gestimuleerd te worden.
Herbestemming en herontwikkeling van leegstaande panden moet actief gestimuleerd worden. De
gemeente zal de ontwikkeling van het winkelbestand nauwlettend monitoren en zal geen initiatieven
toestaan die het leegstandsprobleem vergroten. Het actief nieuwe mogelijkheden verkennen verdient
prioriteit.
Actiepunten:
 Behoud van kwalitatieve (winkel)voorzieningen in de dorpen
 Versterking van bedrijfsvestiging op locaties zoals Boekel, Nieuwelaan, Castricummerwerf
concentreren en hierop deze terreinen uitbreidingen mogelijk maken
 Versterking van winkelvoorzieningen in de kernen, eventueel met thema’s specialiteiten zoals
watersport (Akersloot)
 Leegstand winkels aanpakken
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2.C
Cultuur
De gemeente Castricum kent een groot aantal bloeiende verenigingen. De bibliotheek in Castricum
verdient een plaats in de gemeenschap. GDB is voorstander van een efficiënt functionerende
bibliotheek. Een sterkere relatie met de scholen is van groot belang.
GDB is voorstander van het in standhouden van historische panden of realiseren van dorpspleinen in
de kernen. De theaterfunctie van Geesterhage heeft een belangrijke functie in de samenleving.
Wat het Kunstbeleid betreft is GDB voorstander van het behoud van Toonbeeld in de nieuwe vestiging
Geesterhage. Ook het behoud van dorpshuizen in de kernen is voor de gemeenschap essentieel. In
de verschillende dorpen bestaan oudheidkundige verenigingen, die zeer zorgvuldig cultuur en historie
van de dorpen hebben vastgelegd en nog vastleggen.
Actiepunten:
 Handhaving bibliotheekvestigingen in de dorpen
 Behoud van bestaande cultuurvoorzieningen zoals muziek, toneel, musea.
2.D
Recreatie en Toerisme
De Structuurvisie Buiten Gewoon Castricum 2030 geeft een beeld van de toeristische gemeente
Castricum. Onze gemeente heeft op het gebied van recreatie en ontspanning tal van mogelijkheden.
Kansen liggen er voor het toerisme, waarbij GDB de voorkeur geeft aan particulier initiatief.
Het uitgangspunt is rust en ruimte.
De gemeente Castricum heeft met strand, duinen en het Alkmaarder- en Uitgeestermeer een uniek
gebied dat door inwoners en toeristen hoog gewaardeerd wordt. Daar moeten we zuinig op zijn. De
kernen van Castricum zijn hoofdzakelijk forensendorpen, waar de bewoners wonen voor de eenvoud,
rust, strand en de natuur. De grote toeristische trekpleisters zijn camping Bakkum de oudste en
grootste camping van Nederland en camping Geversduin.
Limmen als centrum van de bollenteelt met de Hortus Bolborum en de bloemendagen, Akersloot
gelegen aan het Alkmaardermeer en het eiland de Woude zijn onlosmakelijke, belangrijke onderdelen
van de identiteit van de gemeente.
De voorzieningen voor wandelaars en fietsers verdienen voortdurend de aandacht. Een goed contact,
overleg en goede sfeer met de beheerder van het duingebied en het Noord Hollands Landschap zijn
uiterst belangrijk. Aandacht voor het strand zowel voor gebruikers als ondernemers blijft noodzakelijk.
De visie Castricum aan Zee kan hierbij als leidraad dienen. Het voortdurend uitdragen van onze
specifieke kenmerken van bos, strand, zee, duinen, polderlandschap en het Alkmaarder –
Uitgeestermeer verdient blijvend aandacht.
Actiepunten:
 Goede en veilige fietsverbindingen en goede en ruime stallingsmogelijkheden voor fietsen
 Goed overleg met het landschapsbeheer
 Uitdragen specifieke kenmerken: strand, duinen, polderlandschap en meren
 Ontwikkelen beleid voor behoud en het goed toegankelijk maken van het landschap b.v. een wandelen fietsverbinding
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2.E
Verkeer en vervoer
Uitgangspunt voor het verkeer is veiligheid en doorstroming. Hierbij gaan wij uit van het huidige
Verkeers- en Vervoersplan. De kern Castricum is vanuit het zuiden bereikbaar door de
Beverwijkerstraatweg en vanuit het noorden door de Soomerwegh. De kwetsbaarheid van de
doorstroming van het verkeer wordt dagelijks gevoeld. GDB bepleit voor een verbindingsweg van de
Beverwijkerstraatweg naar de Provinciale weg N203, met een ontsluiting voor Castricum-Zuid.
Hierdoor zal de kern Castricum worden ontlast en beter bereikbaar.
De gemeente moet beschikken over goede trein- en busverbindingen. Er dienen voldoende
parkeervoorzieningen aanwezig te zijn.
Actiepunten:
 Ontsluiting Castricum aan oost/zuidoost is zeer gewenst
 Routes bestemmingsverkeer in de kernen mogelijk maken, naar parkeren / NS station.
 Goede trein- en busvoorzieningen alsmede voldoende parkeervoorzieningen nastreven
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3

Een leefbare Gemeente

3.A
Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting
De door de gemeenteraad vastgestelde Structuurvisie (Buitengewoon Castricum) vormt de basis voor
de toekomst van de gemeente. Het uitgangspunt is verdere bebouwing van “lege plekken” de zgn.
inbreidingslocaties in de kernen waarbij geen aantasting van de karakteristieke uitstraling van het
buitengebied plaatsvindt. Het uitgangspunt van 30%(sociale) - 40%(dure) - 30% (topsegment)
woningen blijft gehandhaafd.
De woningbehoefte van vooral jongeren en senioren verdienen onze aandacht. Inwoners moeten in
de gemeente kunnen blijven wonen wanneer de woningbehoefte veranderd. Jongeren moeten een
woning kunnen vinden wanneer zij uit huis willen en niet noodgedwongen uit de gemeente hoeven te
vertrekken. Gestapelde bouw kan alleen overwogen worden op specifieke plaatsen en wanneer deze
niet verstorend werkt op het dorpsbeeld.
Senioren moeten passende woningen kunnen vinden of passende verbouwing kunnen realiseren
zodat zij prettig en zonder ongemak kunnen blijven wonen. Het GDB gelooft in doorstroming van
woningen en wil daarom extra stimulering voor de bouw van senioren woningen. De visie van het
GDB is om seniorenwoningen aansluitend op de hechte gemeenschapszin te bouwen. Deze visie
benadrukt de bouw van centraal gelegen woningen en hofjes. De gemeente en
woningbouwvereniging dienen het initiatief te nemen bij de invulling van deze behoeften.
Actiepunten:
 Structuurvisie Buitengewoon Castricum is uitgangspunt
 Aandacht woningbehoefte voor jongeren en ouderen
 Realisering van seniorenwoningen in vorm van hofjes
3.B
Leefomgeving
De kwaliteit van onze woonomgeving is essentieel voor de leefbaarheid in onze gemeente. Alle
inwoners van onze gemeente moeten zich prettig en veilig voelen in hun eigen buurt. Deze
kerneigenschappen moeten behouden worden. Veel inwoners verbinden deze prettigheid en
veiligheid met de verbonden en dorpse karakter van de gemeente en inwoners.
Het aantrekkelijke karakter van de gemeente is de openheid, de lokale dorpse sfeer, de velden, de
bollengrond en het unieke natuur- en grondgebied dat doorloopt van de Noordzee tot het IJsselmeer.
Het GDB strijdt om dit karakter te behouden. Behouden van de openheid, behouden van de kernen en
de dorpse uitstraling. Concreet is de GDB tegen bebouwing in het buitengebied. De agrariërs zijn de
beheerders van het buitengebied.
Veiligheid dient gewaarborgd te blijven en waar nodig verbeterd. Aanpak van onveilige plekken in de
dorpen door voldoende verlichting en een verantwoorde snoei van bomen en struiken is belangrijk
voor de sociale veiligheid.
Actiepunten:
 Werken aan een herkenbaar, prettige, schone en aantrekkelijke leefomgeving
 Tegen bebouwing in het buitengebied
 Voldoende speelplekken en beweegpleinen voor kinderen
 Realiseren van een gezellig dorpsplein voor de Burgerij in Limmen
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3.C
Beheer en inrichting openbare ruimte
De openbare ruimte is er voor alle inwoners en wordt door de gemeente beheerd. De inwoners willen
steeds vaker invloed op de inrichting en onderhoud van deze openbare ruimten. GDB wil dat voor de
verdere uitwerking van nieuwe plannen participatie trajecten worden opgezet. Goede voorbeelden zijn
de overdracht van het stedelijk water en herinrichtingprojecten in de kernen.
De gemeente dient te zorgen voor een goed beheer en inrichting van de openbare ruimte waarbij
onderhoud op een goed niveau is. Bijv. het goed leesbaar zijn van borden.
De gemeente Castricum kenmerkt zich door veel groen in de openbare ruimte. Het kan natuurlijk altijd
beter. GDB wil dat bij groot onderhoud aan wegen meer aandacht wordt gegeven aan vergroening.
GDB zet in op heroverweging van het groen- en bomenbeleid, waarbij overlast in de leef- en
woonomgeving bespreekbaar worden gesteld. De GDB ondersteunt het initiatief tot schapenbegrazing
dat bijzonder goed ontvangen is door de inwoners.
Actiepunten:
 Bij uitwerking van plannen de burgers via participatie te betrekken
 Heroverweging van het groen- en bomenbeleid
 Voortzetting van het initiatief schapenbegrazing
3.D
Duurzaamheid en Milieu
De gemeente dient in 2030 klimaatneutraal te zijn. Duurzaamheid wil zeggen dat in een duurzame
wereld mensen, milieu en economie (people, planet en profit) met elkaar in evenwicht zijn.
Een schoon en verantwoordelijk milieu zal elk weldenkende burger omhelzen. GDB is voorstander van
het gescheiden inzamelen van plastic, papier en andere producten zoals kleding.
GDB is voorstander van het omgekeerd inzamelen van huisvuil, waarbij voor laagbouw geldt twee
bakken aan huis (Groente, Fruit en tuinafval (GFT) en Plastic, metalen en drankenkartons (PMD) en
dat de inzameling van papier en restafval op afstand wordt gezet.
Vliegtuigen vliegen over onze gemeente. De overlast van vliegverkeer moet door de gemeente
constant onder de aandacht gebracht worden van Schiphol en Den Haag.
Energie neutrale woningen en gebouwen dragen bij aan een schoner milieu in onze gemeente.
Verduurzaming is geen kwestie van alleen techniek, maar juist ook van goed architectonisch ontwerp.
Het is belangrijk dat dit bij de opzet en ontwerp van (ver)nieuwbouw wordt meegenomen, zodat het
gebruik van allerlei installaties wordt beperkt. De gemeente bevordert de realisatie van
(ver)nieuwbouw waarbij door slim ontwerp het energiegebruik wordt gereduceerd. Waar nodig dringen
we daar op aan bij woningbouwcorporaties en andere opdrachtgevers. Nieuwe initiatieven zal “gaslos”
worden ondersteund.
Actiepunten:
 Aandacht voor verdere afvalscheiding door invoering van omgekeerd inzamelen
 Bij voortduring de overlast van vliegverkeer van en naar Schiphol onder de aandacht houden van
Den Haag
 Duurzaamheid bij bouwen stimuleren
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4

Een financieel gezonde gemeente

4.A
Financiële positie
De economie laat zich niet voorspellen. Van economische stabiliteit op langere termijn kan slechts
beperkt sprake zijn. Het is daarom raadzaam dat het gemeentebestuur in goede tijden een zo groot
mogelijke buffer opbouwt om de problemen in slechte tijden zo draaglijk mogelijk te maken.
De afgelopen periode is onder leiding van het college van burgemeester en wethouders financieel
orde op zaken gesteld. De uitkeringen van de centrale overheid geven weer een positief beeld. Grote
bezuinigingen op organisatie en voorzieningen en tot hogere lokale belastingen zijn niet echt meer
nodig. Hoe groot de ambities van GDB ook mogen zijn, ze zullen altijd moeten worden afgewogen
binnen de financiële positie van de gemeente. Het streven van GDB is om jaarlijks geen verhoging
van belastingen en tarieven door te voeren.
De belastingtarieven van riool en reiniging zijn kostendekkend. Dat moet zo blijven. Bij iedere
verhoging dient kritisch naar de kosten te worden gekeken. De OZB ligt op een gematigd niveau. GDB
wil geen extra verhoging van de lokale lastendruk.
Een sluitende begroting is het uitgangspunt. Goed begroten is noodzaak. Achteraf extra ramingen
voor overschrijdingen of vergeten zaken dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden. Bij juist
begroten is ook de lijn voor de toekomst duidelijk. Tijdige bijsturing moet kunnen via de Financiële
rapportages (Firap). Elke wethouder is verantwoordelijk voor het financiële beheer van de portefeuille.
Tegenvallers moeten binnen de eigen portefeuille worden opgevangen.
Er dient in de begroting voldoende ruimte te zijn voor nieuw beleid. Dit nieuwe beleid kan in eerste
instantie worden gefinancierd door toegepaste bezuinigingen. Ook behoort rekening te worden
gehouden met een sociaal en ruimhartig kwijtscheldingsbeleid. Het beleid hoort erop gericht te zijn de
risico’s zo goed mogelijk af te dekken. Daarom is het belangrijk dat de algemene reserve op een
behoorlijk peil is.
Actiepunten:
 Sober financieel beleid
 Geen verhoging van de lokale lastendruk
 Daar waar mogelijk ruimte voor nieuw beleid
 Algemene reserve op een redelijk peil
4.B
Bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2017 is de BUCH Werkorganisatie van start gegaan. Deze organisatie staat ten
dienste van vier gemeenten, een bijzonderheid in Nederland. De basis voor de bedrijfsvoering is
beschreven in het bedrijfsplan “Samen, maar toch apart”. In het afgelopen jaar is gebleken dat de
bedrijfsvoering nog veel verbetering behoeft. GDB gaat er van uit dat er met heldere afspraken een
aantal zaken worden verbeterd. Mogelijk dat enkele aanpassingen in de organisatie tot verbetering
kunnen leiden
GDB is van mening dat samenwerking in de ambtelijke organisatie succesvol kan zijn door te
harmoniseren van beleid en standaardisering van werkprocessen.
Actiepunten:
 Maken van heldere afspraken
 Harmoniseren van beleid en standaardisering van werkprocessen
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Verkiezingsprogramma
Gemeente- en Dorpsbelang 2018 – 2022
Actiepunten
GDB staat voor:
 Vertrouwen in inwoners
 Menselijke maat
 Controleerbaar en transparant omspringen met uw geld
 Zoveel mogelijk taken dicht bij de mensen
 Duidelijke keuzes

Een sociale en vitale Gemeente
 Aandacht voor ontwikkeling van bestuurlijke verhoudingen
 Bereid bestuursverantwoordelijkheid te dragen in het college
 College werkt met collegeprogramma met een financiële onderbouwing
 Verhoging van de digitale dienstverlening
 Ondersteunen van maatschappelijke initiatieven
 Vermindering van de administratieve lastendruk
 Persoonlijke aandacht
 Jeugd actief betrekken bij jeugdbeleid
 Veilige en goed onderhouden speelplekken
 Bieden van opleidings- en werkperspectief voor kansarme jongeren
 Ondersteunen van Jongerencentra zoals Conquista, Storeyclub en Discovery
 Goed pakket voorziening WMO
 Sociaal beleid t.b.v. minima
 Een samenleving voor iedereen, waaraan iedereen kan deelnemen
 Invoeren Castricumpas
 Ondersteunt het vrijwilligerswerk
 Waardering geven aan mantelzorgers
 Houdt rekening met de vergrijzing met aandacht voor het tegengaan van eenzaamheid
 Meer banen voor mensen met een beperking
 Bijstandontvangers actief aan het werk krijgen
 Ondersteunt en stimuleert het vrijwilligerswerk van harte
 Inzet van de combinatiefunctionaris
 Sportverenigingen faciliteren
 Sportvoorzieningen in de kernen behouden
 Beschikbaar houden van een zwemvoorziening
 Behoud van het basis en voortgezet onderwijs
 Samenwerking openbaar en bijzonder onderwijs daar waar mogelijk
 Kinderopvang op niveau en betaalbaar
 Schoolverzuim in een vroeg stadium aanpakken
 Aandacht voor het houden van kernbezoeken en inwonersparticipatie
 Goede communicatie naar burgers is vanzelfsprekend (optimaliseren van de gemeentelijke website)
 Optimale dienstverlening met oog voor kwaliteit en een correcte behandeling
 Politie (wijkagent) blijft op straat en aanspreekbaar voor inwoners
 Surveillanten vooral ’s avonds inzetten
 Snellere aanpak van overlast, vandalisme en kleine criminaliteit
 Naleving regels en regelmatige controle op vergunningen i.v.m. veiligheid
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Een aantrekkelijke Gemeente
 Regelmatig bezoeken van bedrijven door de gemeente
 Aanbestedingen waar mogelijk bij bedrijven uit de gemeente
 Maatwerk voor ondernemers
 Behoud van kwalitatieve (winkel)voorzieningen in de dorpen
 Versterking van bedrijfsvestiging op locaties zoals Boekel, Nieuwelaan, Castricummerwerf
concentreren en hierop deze terreinen uitbreidingen mogelijk maken
 Versterking van winkelvoorzieningen in de kernen, eventueel met thema’s specialiteiten zoals
watersport (Akersloot)
 Leegstand winkels aanpakken
 Handhaving bibliotheekvestigingen in de dorpen
 Behoud van bestaande cultuurvoorzieningen zoals muziek, toneel, musea
 Goede en veilige fietsverbindingen en goede en ruime stallingmogelijkheden voor fietsen
 Goed overleg met het landschapsbeheer
 Uitdragen specifieke kenmerken: strand, duinen, polderlandschap en meren
 Ontwikkelen beleid voor behoud en het goed toegankelijk maken van het landschap b.v. een wandelen fietsverbinding
 Ontsluiting Castricum aan oost/zuidoost is zeer gewenst
 Routes bestemmingsverkeer in de kernen mogelijk maken, naar parkeren / NS station.
 Goede trein- en busvoorzieningen alsmede voldoende parkeervoorzieningen nastreven

Een leefbare Gemeente
 Structuurvisie Buitengewoon Castricum is uitgangspunt
 Aandacht woningbehoefte voor jongeren en ouderen
 Realisering van seniorenwoningen in vorm van hofjes
 Werken aan een herkenbaar, prettige, schone en aantrekkelijke leefomgeving
 Tegen bebouwing in het buitengebied
 Voldoende speelplekken en beweegpleinen voor kinderen
 Realiseren van een gezellig dorpsplein voor de Burgerij in Limmen
 Bij uitwerking van plannen de burgers via participatie te betrekken
 Heroverweging van het groen- en bomenbeleid
 Voortzetting van het initiatief schapenbegrazing
 Aandacht voor verdere afvalscheiding door invoering van omgekeerd inzamelen
 Bij voortduring de overlast van vliegverkeer van en naar Schiphol onder de aandacht houden van
Den Haag
 Duurzaamheid bij bouwen stimuleren

Een financieel gezonde Gemeente
 Sober financieel beleid
 Geen verhoging van de lokale lastendruk
 Daar waar mogelijk ruimte voor nieuw beleid
 Algemene reserve op een redelijk peil
 Maken van heldere afspraken
 Harmoniseren van beleid en standaardisering van werkprocessen
Wilt u het programma digitaal ontvangen mail dan gdbcastricum@hotmail.com
Het programma is te vinden op http://gemeentedorpsbelangcastricum.nl/programma/
Meer informatie is te vinden op http://gemeentedorpsbelangcastricum.nl/
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