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“Als je het hebt over dromen
voor de gemeente dan den k ik:
het moet een plek zijn waa r je
gelu kkig oud kunt worden.”

AAN ALLE INWONERS,
POLITIEKE PARTIJEN EN HET
BESTUUR EN ORGANISATIE VAN
DE GEMEENTE CASTRICUM
Voor u ligt de maatschappelijke agenda voor onze gemeente. Onze inwoners,
ondernemers en organisaties delen hierin welke vraagstukken en thema’s zij
belangrijk vinden. Zij vertellen welke zorgen en dromen ze hebben als het gaat
om onze gemeente en waar zij kansen zien.
De agenda is simpelweg tot stand gekomen door gesprekken te voeren. Tijdens veertien verschillende
bijeenkomsten gingen we met inwoners om de tafel.
In iedere bijeenkomst was een andere doelgroep vertegenwoordigd: jongeren, ondernemers, Limmenezen,
sporters, ouderen, inwoners met een hart voor cultuur
en/of duurzaamheid, Akersloters, kinderen en vrijwilligers. Het waren open gesprekken waarbij iedereen
van harte welkom was en die ook goed werden bezocht,
ook door de unusual suspects. We hadden geen agenda.
De vraag was steeds: ‘Wat vindt u belangrijk voor onze
gemeente?’. Die vraag maakte veel los en bood mensen
de mogelijkheid om hun ideeën, mening, vraagtekens en
soms ook boosheid te uiten.
Uiteindelijk leverden zo’n tweehonderd inwoners een bijdrage aan deze agenda en daarmee aan de toekomst van
onze gemeente. Wij – de groep verkenners – zijn trots op
en dankbaar voor ieders inzet en betrokkenheid.
Positief de toekomst tegemoet
Een gemeente waar het goed leven is, nu en in de toekomst,
dat is de wens van de mensen die wij spraken. Maar ook een
gemeente die ambitieus is, lef heeft en durf toont. Een gemeente waar je heerlijk kunt wonen, werken en recreëren.
De beste gemeente van Nederland. Dat is wat de gemeenschap wil.

de inwoners. Tegelijkertijd constateerden we dat er een
aantal serieuze uitdagingen op de gemeente afkomt en
dat lang niet alle kansen worden benut.
Naast tevredenheid was er ook frustratie en onvrede.
Vooral over de samenwerking tussen inwoners en overheid. Die gaat niet altijd van een leien dakje, we zeggen
het maar eerlijk. Hierdoor staan mensen ook sceptisch
tegenover dit project. Je mag dan wel je stem laten
horen, maar waarom zouden de politiek en de gemeente
daar dit keer wel naar luisteren? Gelukkig waren er veel
mensen die, ondanks hun scepsis, het project een kans
wilden geven. Tijdens de gesprekken werden de frustraties even geparkeerd en kwam er ruimte voor positieve
energie, betrokkenheid en creatieve ideeën.
Wij willen graag meegeven dat er een breed gedragen
wens is om niet te blijven hangen in het verleden,
maar positief de toekomst in te gaan. Laten we deze
maatschappelijke agenda daarom als een startpunt
beschouwen en niet als een eindproduct.

Wat is ervoor nodig om daar te komen?

Vier kansen voor een nog mooiere gemeente
We benoemen in deze agenda vier kansen om de kwaliteit
van onze gemeente te verbeteren. Dat zijn: versterken
van de leefbaarheid, een gezonde balans vinden tussen
bebouwing en landschap, bouwen aan onderlinge verbondenheid en – tot slot – het verbeteren van de relatie
tussen bestuur/politiek/organisatie en de gemeenschap.

Er is veel om trots op te zijn in onze gemeente. Inwoners
zijn over veel zaken tevreden, zoals de economie, werkgelegenheid, de hoeveelheid basisscholen, het dorpse
groene karakter van de gemeente, de rust, de sociale
verbondenheid en het zelf organiserend vermogen van

We zijn ervan overtuigd dat als we de komende vier
tot acht jaar samen doorpakken op deze thema’s,
onze gemeente er in 2025 nog beter voor staat dan nu.
Hierna bespreken we welke doelen er zijn en welke
acties we ondernemen om onze doelen te bereiken.

Ons eerste doel

“Iets simpels zoa ls een terrasje
is er niet. We willen iets simpels
zoa ls een sateetje kunnen eten
of een biertje kunnen drin ken.”
(inwoner Limmen)

EEN ACTIEVE, GEVARIEERDE
GEMEENTE MET GOEDE
VOORZIENINGEN

Een gemeente waar het goed leven is. Dat vinden we
belangrijk en dat willen we graag zo houden. Over dat
laatste maken we ons zorgen. Goed leven vraagt namelijk
om voldoende voorzieningen. En voorzieningen blijven
alleen betaalbaar als voldoende mensen er gebruik van
maken. Dat betekent dat we een gezonde en gevarieerde bevolkingssamenstelling nodig hebben. Als je een
gevarieerde bevolking wilt, dus een goede mix tussen
starters en senioren, stellen en gezinnen, moet je zorgen
dat het voor die mensen ook aantrekkelijk is om zich in
de gemeente te vestigen en dat er voldoende passende
woningen zijn.
Ons doel is om voorzieningen in stand te houden
door mensen in verschillende levensfasen aan onze
gemeente te binden.
Dat vraagt volgens ons om acties op drie vlakken: fijn wonen, passende voorzieningen en mensen mobiel houden.

Wat zeggen de cijfers over de
bevolkingsopbouw?

De vergrijzing van de bevolking in onze gemeente wordt
door de cijfers onderbouwd. Belangrijk is dat onze
startpositie ongunstig is: we hebben nu al een sterke
vergrijzing in onze gemeente (44,1% grijze druk t.o.v.
28,4% in Noord-Holland gemiddeld). Opvallend is
overigens dat het aantal 0-19-jarigen nu ook al relatief
hoog ligt (39,5% t.o.v. 35,8% voor Noord-Holland) en ook
sterk zal toenemen. Dat brengt twee uitdagingen met zich
mee: onze beroepsbevolking (20-65 jaar) is nu al relatief
klein en zal in de toekomst alleen maar verder afnemen.
Vraag is: hebben we voldoende aantrekkelijke huizen en
voorzieningen om deze veranderende bevolkings
samenstelling (voor jong en oud) ook goed op te vangen?
Bron cijfers: CBS, 2017

ACTIERICHTING 1: FIJN WONEN VOOR
ALLE LEEFTIJDEN

“Waarom een villawijk? Daar komen
dan oudere en rijkere mensen te
wonen. Geen kinderen, terw ijl we
die zo graag bij ons willen houden.”
Voor de toekomst van de gemeente is een evenwichtige
bevolkingssamenstelling cruciaal. Hierin ontstaat nu
al een behoorlijke scheefgroei. Er zijn te weinig aantrekkelijke woningen voor jongeren/jonge gezinnen. De
beschikbare huizen zijn te duur. We missen aanbod in
het starterssegment. Het gevolg is dat jonge mensen/
gezinnen wegtrekken. Dit leidt tot een scheve bevolkingspiramide.
Ook bij de senioren krijgen we te maken met problemen.
Er zijn veel ouderen die in een te groot huis wonen – dat
ideaal is voor een gezin – maar blijven zitten omdat er
geen goed alternatief is. De doorstroom op de woningmarkt staat in onze gemeente zo’n beetje stil. Omdat die
doorstroming zo belangrijk is zetten we dit thema hoog
op de agenda. We delen een aantal ideeën dat tijdens de
gesprekken is genoemd.

“Niet doorvertellen, maar je
bent zo in Amsterdam, de
stad. Daar zijn we uniek in.”

Concrete ideeën voor het verbeteren van het
woningaanbod:
• Kijk naar de mogelijkheden van Tiny Houses.
•	Maak hofjes met een mix van senioren en
studenten.
•	Maak tijdelijk wonen mogelijk in leegstaande
gebouwen en/of zorg voor slim herbestem
men/ontwikkelen van gebouwen die vrijko
men.
•	Werk met flexibele woonvormen, dus wonin
gen die zodanig gebouwd zijn dat de functie
kan wisselen (levensloopbestendig bouwen).
•	Investeer in activiteiten voor de jeugd tussen
de 10 en 17 jaar.

Wat zeggen de cijfers over de
huizenprijzen?

Onze conclusie: woningen in Castricum zijn
bovengemiddeld duur. De gemiddelde vraagprijs van
aangeboden woningen ligt in 2017 op € 437.000,-. Voor
Noord-Holland Noord op € 333.000,- en voor Noord
Holland als geheel op € 414.000,-. Castricum hoort dus
duidelijk bij het zuidelijke deel van de provincie qua
woningprijzen. Kijkend naar de cijfers is de zorg over
betaalbare woningen terecht.
Bron: CBS, COELO, HuizenZoeker, 2016, 2017

ACTIERICHTING 2: PASSENDE VOORZIENINGEN
VOOR IEDERE INWONER

“Maa k van de dorpsstraat
een leefstraat.”

Naast goede huisvesting zijn
ook passende voorzieningen van groot belang om met
plezier in onze gemeente te kunnen leven. In gemeenten
die bestaan uit meerdere (kleine) kernen is vaak discussie over de balans tussen zoveel mogelijk eigen voorzieningen en beperkte financiële mogelijkheden. Dat is bij
ons niet anders. Wat wel opvalt is dat veel inwoners de
voordelen zien van regionale samenwerking.
In de gesprekken kwam vaak naar voren dat de voorzieningen in de kernen: Akersloot, Limmen en De Woude
extra aandacht vragen. Vaak zijn dat voorzieningen voor
ouderen. Maar vergeet niet dat voorzieningen op het gebied van cultuur, sport en recreatie niet alleen belangrijk
zijn om ouderen vitaal oud te laten worden, maar ook om
jongeren te binden.

“Het is jammer dat het zwembad in Limmen dicht is, want
er is gewoon plek voor.”
(kind basisschool)

Ons eerste doel

“We moeten verbinden tussen de
dorpen en de BUCH-gemeenten,
we zijn misschien wel te los
van elkaar.”
Een aantal suggesties kwam in de gesprekken
herhaaldelijk terug:
1. Z
 org dat de aanwezige voorzieningen in elk van de
kernen gebundeld worden, zodat een ‘centrumgevoel’
ontstaat (of behouden blijft) en voorzieningen goed
toegankelijk en bereikbaar zijn voor alle inwoners.
2. Koester de recreatiemogelijkheden en moedig inwoners ook aan om toerist te zijn in de eigen gemeente.
Forse parkeerkosten aan het strand, ook als je er maar
even bent, dragen daar niet aan bij. Zorg dat je als
gemeente een visie hebt op de rol en functie van
toerisme binnen de gemeente.
3. Kom samen tot een plan van aanpak over hoe we de
zorg in de toekomst bereikbaar en betaalbaar kunnen
houden.
4. Prikkel mensen om te sporten en investeer in degelijke
sportaccommodaties. Schuw niet om keuzes te maken
en koester de vele vrijwilligers.

ACTIERICHTING 3: MENSEN MOBIEL HOUDEN
Naast voldoende voorzieningen is ook mobiliteit een
belangrijk thema, juist in een gemeente als de onze met
verspreide kernen. Dat je als inwoner van Akersloot voor
het consultatiebureau naar Castricum moet, is één ding,
maar als er dan geen directe verbinding is met het ov
wordt het wel erg vervelend. De gemeente zal de komende jaren meer moeten investeren in de verbinding tussen
de verschillende kernen. Betere onderlinge verbondenheid is niet alleen veiliger en comfortabeler, maar heeft
ook een sociale functie.

Concrete ideeën voor het verbeteren van
de mobiliteit:
•	Zorg voor ‘minimale persoonlijke mobiliteit’
(dat is wat ons betreft de ondergrens) en hulp
op maat voor wie dat nodig heeft.
•	Zorg voor betere verlichting van de fiets
paden tussen de verschillende kernen.

Concrete ideeën voor het verbeteren van
de voorzieningen:

•	Maak zichtbaar hoe lang je moet wachten bij
stoplichten.

•	Creëer een centrumgevoel in Limmen en
Akersloot;

•	Zorg voor een goede busverbinding tussen
de kernen, zoals dat bijvoorbeeld.in Heiloo of
Texel is georganiseerd.

•	Kom met alternatieve voorstellen voor (kort)
betaald parkeren bij het strand.
•	Cluster sportvoorzieningen in de kernen en
als voorzieningen uit meerdere kernen samen
moeten gaan, kies dan niet per definitie voor
de grootste kern.

•	Behoud de intercity om de bereikbaarheid te
garanderen;
•	Dure oplossingen die zich pas na tientallen
jaren terugverdienen zijn soms toch gewoon
goed (bijvoorbeeld spoortunnel).

Wat zeggen de cijfers over de
bereikbaarheid van de gemeente?

Onze conclusie: toegankelijkheid van de kernen is vaak
aangekaart tijdens de sessies. Als je puur kijkt naar de
afstanden tot belangrijke voorzieningen, dan scoort
Castricum goed. Over de kwaliteit van bijvoorbeeld de
ov-verbindingen tussen de kernen zeggen deze cijfers niks.

Ons tweede doel

ZORGEN VOOR BALANS TUSSEN
BEBOUWING EN LANDSCHAP

We zijn bij uitstek een gemeente waarin natuur, groen en
ruimte soms op gespannen voet staan met recreatie, toerisme, ontwikkeling, wonen en bebouwing. Het doel is om
te komen tot een goede balans en samenhang tussen bebouwing en landschap. Er is alleen sprake van een goede
balans als de bebouwing en het landschap elkaar op een
duurzame manier versterken. Het vinden van die balans
is wat ons betreft een dringend en wijdverbreid doel.

•	de gemeente op zoek moet naar een gezonde balans
tussen enerzijds economisch profijt en groei en anderzijds landschappelijkheid en rust.

Concrete ideeën voor een duurzame(re)
gemeente:
• Faciliteer nieuwe mobiliteit (elektrisch).

We willen een duurzame gemeente worden (qua
energie en qua klimaat) en een goede balans
vinden tussen voldoende natuur en noodzakelijke bebouwing/ontwikkeling. Het vinden van die
balans is dringend en wijdverbreid.
Dit vraagt om acties op het terrein van duurzaamheid en
milieu.
ACTIERICHTING 4: VOL INZETTEN OP DUURZAAMHEID
Mensen in onze gemeente zijn erg gehecht aan de natuur. Om in de toekomst een aantrekkelijke en groene
gemeente te blijven, vinden we het belangrijk dat de
politiek stuurt op duurzaamheid. Uiteraard overstijgt dit
vraagstuk de gemeente, maar we vinden wel dat we als
gemeenschap hier een voorbeeldrol in mogen en moeten
vervullen.
Dit betekent dat:
•	schone energie de nieuwe norm wordt. Dat kan alleen
als we lef durven tonen op dit thema;
•	de gemeente kiest voor klimaatvriendelijk werken. Het
klimaatprobleem wordt niet opgelost in Castricum,
maar we kunnen elkaar wel aanmoedigen meer rekening te houden met het klimaat en op allerlei terreinen
in het dagelijks leven te kiezen voor klimaatvriendelijke
alternatieven. Wij vinden dat deze beweging met volle
kracht vanuit de gemeente gestimuleerd moet worden;

•	Ontwikkel samen met de gemeenschap een
gedeeld toekomstbeeld over de duurzame
gemeente en stel vast wat dat inhoudt.
•	K ijk naar stimuleringsprikkels voor duurzaam
heid. Denk aan gerichte subsidies (bijvoor
beeld voor Tiny Houses) óf remmende prik
kels, zoals belasting op bestrating in tuintjes.
•	Ontwikkel een langetermijnvisie (10 jaar) over
waar je op het terrein van duurzaamheid wilt
staan.
•	Streef ernaar om het toerisme zo duurzaam
mogelijk te maken.

“We moeten respect hebben voor de omgeving in de
breedste zin van het woord.”

“Behoud van de natuur,
dat wat Castricum zo mooi
maa kt, is belangrijk.”

ACTIERICHTING 5: KOESTER DE PRACHTIGE
NATUUR DIE ONZE
GEMEENTE KENMERKT
Het is al eerder bewezen: wonen in het groen maakt dat
mensen zich gezonder voelen dan als er geen groen in de
buurt is. Natuur is niet alleen iets waar we zuinig op moeten zijn, het is ook iets waar we juist optimaal gebruik van
kunnen maken. Voor inwoners en bezoekers zijn er volop
mogelijkheden voor recreatie en educatie.
Deze actielijn zou haaks kunnen staan op de eerste actielijn: het bieden van voldoende mogelijkheden om fijn te
kunnen wonen in onze gemeente. Zaak is om beide thema’s niet te zien als strijdig met elkaar maar als thema’s
die vragen om creatieve oplossingen en afstemming.
Onze suggestie voor Tiny Houses is zo’n voorbeeld van
best of both worlds. Ze zijn én betaalbaar én duurzaam
(vaak zelfs energieneutraal) én ze passen prima in de
(natuurlijke) omgeving.
Concrete ideeën voor het optimaal benutten
van de natuur in onze gemeente:
• Behoud groen en ruimte in de kernen.
•	A ls je natuur offert voor bebouwing, zorg
dan dat de bebouwing past in het landschap/
karakter van het dorp.
•	Geef projectontwikkelaars duidelijke voor
waarden mee over de rol van en het omgaan
met de natuur.

Ons derde doel

“A ls ik in Drenthe ben,
ben ik altijd ja loers. Tijd
voor elkaar nemen, dat
doen ze daar nog echt.”

MEER ONDERLINGE
VERBONDENHEID IN
ONZE GEMEENTE
Na al onze gesprekken is één ding duidelijk geworden:
onderlinge verbinding binnen onze gemeente is essentieel. Dat is wat abstract, maar het raakt volgens ons
de kern van één van de grootste vraagstukken waar we
samen voor staan. Inwoners zijn nu onvoldoende met
elkaar in verbinding, terwijl we steeds meer afhankelijk
van elkaar worden. Actief inzetten op het versterken van
de onderlinge, menselijke relaties en netwerken biedt
kansen voor onze gemeente om aantrekkelijker te worden, zowel voor inwoners, mensen die in onze gemeente
werken als toeristen.

We willen mensen in onze gemeente tussen nu
en 2025 meer en krachtiger met elkaar verbinden, zowel binnen als tussen de kernen.
ACTIERICHTING 6: GRENZELOOS BOUWEN AAN
GEMEENSCHAPSZIN
De gemeente bestaat uit een aantal kernen met ieder
een eigen identiteit en inwoners die er vaak al een groot
deel van hun leven wonen, zo niet geboren zijn. Ondanks
dat we al vijftien jaar één gemeente zijn, wordt er nog
vanuit de individuele kernen gedacht. Het spreken over
‘de CAL-gemeenten’ is daarin tekenend. Toch zijn we
ervan overtuigd dat we meer samen kunnen optrekken
en van elkaar kunnen profiteren, zonder onze eigen(aardig)heden op te geven. Een goede fysieke verbinding
is daar onderdeel van, zoals al genoemd. Maar ook in
communicatie en gezamenlijke activiteiten kunnen we de
verschillende kernen nog meer naar elkaar toe trekken.
Wij zien hierin een rol voor de gemeente als facilitator en
stimulator

“Gemeenschapszin en oprechte aandacht vinden
we belangrijk.”
Concrete ideeën voor het bouwen aan
gemeenschapszin:
•	Zorg voor een goede digitale bereikbaarheid
en ontsluiting van alles wat we met elkaar te
bieden hebben, zodat ontmoetingsmogelijk
heden en kwaliteiten goed zichtbaar en vind
baar zijn.
•	Bied vanuit gemeentelijke/gemeenschappelij
ke voorzieningen zoals bibliotheken, scholen
en/of buurt-/dorpshuizen verbindingsmoge
lijkheden voor bijvoorbeeld eenzamen, oude
ren of kwetsbaren.
•	Zet (extra) ambtenaren in om verbindingen
tot stand te brengen (bijvoorbeeld tussen on
dernemers onderling, tussen ondernemers en
maatschappelijke organisaties, tussen kernen,
tussen verenigingen etc.).

n
“Gemeenschapszin: dat is gewoo
bij elkaar een ba kkie doen. En
dan niet voorom binnen komen,
maar gewoon achterom!”

ACTIERICHTING 7: N IEMAND MAG MEER
EENZAAM ZIJN IN
ONZE GEMEENTE

ACTIERICHTING 8: IEDEREEN DOET MEE,
ONGEACHT JE AFKOMST

Ondanks de sterke sociale verbondenheid binnen de
kernen, horen we ook verhalen over eenzaamheid. Dat
baart ons zorgen. Tegelijkertijd zien we dat er van alles
wordt georganiseerd, zowel voor ouderen als jongeren.
In de gesprekken hoorden we dat daar niet altijd goed
over gecommuniceerd wordt. Vooral daar zien we een
belangrijke rol voor de gemeente weggelegd: zorg voor
duidelijke communicatie en gebruik de juiste middelen
om de juiste doelgroep te bereiken (online is niet altijd de
beste weg …). Verbind initiatieven en vooral ook verschillende leeftijdsgroepen met elkaar.

Vragen rondom de opvang en integratie van vluchtelingen
spelen ook binnen onze gemeente. Het aantal vluchtelingen in onze gemeente is relatief beperkt. We vinden
het echter belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze
samenleving, dus ook deze groep nieuwe inwoners. Daarom pleiten we ervoor mensen zo snel mogelijk te laten
meedraaien in onze gemeenschap. Lukt dat nog niet via
werk? Dan kan iemand vast wel ergens vrijwilligerswerk
doen. En zo zijn er nog andere mogelijkheden denkbaar
om deze mensen op een laagdrempelige manier te betrekken bij het leven in onze gemeente, zodat ze zich snel
thuis voelen en hun eigen weg vinden.

Concrete ideeën voor het verminderen van
eenzaamheid:
•	Stel een sociale kaart op met initiatieven
vanuit onder andere sport, welzijn en zorg
en ontsluit het aanbod op een toegankelijke
wijze.
•	Richt je gemeentelijke website zo in dat zowel
toeristen als inwoners weten welke activitei
ten plaatsvinden.
• Houd activiteiten laagdrempelig!

“Er ontbreekt een stukje
communicatie onze kant op.”

Ons vierde doel

EEN GEMEENTE WAAR
SAMENLEVING EN OVERHEID
SAMEN OPTREKKEN

r de
“Organiseer participatie daar waa
ojectmensen al zijn. Een vliegende pr
t.”
leider die mensen op locatie hoor

“Goed voorbeeld
doet goed volgen.”
Een verbonden gemeente (politiek, bestuurlijk en ambtelijk) vraagt om een bestuursstijl die daarbij aansluit. Dus
een bestuursstijl die niet gericht is op tegenstellingen
of onderlinge strijd, máár op verbinding en relaties. Een
bestuursstijl die optimaal aansluit bij de behoeften van de
samenleving en de samenleving voldoende ruimte geeft.
Maar ook een bestuursstijl die slimme, breed gedragen
oplossingen kan bieden.
We willen dat onze gemeentelijke overheid in 2025
nauw vervlochten is met de gemeenschap. Dat de
gemeenschap positief denkt over de rol van de
gemeente en dat ze samen met de gemeente goede
resultaten behaalt.

Wat zeggen de cijfers over de
gemeentelijke dienstverlening?

Onze inwoners beoordelen de gemeente net lager dan
gemiddeld in Nederland: een 6,46 voor Castricum en een
6,65 voor de gemiddelde gemeente. Máár, het vertrouwen
in de politiek is binnen onze gemeente bijzonder laag. Met
name op het thema ‘samenwerking met inwoners’ zijn
onze inwoners kritisch (een 5,8 tegenover een 6,1
gemiddeld in Nederland). Het meest kritisch reageren
mensen op de stelling dat de gemeente ook ‘doet wat ze
zegt’. Hier is maar 8% van onze inwoners het mee eens
(om 20% gemiddeld in Nederland).
Onze conclusie: tijdens de sessies zijn frustraties geuit
over de rol van de gemeente. Kijkend naar de cijfers is ‘de
Castricummer’ bovengemiddeld ontevreden over de rol
van de gemeente.

ACTIERICHTING 9: W EDEROPBOUW VAN RELATIE TUSSEN SAMENLEVING
EN OVERHEID
Overheid en samenleving hebben elkaar hard nodig
om te komen tot de beste oplossingen. Zoals we in de
inleiding al noemden zijn mensen gefrustreerd over (de
samenwerking met) de gemeente. Het traject om tot een
maatschappelijke agenda te komen heeft nieuwe positieve energie opgewekt. Daarmee is dit het moment om
stappen te zetten naar een (bestuurs)cultuur waarbinnen
inwoners en overheid gezamenlijk optrekken en samen
werken aan de toekomst van de gemeente. We willen de
gemeente graag de volgende punten meegeven:
•	Aan de politiek: wees een waardige volksvertegenwoordiger. Wat ons betreft neemt een waardige volksvertegenwoordiger de tijd om in gesprek te gaan (en
blijven) met inwoners (en is dus meer buiten dan binnen
het gemeentehuis te vinden). Zij of hij stelt het behalen
van resultaten boven partijbelang. Volksvertegenwoordigers zijn in staat om zich – wanneer dat moet – ook
echt als één raad te profileren. Dat werpt op lange
termijn zijn vruchten af.
•	Aan de ambtenarij: geef ons ruimte en faciliteer. Draai
de regel- & handhaafcultuur de rug toe en streef samen
naar een doe- & onderneemcultuur. Beloon initiatiefnemers uit de samenleving. Dat vraagt om meten met
de menselijke maat, creativiteit en het vermogen om te
netwerken.
•	Aan politiek en ambtenarij: investeer in de relatie
tussen overheid en samenleving en ga, samen met ons,
op zoek naar manieren om écht samen te werken. Dat
betekent dat iedereen een luisterhouding aanneemt,
open staat voor de ander, transparant is en respect
heeft voor de ander.

ale politiek
“Ik zou meer vertrouwen in de lok
d word, want
willen krijgen, dat ik meer gehoor
ik woon hier wel heel mooi.”

Tot slot willen we benadrukken dat we het waarderen als
wij, inwoners, actief worden betrokken bij het nadenken
over veranderingen en/of nemen van beslissingen en/of
mee aan het roer staan bij de uitvoering. Wij vinden het
fijn als jullie ons op de hoogte houden van de uitkomsten.
We begrijpen dat niet al onze suggesties gehonoreerd
worden, maar deel met ons jullie afweging als je andere
keuzes maakt. Communiceer proactief, eerlijk en transparant.
Ideeën voor het versterken van de relatie
tussen overheid en inwoners:
•	Benoem een bestuur overstijgende (raad, col
lege) regisseur op deelonderwerpen (bijvoor
beeld ruimtelijke ordening) die de langeter
mijnvisie bewaakt.
•	Reageer op vragen en adviezen, ook als het
antwoord negatief is of er meer tijd nodig is
om een keuze te maken.
•	Gebruik de expertise van buiten als je die
intern niet kunt organiseren. Leen in!
•	Ga voor een omslag in de basishouding: van
‘ja, maar’ naar ‘ja, hoe?’.
•	Experimenteer met laagdrempelige manieren
van inspreken/meepraten/inbrengen, bijvoor
beeld door inwoners te vragen foto’s te delen
van zaken in het dorp die beter kunnen.
•	Zet vol in op het verbeteren van de communi
catie met inwoners".

,
“Doe dingen óf niet óf doe het goed
in.”
maar niet dat geklungel ertussen

GEEN EINDPRODUCT,
MAAR EEN STARTPUNT
Een agenda is nooit een eindproduct, maar altijd de start
van acties en afspraken. Deze maatschappelijke agenda
voor Castricum zien wij dan ook niet als afronding, maar
als de start van een traject. Het komt er nu op aan de
uitgesproken doelen en acties waar te maken.
Wiens verantwoordelijkheid is dat? Ligt de bal bij de
overheid, of bij de inwoners? Wat ons betreft spelen we
door op het middenveld: daar waar inwoners en politiek
samenkomen. Onze agenda is ambitieus en we hebben
elkaar nodig om de voorgestelde dromen te verwezenlijken. Niemand is erbij gebaat als we elkaar tegenwerken.
Hoe het er in de praktijk precies aan toe gaat, zien wij als
een gezamenlijke zoektocht. Wij willen als verkenners,
als dat kan, graag een actieve rol blijven spelen. We blijven in elk geval met de gemeente in gesprek over deze
agenda en de impact ervan.
Van daaruit willen we verder experimenteren en de kwaliteit en de energie in onze samenleving (meer) aanboren
en benutten. We hopen van harte dat de gemeente (politiek, bestuurlijk en ambtelijk) daar ruimte voor biedt. De
wijze waarop deze agenda is opgesteld was een gedurfde
en mooie eerste stap. Nu is het belangrijk om te blijven
werken aan democratische vernieuwing en inwonersparticipatie in onze gemeente. Dat kan bijvoorbeeld door een
aantal inwoners tot rapporteurs te benoemen. Zij rapporteren over de voortang op de thema’s die zijn beschreven in deze agenda. Of vraag inwoners mee te denken
(denktank) over de wijze waarop de agenda gerealiseerd
kan worden.
We kijken uit naar de vervolgacties die voortkomen uit
deze agenda!
De verkenners: Bouke de Boer, Els Mooij, Fiona Arens,
Manuel den Hollander, Marcel Jobse, Saskia Kok, Valentijn Brouwer, Wieke Bismeijer, Willemieke de Waal en
Wim Tromp

