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Op 21 maart 2018 kiezen
we een nieuwe
gemeenteraad. Deze
krant vraagt de lokale
fracties te reageren op
actuele stellingen.
Vandaag: Castricum.

Wat vinden de Castricumse politieke partijen ervan?

In Noord-End moet een nieuw zwembad komen met niet alleen een wedstrijden een instructiebad, maar ook met sporthal en een recreatiebad met glijbaan.

In de Zanderij moet woningbouw mondjesmaat worden toegestaan, indien dat
nodig is om met de opbrengst in dit gebied bollengrond om te vormen tot
natuur.

Het moet de horeca in het centrum worden toegestaan om in het weekend langer open te blijven. Anders verliest Castricum de concurrentie
met andere uitgaansgebieden.

Nu de ambtelijke BUCH-fusie een feit is, is het tijd voor de volgende stap: een
bestuurlijke fusie van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo met één gemeenteraad en één burgemeester.

Mee eens. Het is de taak van de gemeente om zich te richten op komende generaties.
Daar hoort herinrichten van sportpark Noord-End bij. Incl. modern zwembad met
recreatieve voorzieningen en 2,0 sporthal (nu 1,7). Met de grootste camping van Nederland en de gemeentelijke focus op toerisme wordt het druk in het zwembad.

Mee eens. Door integraal benaderen van het gebied ten westen van de spoorlijn, tussen Vinkenbaan en Beverwijkerstraatweg, worden veel uitdagingen opgelost. De
gewenste natuurontwikkeling, de behoefte van TC Bakkum aan een hal, een hospice,
de bioscoop, een kunstgrasveld voor Vitesse’22, het parkeren, de perrontunnel en de
afwikkeling van het fietsverkeer rond de ’probleem-spoorwegovergang’.

Mee eens. Wel beperken tot 3 uur en alleen op zaterdagavond. Nu is dat 2 uur en kan
drie keer per jaar ontheffing aangevraagd worden tot 3 uur. Die ontheffing mag van
ons jaarrond. Op andere avonden blijft het zoals nu. In Alkmaar is gebleken dat, na
verruiming van de openingstijden in 2015, er nauwelijks door ondernemers en bezoekers gebruik van gemaakt wordt.

Niet mee eens. CKenG wil dat onze gemeente zelfstandig blijft. Door schaalvergroting lopen de kosten op, neemt de kwaliteit van de dienstverlening af en wordt de
afstand tot inwoners groter. Inwoners willen hun paspoort niet verlengen in Bergen.
Laat het gemeentebestuur er eerst maar voor zorgen dat de net ingerichte ambtelijke
organisatie optimaal gaat functioneren.

De VVD wil een zwembad op Noord-End, maar niet tegen elke prijs. Een multifunctioneel gebouw zoals bijvoorbeeld een sporthal gecombineerd met een zwembad is
voor de VVD een eis. In 2014 heeft de raad hiervoor een financieel uitgangspunt aangegeven. Dat uitgangspunt is wat ons betreft nog steeds van kracht. Als een recreatiebad en een glijbaan binnen de kaders passen dan zijn wij absoluut voor.

Ontwikkelen van natuur kost nu eenmaal geld. Nu al nee zeggen tegen elke mogelijke ontwikkeling doet geen recht aan het gelopen participatieproces. De agrariërs
willen hun grond best aan de natuur teruggeven, maar verliezen daarmee wel hun
bron van inkomsten. Zij moeten hiervoor worden gecompenseerd, woningbouw of
het omzetten van bedrijfsgebouwen naar woningen kan daar een oplossing voor zijn.

De VVD is er geen voorstander van om de openingstijden permanent te verruimen.
We kunnen ons wel voorstellen dat hier flexibeler mee omgegaan wordt, zoals in het
hoogseizoen of bij evenementen. Aan een proef zijn we bereid medewerking te verlenen ook als het gaat om de verruiming van de terrastijden. Hierover moeten ondernemers en gemeente wel eerst overeenstemming met de omwonenden bereiken.

Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben op 1 januari 2017 hun ambtelijke capaciteit samengevoegd. De VVD vond dat een verstandige keuze en heeft daarbij aangegeven op termijn een bestuurlijke fusie niet uit te sluiten, als de omstandigheden ons
daartoe zouden dwingen. Maar dat is nu zeker niet aan de orde. Voor onze inwoners
is eerst een stabiele samenwerking en dienstverlening belangrijk.

Een wedstrijd- en instructiebad zijn voor onze inwoners de belangrijkste functies van
een nieuw zwembad. D66 ziet zeker een meerwaarde in gasten van buiten. Dus niet
alleen de mensen die recreatief hun baantje trekken, waterpoloërs en de diplomazwemmers, maar ook de bezoekers van de campings of eigen inwoners die wat leuks
willen doen op een regenachtige dag.

De Zanderij moet open blijven. D66 deelt deze conclusie van het uitgebreid gevoerde
overleg met belanghebbenden. Van ’niks doen’ was niemand voorstander en omzetten naar natuurgrond is nog altijd een uitgesproken wens, maar de financiering is
nog punt van discussie. D66 zet in op een financiering daarvan waarbij geen bebouwing nodig is, maar sluit die optie niet op voorhand volledig uit.

De horecaondernemers zijn niet de enige gebruikers van het centrum. We mogen
onze ogen niet sluiten voor de overlast die wordt veroorzaakt door horecabezoekers;
niet alleen in het centrum, maar ook daar buiten. De politie heeft meerdere malen
aangegeven geen capaciteit te hebben om de orde ook na 3 uur te handhaven.

Bij de fusie van de ambtelijke organisaties heeft D66 steeds benadrukt dat er een
risico zit in één organisatie met vier verschillende besturen. Nu die ambtelijke fusie
een feit is, zou het bestuur daarin moeten volgen. Hoewel we voorstander van een
bestuurlijke fusie zijn, waakt D66 ervoor dat de kloof tussen politiek en burger daarmee niet groter wordt.

Het CDA is voor een eenvoudig zwembad, eventueel met een bescheiden recreatiebad
met glijbaan. Het toevoegen van luxe, dure zaken is alleen mogelijk als zich daar een
private investeerder voor aanbiedt. Onze voorkeur gaat uit naar een combinatie met
de sporthal.

De Zanderij moet gegarandeerd open blijven. Daarom was het CDA in 2014 tegen een
Landal-vakantiepark. Omzetten van bollengrond naar natuur gaat geld kosten. Hoe
de financiering geregeld gaat worden, is nog een open vraag. De rol van de gemeente
sluiten we daarbij niet uit. Woningbouw (hoe beperkt ook) is niet het uitgangspunt
voor het CDA.

Het CDA is absoluut tegen verdere verruiming van de openingstijden. Castricum is
een dorp met horeca en terrassen. Duidelijke afspraken en goede handhaving komen
de sfeer in het uitgaansgebied ten goede. Voor het uitgaanspubliek maar zeker voor
de omwonenden.

Er is bewust gekozen voor een ambtelijke werkorganisatie BUCH. De lokale bestuurlijke herkenbaarheid speelde hierbij een grote rol. Het CDA wil de ambtelijke fusie
eerst een kans geven zich volledig te ontwikkelen tot een goed werkende organisatie,
gericht op de dienstverlening aan de inwoners.

GDB kiest op dit moment alleen voor een wedstrijd- en instructiebad. De in het
Noord-End-gebied gelegen sporthal De Bloemen voldoet nog prima. Wij ondersteunen de gedachte om in de toekomst een sporthal te koppelen aan het zwembad. Dit
levert veel synergievoordelen op.

GDB kiest voor het open houden van de Zanderij-Noord. De transformatie van bollengrond naar natuur juichen wij toe. Wij staan zeer terughoudend tegenover het
compenseren van natuurgrond voor woningbouwgrond. De bouwmogelijkheden
dienen beperkt te blijven tot wat nu is toegestaan. Niet financiële maar ruimtelijke
overwegingen zijn geldend.

De openingstijden van de horeca-instellingen in de kern Castricum zijn vaak onderwerp van discussie. GDB is geen voorstander van het verlengen van de openingstijden. Het in het weekend langer open blijven van de horeca trekt nog meer jongeren
van buiten de gemeente aan. Dit brengt meer overlast met zich mee.

GDB is voorstander van gemeentelijke bestuurlijke fusie. We zijn het eens met de
gedachte om de komende collegeperiode de keuze te maken voor (onderzoek naar)
een bestuurlijke fusie. Destijds bij de keuze om tot een ambtelijke fusie te komen
hebben wij aangegeven direct al een onderzoek te willen doen naar een bestuurlijke
fusie.

Het is niet noodzakelijk dat er een uitgebreide versie van het zwembad komt. De
gemeente moet extra financiële lasten wel kunnen dragen. Het doel is primair lokaal
gebruik: verenigingen, reddingsbrigade, schoolzwemmen en mensen die baantjes
willen trekken. Ondernemers zijn welkom om te investeren in extra toeters en bellen
voor toerisme.

Voor natuurontwikkeling zijn verschillende subsidies en fondsen. GroenLinks wil de
Zanderij open houden, geen kiertje naar bebouwing. Dat is een verkapte manier om
belangen van projectontwikkelaars en grondspeculatie de ruimte te geven. Dat is
geen groen beleid. Als we nu niet nee zeggen, wordt de Zanderij volgebouwd.

Langere openingstijden betekent: meer alcoholinname en dus meer overlast. We
hebben recent wel genoeg incidenten gehad. In andere uitgaansgebieden, bijvoorbeeld Alkmaar, waar de sluitingstijden zijn vrijgegeven, klagen omwonenden steen
en been over de toegenomen overlast in hun buurt. Laten we daar maar geen voorbeeld aan nemen.

De kinderziektes van de ambtelijke fusie zijn er nog niet uit. Er is nog heel veel werk
aan de winkel om deze organisatie goed op de rails te krijgen. Eerst de problemen
oplossen, dan pas denken over een eventuele bestuurlijke fusie. Op dit moment is dat
een brug te ver.

Eens. Wij zijn voor een zwembad dat tegemoet komt aan de eisen van de huidige tijd
en aan toekomstige eisen met uiteraard een scherp oog voor duurzaamheid. De SP is
voor een recreatiebad met glijbaan en eventueel in combinatie met een sporthal. Dat
laatste is afhankelijk van inzicht in de extra kosten en andere factoren.

Oneens. De SP is van mening dat de Zanderij open moet blijven. Die mening wordt
gedeeld door veel van onze inwoners. Woningbouw op die locatie is dus ongewenst.
Dit is een uniek stuk van onze gemeente en dat moet behouden blijven. Er zal dus
naar andere financieringsmogelijkheden uitgekeken moeten worden.

Oneens. Veel klanten zullen later komen en daardoor verplaatst het uitgaansleven
zich naar dieper in de nacht. De kans dat daardoor meer overlast wordt veroorzaakt,
neemt toe. We denken wel graag met de horeca mee over een andere oplossingen.

Oneens. Uitgeest moest zich uitkopen uit de IJmond en inkopen in de BUCH. Heiloo
zit met enorme schulden vanwege de afslag A9; ondertunneling van de Vennewatersweg en het nog te ontwikkelen verkeersplan en natuurcompensatie. De gronden van
industrieterrein Boekelermeer brengen niet op wat beoogd is. Dit eerst oplossen,
daarna pas denken aan bestuurlijke fusie.

Een nieuw zwembad met sporthal en zoals gezegd het liefst met alles er op en er aan
op Noord-End zou geweldig zijn. Uiteraard hangt dit af van de financiële mogelijkheden en infrastructuur.

De Zanderij moet van bollengrond naar natuur. En dat hoeft niet met een mondjesmaat woningbouw. Kijk naar andere mogelijkheden.

Geen goed plan. In de regio zijn wij niet de enige gemeente met deze openingstijden.
Concurrentie is dan ook niet te vrezen. Gezien de problemen van alcohol- en drugsproblemen in de regio en de overlast voor de omgeving lijkt ons dat niet wenselijk.

Een volgende stap lijkt een bestuurlijke fusie, maar zover zijn we nog niet. Eerst
maar de werkorganisatie BUCH op orde en duidelijkheid over voor- en nadelen met
daarin meegenomen de zeggenschap van de bewoners

Nee. Zwembad De Witte Brug kost de gemeente 568.000 euro per jaar. Een groter
nieuw zwembad kost een miljoen per jaar extra. Wie gaat dat betalen? De VrijeLijst
geeft prioriteit aan (school)les-zwemmen en recreatief zwemmen. Onze eis is dat het
zwembad geen parkeerproblemen geeft en dat de verkeersstroom direct naar de N203
gaat.

Nee. Er zijn al woningen gekomen en er komen op de plaats van Kaptein Kaas en het
fitnesscentrum nog meer woningen bij. Als we van bollengrond natuurgebied willen
maken dan zoeken we financiers en legt de gemeente ook zelf geld opzij. De VrijeLijst wil dat gemeente en provincie hiervoor de handen ineenslaan.

Nee. Op de keuze van ruimere sluitingstijden volgt de vraag hoe en door wie de veiligheid op straat gewaarborgd wordt. En wie die veiligheid betaalt. Nu is het zo dat
er in Castricum na 3 uur geen politietoezicht op straat meer is doordat alle aandacht
uitgaat naar ordehandhaving in Alkmaar.

Jazeker. Dat heft de verdeeldheid op in de aansturing van 700 ambtenaren in vier
gemeenten, en scheelt miljoenen euro’s per jaar. Die kunnen beter besteed worden.
De VrijeLijst eist dat de lokale aanspreekpunten behouden blijven voor de inwoners.
Je kunt nog steeds balies inrichten om inwoners op maat te bedienen.

Voor Forza! Castricum is een zwembad in onze gemeente een belangrijke voorziening
maar om dan gelijk de meest dure variant voor te stellen vinden wij wat ver gaan.
Gezien de kosten van het project zou een juist besluit hier via een referendum toepasselijk voor zijn.

Lichte bebouwing op de Zanderij willen wij toestaan als dit ten goede komt om bollengrond om te vormen tot natuur. Het uitgangspunt moet wel zijn een open karakter.

Forza! heeft in haar verkiezingsprogramma opgenomen te pleiten voor verruiming
van terras- en horecatijden. Alle omliggende gemeenten hebben dit al, Castricum kan
niet achterblijven. Het is van belang dat er goede (camera)toezicht en controle blijft.
De trend is dat de jeugd later uitgaat. Door de vroege sluitingstijden in Castricum
hebben de horecaondernemers maar een korte tijd om hun inkomsten te verdienen.

Forza! is fel tegenstander van een bestuurlijke fusie. Een bestuurlijke fusie heeft
meestal geen fanclub onder burgers. Fusie leidt niet tot meer gevoelsmatige betrokkenheid van burgers bij het bestuur. Eerder neemt de afstand in psychologisch opzicht toe. Sommige bestuurders verkijken zich op de bereidheid van burgers om een
fusie aan te gaan. Fusie bevordert het vertrouwen in de gemeente doorgaans niet.

