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Meedoen

Inleiding
Politiek bedrijven is keuzes maken. D66 doet dat al meer dan vijftig
jaar planmatig en oplossingsgericht, zonder technocratisch of kil
te zijn. Regelmatig komen wij met frisse ideeën en van lukrake fantasieën onderzoeken we eerst de realiteitszin. Wie de moeite neemt dit
verkiezingsprogramma door te bladeren zal opmerken dat voor ons
geld daarbij lang niet altijd de doorslaggevende factor is. Integendeel,
de vijf richtingwijzers van D66 (opgenomen in dit programma) stellen
de menselijke rol centraal.

Meer meedoen

Toen D66 werd opgericht, lag het openbaar bestuur nog stevig in
handen van het zogeheten Maatschappelijk Middenveld: de politiek
voelde dichtbij, het beleid was toevertrouwd aan bekenden.
Dat middenveld raakte echter verbrokkeld: het neoliberalisme preekte
het ieder-voor-zich, de welvaartsstaat ontfermde zich over ons allen.
De financieel-economische crisis van 2008 prikte beide illusies door.
De democratie zelf kwam ter discussie te staan.
In onze democratie heerst vrijheid en gelijkheid: iedereen mag meepraten en iedereen telt mee. Door de explosie van media klinkt de aandacht voor het openbaar bestuur zelfs luider dan ooit. Mooi, maar de
daadwerkelijke betrokkenheid laat nog te wensen over. In Castricum
besteden bijvoorbeeld slechts enkele tientallen mensen hun (vrije) tijd
aan het bestuur van de gemeente.
De burger komt gewoonlijk pas in actie als iets zich in de eigen
’achtertuin’ afspeelt. Reactief dus. Dat kan worden uitgelegd als
uiting van vertrouwen, maar D66 denkt dat meedoen beter werkt.
Wij willen daarom vaker proactief gebruik maken van goede ideeën
en de deskundigheid van de inwoners.

Breinbrekers

Politiek bedrijven is keuzes maken. Zelden tussen goed
en kwaad. Vrijwel altijd tussen onvergelijkbare zaken en/of
belangen. In dit programma hebben wij enkele voorbeelden
van ‘breinbrekers’ tussengeschoven.
Een kwestie van kiezen.
Een dak boven het hoofd is een basisbehoefte. Daarom is het
nodig om meer sociale huurwoningen te bouwen. Maar bouwen
levert protest op als het in de buurt van bestaande woningen
gebeurt, als groen wordt opgeofferd of als het buitengebied
weer een stukje kleiner wordt. Dus bouwen, maar niet in mijn
achtertuin?
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In dit verkiezingsprogramma onderzoeken wij of het – mede met oog
op de sociale cohesie - wellicht beter is dat bepaalde ideeën door de
betrokkenen zelf worden uitgewerkt, dat sommige initiatieven door
de inwoners zelf worden opgepakt. En vooral natuurlijk hoe het
gemeentebestuur dit kan aanpakken, stimuleren en faciliteren.
Gelukkig hoeven niet alle wielen nieuw te worden uitgevonden.
Op het gebied van de energie bestaan er in Nederland al zo’n dertig
particuliere coöperaties, met in totaal veertigduizend deelnemers.
In Castricum prijzen we ons gelukkig met de Stichting CALorie.
Ander voorbeeld. In enkele gemeenten worden, door toekomstige
bewoners zelf, sinds kort kleinschalige woningcoöperaties opgericht.
D66 Castricum vindt dat de gemeente samen met Kennemer Wonen
moet onderzoeken of dit soort van burgerinitiatief ook bij ons wortel
kan schieten.
Aansprekend voorts is het model van de lokale organisaties van professionals in de thuis- en gezondheidszorg. Wij vinden dat de grondhouding
van ons gemeentebestuur die van burgerlijk vertrouwen moet zijn,
dus minder die van regels, controle en angst voor precedentwerking.
Dit houdt ook in dat zulke, veelal zeer toegewijde, bedrijfjes bij aanbestedingen uiterst serieus moeten worden genomen.
Veiligheid ligt na aan ieders hart. Initiatieven als Reddingsbrigade,
EHBO en Buurtpreventie verdienen lof en steun. In aanvulling op
WhatsApp-groepen hebben in sommige steden buurtgenoten besloten
periodiek bij toerbuurt in kleine groepjes door de wijk te wandelen en en
passant te letten op inbraakgevoeligheid, zwerfafval, kapotte lantarenpalen, gevaarlijke stoepen en dergelijke. D66 wil dat de gemeente een
steun- en meldpunt instelt zodra zo’n burgerinitiatief contouren krijgt.
Bovenstaande voorbeelden zijn bedoeld als richting van denken die wij
voorstaan om de diepe kloof tussen burger en politiek te overbruggen.
Voor nieuw elan dus en niet uit gemakzucht of zuinigheid.
Vertrouwen heeft twee zijden. Het is hoog tijd dat bestuurders
weer leren vertrouwen op de ervaringen en inzichten van de burgers,
iets wat D66 al meer dan een halve eeuw aanprijst. Het idee om voor
Castricum met en vanuit de bevolking een Maatschappelijke Agenda
op te stellen juichen wij vanzelfsprekend toe.
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Onze vijf richtingwijzers
Zowel landelijk als lokaal koestert onze partij een vijftal ‘Richtingwijzers’:

1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen.
Daarom zien we de toekomst met optimisme tegemoet.
Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden.
Wij willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit
van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering
ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij aansluit.
Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker
en effectiever dan wat de overheid kan doen.

2. Streef naar een duurzame en
harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect
en mededogen.
Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving.
De aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving.
We willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud,
maar de aantasting van natuur en milieu beargumenteerd wordt.

3. Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren
met elkaar verbonden.
Wij staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.
Bij alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat
heeft op anderen in deze wereld. Wij onderkennen dat Europa steeds
meer ons binnenland wordt.
Internationale samenwerking en economische vooruitgang zijn
de sleutels naar een wereld met minder oorlog en conflicten.
Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis
van feiten.
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4. Beloon prestaties en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en
wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen.
Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk
mensen en vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een
beloning verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving
waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen
en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen.
Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen.
We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk
en economisch proces, want daar worden we allemaal beter van.
Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor
en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof,
seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.
Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten
en een respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting,
inclusief respect voor onze democratische rechtsstaat, zijn voor ons
centrale waarden.
Die waarden zijn universeel en zonder meer bovengeschikt.
Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen.

Een kwestie van kiezen

Het open houden van een eenvoudig overdekt zwembad kost
de gemeente ruim een half miljoen euro per jaar. Dat is ook het
bedrag dat een lening van 15 miljoen euro kost voor de financiering van bijvoorbeeld een spoortunnel. Kunnen we geld uitgeven
aan een zwembad én een spoortunnel?
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1 Een stevige gemeente
Castricum is een gemeente die stáát. De gemeentefinanciën zijn
weer op orde, de bedrijvigheid veert op, van de faciliteiten voor sport,
cultuur en recreatie wordt gretig gebruik gemaakt. Ondanks nare incidenten is het gevoel van veiligheid redelijk hoog. Na de bestuurscrisis
van winter 2015/16 herstelt het partijpolitieke vertrouwen zich weer
geleidelijk. Maar Castricum is natuurlijk niet áf. In deze paragraaf
noemen wij verbeterpunten en schetsen wij hoe die te realiseren.

1.1 Levendigheid
Recreatie als economisch speerpunt
De gemeente spant zich in om nieuwe bedrijvigheid aan te trekken.
D66 denkt dan vooral aan kleinschalige bedrijven, die passen in het
groene en duurzame karakter. Deze liggen vooral op het toeristische
en recreatieve vlak. Rust en ruimte, daar moeten we zuinig op zijn.
Verdere verduurzaming - afvalreductie, energiebesparende technieken
en toepassing van zonne- en windenergie - moet daarbij leidraad zijn.
Binnen deze randvoorwaarden passen initiatieven om kleinschalige
hotels te ontwikkelen. Wat ons betreft krijgt het Alkmaarder- en
Uitgeestermeer een impuls voor meer dagrecreatie.
Economische krachten bundelen
Voor versterking van de lokale economie is goede samenwerking
met en tussen ondernemers onontbeerlijk. De rol van de gemeente is
om die te bevorderen. Investeren in een gezond ondernemersklimaat
betaalt zich immers uit. Met name de regionale acquisitie-inspanningen via het Ontwikkelingsbedrijf NHN zijn daarbij van belang. Zo nodig
neemt de gemeente hierin het voortouw door privaat/publieke samenwerking aan te gaan. De unieke ligging van Castricum, met duinen,
strand, polder en levendig dorpshart op wandel- en fietsafstand van
een intercitystation, kan nog beter op de kaart gezet worden.
Dat geldt ook voor de zoetwatersportcentra, De Woude incluis.
Actieplan detailhandel
Het consumentengedrag is fundamenteel veranderd. ‘Beleving’ is het
nieuwe toverwoord, want internetaankopen worden eerder regel dan uitzondering. Gezien deze tendens ziet D66 dan ook geen ruimte om nieuwe
detailhandel toe te voegen. Zonder ingrijpen zal het winkelbestand in

Een kwestie van kiezen

Iedereen wil wel eens op vliegvakantie, maar niemand wil graag
die bulderende Boeings boven zijn hoofd. Uitbreiding van Schiphol
betekent uitbreiding van geluidsoverlast, maar ook uitbreiding van
werkgelegenheid en het is wel heel makkelijk, zo’n vliegveld om
de hoek. Waar zet je op in, als je met de regio en met Schiphol
om tafel gaat?
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onze gemeente zelfs steeds verder verschralen. Vooral de winkelkernen in
Limmen en Akersloot krijgen hier mee te maken. Dat is uiteindelijk fnuikend voor de leefbaarheid. Wij pleiten daarom voor het opstellen van een
actieplan om zo een evenwichtig winkelaanbod in de kernen te behouden
en waar nodig te concentreren. D66 ondersteunt voorts initiatieven die
de infrastructuur voor het lokale bedrijfsleven versterken. Het zogeheten
Locoo project – voortgekomen uit de idee van Social Enterprises - is daar
een goed voorbeeld van. De economische activiteiten nemen hierdoor
toe, waardoor winkelleegstand kan afnemen. In dat proces spelen vastgoedeigenaren een belangrijke rol.
Voorzieningenniveau
D66 is voor behoud van voorzieningen in alle vijf kernen. Dit is goed
voor de leefbaarheid, het welzijn en de gezondheid, de werkgelegenheid en de aantrekkelijkheid van de gemeente Castricum. Behoud van
voorzieningen geeft een extra mogelijkheid voor mensen om dichtbij
huis mee te doen in onze samenleving.
Nieuwkomers
Net zoals elke andere gemeente moet ook Castricum jaarlijks een
bepaald aantal statushouders woonruimte bieden. In de bouwplannen wordt daar terecht rekening mee gehouden, zodat er geen langere
wachttijden ontstaan. Wij staan niet voor een land van ‘weg met’, of
‘Nederlanders eerst’. Wij willen verbinden. Positief, maar niet naïef.
Nederland onderscheidt zich als een land van keuzevrijheid voor en
gelijkwaardigheid van ieder mens; van gelijke rechten en kansen voor
man én vrouw; van respect en openheid; van acceptatie van LHBTI’s.
Dit Nederlanderschap leer je niet op alleen maar een cursus. Je zet
je in, je bouwt mee, zoals we allemaal meebouwen, aan een vrije en
verbonden samenleving. Ook in Castricum.

1.2 Veiligheid
Cameratoezicht
De statistieken wijzen uit: Castricum is een veilige gemeente en wordt
steeds veiliger. De laatste vier jaar is het aantal misdrijven met ruim
28 procent gedaald (bron: waarstaatjegemeente.nl). Er is wel een grote
kloof tussen subjectieve en objectieve veiligheidsbeleving. Objectief
gezien is er geen groot probleem. En cameratoezicht houdt veelplegers of risicojongeren niet echt tegen (Bron: Regioplan Beleidsonderzoek). Dat betekent dat meer cameratoezicht niet zal leiden tot een
nog veiligere gemeente. Daar zijn we, mede gelet op de privacy, als
D66 dus tegen. Steeds meer gemeenten, zoals Amsterdam, reduceren
het cameratoezicht al.
Uitgaansgebied
D66 gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de horecaondernemers. Zij moeten voorkomen dat het uit de hand loopt. Politie en Boa’s
staan wel klaar voor als het zo ver komt. En als de veiligheid van bezoekers niet gegarandeerd kan worden, dan moeten sommige feesten
maar niet georganiseerd worden.
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Regionaal
Om de feitelijke veiligheid in Castricum te kunnen handhaven en verder
verbeteren, ziet D66 veel in de samenwerking in de Veiligheidsregio
Noord Kennemerland. De lokale veiligheid is wel een gemeentelijke
kerntaak, maar wij denken dat het zowel effectiever als goedkoper kan
door regionaal samen te werken. D66 ziet er evenwel op toe dat regionale samenwerking de lokale veiligheid niet in gevaar brengt.

1.3 Inwoners en bestuur
Betrokkenheid
Een gemeenschap kan slechts robuust blijven, als zij erin slaagt de
leden betrokken te houden. D66 wil dat de burger op een snelle,
directe manier wordt geïnformeerd, met name over belangrijke zaken
als energietransitie, gezonde financiën, woningbouw en bestuurlijke
samenwerking met andere gemeenten.
De aanstaande Omgevingswet komt daarbij goed van pas. De wet
dwingt de gemeente om na te denken over zijn eigen rol en de manier waarop inwoners betrokken worden bij planvorming. Niet alleen
ruimtelijke planvorming, maar ook die in het sociale domein. D66 zet
erop in om niet alleen te voldoen aan de letter van de wet, maar vooral
ook aan de geest. De Omgevingswet biedt namelijk grote mogelijkheden om veel samen met inwoners aan plannen te werken of plannen
over te laten aan de inwoners. Dat vergt wel veel van de gemeentelijke
organisatie, financieel, administratief en ook in werkwijzen. De Omgevingswet past goed in het denken van D66. Wij zullen daarom deze
grootse organisatieveranderingen nauwlettend monitoren.
Vooral burgers die direct belang hebben bij de bepaalde besluiten, moeten in de gelegenheid worden gesteld mee te praten over de wijze van
uitvoering. Wanneer een besluit betrekking heeft op een specifieke buurt
of doelgroep dan dienen representanten geselecteerd te worden om
rechtstreeks te worden betrokken. Om te zorgen dat bepaalde groepen
of individuen burgerfora misbruiken voor hun eigen belangen, zullen de
deelnemers geselecteerd worden via loting. Wellicht moet er een pool
van mensen worden gevormd waaruit die loting kan plaatsvinden.
Regionale samenwerking
‘Think global, act local’. Wat lokaal kán moet lokaal blijven, waar
regionaal een betere uitkomst levert, verdient dat de voorkeur. In tal van
opzichten is een gemeente van om en nabij 100.000 inwoners optimaal.
D66 Castricum is daarom blij met de samenwerking met onze drie soortgelijke buurgemeenten in BUCH. Hoewel voorstander om de ambtelijke
fusie door te trekken tot een bestuurlijke eenwording, zijn we waakzaam
voor verbreding van de kloof tussen politiek en burger. Dit geldt ook voor
het democratische gehalte van de vele Gemeenschappelijke Regelingen
waar Castricum aan deelneemt.
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De gemeente Castricum werkt binnen de regio Alkmaar ook samen
met de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen,
Heiloo en Uitgeest op het gebied van onder andere economie en
bedrijvigheid, onderwijs, welzijn en zorg, wonen, bereikbaarheid,
duurzaamheid en recreatie en toerisme.
D66 maakt zich sterk voor een verdere regionale samenwerking in de
regio Alkmaar en de regio Noord-Holland Noord. Door deze samenwerking kunnen wij ervoor zorgen dat Castricum attractief is en blijft
en op vele terreinen veel te bieden heeft.
Digitalisering en dienstverlening
Castricum, of beter de nieuwe ambtelijke organisatie De Buch, heeft
als ambitie tot de beste dienstverleners van Nederland te horen en
dat vinden we een uitstekend streven. Een gemeente moet het zijn
inwoners zo gemakkelijk mogelijk maken. Er is al hard gewerkt aan de
digitaliseren van de dienstverlening, zodat de inwoner als klant snel
en goedkoop zijn zaken met de gemeente kan regelen en de komende
jaren moet daar nog een extra tandje worden bijgezet. Daarbij mogen
echter niet de mensen uit het oog verloren worden die digitaal iets
minder handig zijn; altijd moet maatwerk geleverd worden en moet
iedereen naar tevredenheid bediend worden, digitaal óf face to face.
Financiën
Mede door onze participatie in het College van B&W sinds 2010 is de
financiële situatie van onze gemeente thans op orde. Maar Castricum
is beslist geen Luilekkerland. D66 blijft alert op iedere zweem naar
cliëntisme en dorpisme.
Nu voorzichtig meer kan worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld duurzaamheid, cultuur en/of het sociale domein, moeten we blijven oppassen dat we toekomstige generaties niet met een schuld opzadelen.
De overdracht van de Jeugdzorg, de Langdurige Zorg en de AWBZ van
Rijk naar gemeenten heeft een enorme impact op de begroting.
D66 vindt dat onze gemeente deze verantwoordelijkheden moet
nemen binnen de begrenzing van een evenwichtige begroting.
D66 wil niet dat er bij tegenwind of ambitieuze plannen uit gemakzucht
een oplossing gezocht wordt in verhoging van de lasten. D66 is in
principe tegen het verhogen van de gemeentelijke belastingen (waaronder de OZB), anders dan voor inflatiecorrectie of het kostendekkend
houden van specifieke diensten.

Een kwestie van kiezen

Als we een voorzichtige plus hebben in de begroting, gaan we
dat geld dan sparen voor moeilijkere tijden? Of gaan we het
uitgeven? En gaan we ons dan focussen op mensen die het
hard nodig hebben, op verenigingen die steeds minder subsidie
hebben gekregen, of gaan we de wegen weer opknappen waar
zo lang op bezuinigd is?
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2. Een prettige gemeente
Met grootstedelijke voorzieningen in de ene hand en groene ruimten
in de andere, is Castricum een aantrekkelijke plaats om in te wonen.
En dat moet zo blijven. Dit vergt weloverwogen besluitvorming, in nauw
overleg met de bevolking. Alle discussie draait immers om die vraag van
hoe om te gaan met het restant beschikbare grondoppervlak.

2.1 Wonen
Weinig bouwruimte, weinig beleidsruimte
Door onze ligging op de noordvleugel van de metropool Randstad/
Amsterdam is onze koopwoningenmarkt onderdeel van die regio,
terwijl onze (sociale) huursector onderdeel vormt van de regio Alkmaar.
Ook bestuurlijk zullen we plannen moeten afstemmen met Provincie
Noord-Holland en Regio Alkmaar en zijn we gebonden aan eerder
gemaakte afspraken in de regio, met het Rijk - onder meer met betrekking tot het huisvesten van statushouders - en met buurgemeenten.
De fysieke ruimte voor nieuwbouw in Castricum is beperkt.
De gemeente heeft zelf maar heel weinig grond of vrijkomende locaties
in bezit om maatschappelijk wensen waar te maken. Onze gemeente is
vaak afhankelijk van marktpartijen om de ambities te realiseren.
D66 wil in ieder geval de groene ruimte tussen de woonkernen groen
houden. Liever inbreiden dan uitbreiden. Liever slim vernieuwen dan
volbouwen. Dat vergt creativiteit en inlevingsvermogen. We moeten
beseffen dat niet alle problemen op de woningmarkt kunnen worden
opgelost met nieuw bouwen van woningen. D66 ziet wel mogelijkheden voor het concept van Tiny Houses en zal initiatieven daartoe
proberen pragmatisch te steunen. Tiny Houses zijn echter maar één
wenselijke woonvorm en niet de enige oplossing voor het tekort aan
kleine betaalbare woningen Er moet altijd gekeken worden naar de
gehele woningvoorraad in de gemeente.
Toekomstbestendig en doelgroeponafhankelijk
D66 bouwt niet voor specifieke doelgroepen. Een betaalbare en makkelijk toegankelijke woning kan door jongeren, ouderen, mindervaliden
of anderen worden bewoond. Als er toekomstbestendig gebouwd
wordt, kunnen woningen flexibel en voor de dan bestaande behoefte
worden bewoond in de 50 of 100 jaar dat ze blijven staan. D66 zoekt

Een kwestie van kiezen

Een vierkante meter weiland kost in onze gemeente ongeveer
6 euro, een vierkante meter bouwgrond het honderdvoudige
daarvan. Het is dus verleidelijk om soepel met bestemmingsplannen om te gaan en in de weides te bouwen. Maar het groen
is juist wat Castricum zo aantrekkelijk maakt om te wonen.
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naar mogelijkheden om de doorstroming op de huizenmarkt te bevorderen. Betaalbare (huur-)appartementen voor senioren zijn daarvoor
één mogelijkheid, maar ook oplossingen als splitsen van woningen of
sloop en herbouw moeten besproken kunnen worden.
Bij nieuwbouwprojecten moet niet alleen de financiële opbrengst
doorslaggevend zijn, maar vooral de kwaliteit van nieuwe woningen.
D66 ziet in dat er dan ook soms hoger gebouwd moet worden om
voldoende woningen op de schaars beschikbare grond te kunnen
realiseren. D66 blijft voortdurend op zoek en in overleg met inwoners,
corporaties en ontwikkelaars naar vormen om de woonvoorraad
betaalbaar te houden.
D66 streeft kortom naar een gevarieerd aanbod, waarbij zoveel
mogelijk mensen wonen op de plek en in de woning die bij ze past.
Omdat steeds minder mensen in één huisvesting wonen, zal ook om
die reden de komende jaren nog bijgebouwd moeten worden om het
inwoneraantal op peil te houden. Zo blijven de dorpskernen levendig
en blijft onze gemeente aantrekkelijk.

2.2 Bereikbaarheid
Openbaar vervoer speelt een essentiële rol bij het beperken van
het wegverkeer. Wij willen bevorderen dat onze inwoners vaker die
afweging gaan maken. Belangrijk is dan wel dat station Castricum
als Intercitystation blijft bestaan en dat de Kennemerlijn weer wordt
uitgebreid. Maar andere vervoersstromen mogen niet worden veronachtzaamd. D66 Castricum is een warm voorstander van een nieuwe
aansluiting in Heiloo/Limmen op de A9. Deze zal de overlast op de
Rijksweg in Limmen en de Provinciale Weg naar Uitgeest aanzienlijk
verminderen. We willen een gemeente waar automobilisten, fietsers en
voetgangers zich veilig kunnen verplaatsen, bij voorkeur gescheiden
van elkaar. Waar dat niet mogelijk is, zou de veiligheid kunnen worden
bevorderd door snelheidsbeperkende maatregelen of door verkeersonveilige situaties opnieuw in te richten. D66 vindt het belangrijk
dat omwonenden al in een vroeg stadium bij herinrichtingsplannen
worden betrokken.
Snelfietsverbindingen
Met het toenemende aantal elektrische fietsen en het toenemende
aantal fietskilometers is het noodzakelijk om een goede fietsinfrastructuur te hebben. Op die manier kan fietsgebruik een logisch alternatief

Een kwestie van kiezen

In onze gemeente is vraag naar sociale huurwoningen. Maar de
grondkosten zijn veel te hoog om één op één door te berekenen
in de huurprijs. Hoeveel gemeenschapsgeld mag worden uitgetrokken om woningen onder de kostprijs te kunnen verhuren?
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voor de auto worden. Niet alleen op korte afstanden, maar ook op
langere: voor woonwerk -, boodschappen - en recreatief verkeer.
Daarvoor zijn veilige, goed berijdbare fietspaden nodig die snelle
verbinding vormen binnen de kernen, tussen de kernen en aansluiten
op een goed regionaal fietsnetwerk. Ook fietsparkeren, oplaadplaatsen
en bewegwijzering moeten op orde zijn.

2.3 Openbare ruimte
Stationsgebied
Voor behoud van de Intercitystatus is het van belang dat er voldoende
reizigers blijven komen en gaan. Dit vergt enerzijds een aantrekkelijke
stationsomgeving, anderzijds ruime parkeergelegenheid. Alle aanleiding om eens goed na te denken hoe het één met het andere te
verenigen.
Vanwege het programma Hoogfrequent Spoorvervoer zal het aantal
treinen dat Castricum passeert aanzienlijk toenemen. De spoorwegovergangen worden daardoor onveiliger en steeds meer bottlenecks.
Castricum zal voor hulpdiensten vanuit Heemskerk minder goed
bereikbaar zijn.
In de afgelopen jaren is er veel gepraat over een tunnel voor auto’s
onder het spoor bij de Beverwijkerstraatweg, maar bleek de financiering een sprong te diep. Ter wille van de stationsomgeving als visitekaartje van Castricum heeft D66 daarentegen eerder al gepleit voor
een verlaagd spoortraject en een verdiept station. Naarmate openbaar
vervoer in de metropool Randstad steeds relevanter wordt gevonden,
verschuift onze lokale bottleneck ook steeds meer naar breder
bestuurlijk perspectief.
Recreatie
Omdat we in de gemeente alleen binnen de dorpen willen bouwen,
komt de ruimte voor de jeugd om te spelen en af te spreken onder
druk te staan. Dat is niet goed. Daarom stelt D66 voor om bij plan
vorming voor wonen altijd een apart plan te maken voor spelen.
Het aantal pannaveldjes moet worden uitgebreid.

Een kwestie van kiezen

Veel mensen willen graag zo snel mogelijk naar een CO2
neutrale samenleving. Terugrekenen met landelijke cijfers leert,
dat als we in 2030 de uitstoot gehalveerd willen hebben ten
opzichte van 1990, Castricum dertien windmolens moet laten
draaien of 32 hectare aan zonnepanelen moet aanleggen.
Hebben we dat ervoor over?
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Strandgebied
De Stranden van Bakkum en Castricum zijn nog echte natuurstranden.
Na zonsondergang zou het daar weer rustig moeten zijn. Om die reden
wijzen wij verdere permanente bebouwing van het strand af, net als de
verhuur van strandhuisjes via AirBnB. We ondersteunen de uitgangspunten van CaanZee, dus toeristische ontwikkeling met respect voor
mens en natuur.

2.4 Duurzaamheid
Afwatering
Ons klimaat verandert. Dat heeft ook gevolgen voor wonen en de ruimtelijke ordening in onze gemeente. Steeds vaker zien we dat er in korte
tijd veel regen valt. Wanneer straten worden onderhouden, zal dat op
een manier moeten gebeuren dat het water snel weg kan. Bezitters van
tuinen en terrassen zouden we de verantwoording willen geven deze
waterdoorlatend te houden en maken, maar een tegelterrasbelasting
gaat ons nog te ver. Bij de aanleg en onderhoud van parkeerplaatsen
kan de gemeente het goede voorbeeld geven door te bestraten met
halfdoorlatend materiaal.
Aardgastransitie
Binnen afzienbare termijn zal ook Castricum worden losgekoppeld van
het bestaande aardgasnetwerk. D66 zal van initiatiefnemers verlangen
dat dit in nieuwbouw meteen wordt meegenomen en actief zoeken
naar mogelijkheden en alternatieven om die gastransitie ook voort
varend in de bestaande bouw te laten plaatsvinden.
Energietransitie
Als groene gemeente wil Castricum vooroplopen in de energietransitie.
Ondanks uitstekende initiatieven van onder andere CALorie lopen wij
nu nog achter in Nederland, terwijl Nederland achter loopt in Europa.
D66 wil daarom de Energie Transitie in Castricum drastisch versnellen.
Nederlandse wetgeving wordt verwacht om de fossiele CO2-uitstoot te
verminderen met respectievelijk 50% en 90% van het 1990-niveau in
respectievelijk 2030 en 2050. Dat vergt maatregelen die het voorstellingsvermogen nu nog tarten.
Doelstelling voor ons Castricummers wordt dan om het aantal zonnepanelen uit te breiden naar 100.000 (25 MW) in 2023, 200.000 (50 MW)
in 2030, en 300.000 (75 MW) in 2050. Zonnepanelen op woningen,
gebouwen, bedrijven en parkeerplaatsen in de bebouwde kom, op
grote stallen, bedrijven en zonneweiden in het buitengebied, dat al
verdient door de gemeente gestimuleerd te worden.
Maar zonnepanelen alléén zijn niet voldoende voor onze ambitieuze
doelstellingen.
Naar evenredigheid zouden in onze gemeente voorts een aantal windmolens moeten worden gebouwd. Wij zien echter niet goed in waar er
plaats voor zou zijn. Wij voelen daarom veel mee voor de ontwikkeling
van de geothermische energie. Refererend aan lokale en provinciale
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initiatieven, dient de haalbaarheid van geothermische stadsverwarming
verder onderzocht te worden.
Naast subsidiëring van demonstratieprojecten van isolatie, moet de
gemeente dit ook doen voor warmtepompen in bestaande woningen
en gebouwen. Als eerste stap kan al veel winst worden behaald in
maatregelen om energie te besparen. Van dergelijke maatregelen wordt
nog onvoldoende gebruik gemaakt. D66 is voorstander van een campagne om burgers hierover breed te informeren.
Burgers, instellingen en ondernemers wordt gevraagd om zo
snel mogelijk over te schakelen naar ‘groene’ energieleveranciers.
Gemeentelijke bouwbesluiten voor nieuwbouw en renovatie van
woningen, gebouwen en bedrijven moeten zo snel mogelijk worden
aangepast naar “nul-op-de-meter”. Dit geldt in het bijzonder voor
het nieuw te bouwen zwembad.
Voor het snel toenemend gebruik van elektrische fietsen zijn betere
fietspaden en meer elektrische oplaadpunten nodig. Het gebruik van
elektrische - en waterstof auto’s voor lokaal en woon-werk verkeer
zal sterk toenemen, met een groeiende behoefte aan oplaadpunten.
Een goede aansluiting op het openbaar vervoer is essentieel. Toekomstige aanbestedingen van buslijnen dienen gebaseerd te zijn op elektrische en waterstof bussen. Instellingen en ondernemers wordt verzocht
om waar mogelijk over te schakelen op groene bussen, vrachtwagens
en tractoren.
D66 verwacht dat een relatief kleine stafafdeling nodig zal zijn om de
Energie Transitie in BUCH verband te monitoren (meten=weten) en te
stimuleren. Een adequaat jaarlijks budget zal nodig zijn om demonstratieprojecten en studies te ondersteunen.
Circulaire Economie
D66 wil het hergebruik van grondstoffen en producten optimaliseren.
Uit de proef 100-100-100 is gebleken dat het mogelijk is om de afval in
de gemeente voor meer dan 90% om te zetten in recyclebare stromen.
D66 wil de bevindingen uit deze proef snel benutten in de praktijk.
Dit vraagt een omslag in denken over afval.

2.5 Schiphol
De komende jaren ziet D66 een actieve rol van Castricum binnen
de vele verschillende overlegorganen rond Schiphol. Daarbij wordt
uitgegaan van het Aldersakkoord uit 2008, dat nog in 2012 en 2015 is
aangescherpt. Van groei van Schiphol is pas sprake als volkomen helder is dat wordt voldaan aan alle voorwaarden voor hinderbeperking,
zeker in het buitengebied. Daarnaast zet D66 in op een geheel andere
aanpak van nachtvluchten: in ieder geval geen pretvluchten meer, maar
liever helemaal geen vliegverkeer in de nacht. De afgesloten oostelijke
aanvliegroute moet zo snel mogelijk weer worden heropend, zodat niet
meer al het nachtelijk landend verkeer op de Polderbaan over
Castricum aanvliegt.
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3. Een sociale gemeente
Nu de crisis achter de rug is, ontstaat enige ruimte voor extra aandacht
voor diegenen die daar nog niet de vruchten van plukken. Iedereen
moet mee (kunnen) doen in onze samenleving. Voor D66 is daarbij de
eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van mensen het uitgangspunt. Soms hebben mensen daarbij ondersteuning nodig. Het is dus
belangrijk dat geld niet in álles het leidend motief is.
Zelf de regie houden, daar staat D66 voor. Waar mogelijk moeten
zorgvragers keuzevrijheid hebben over de soort zorg en de aanbieder.
Omdat keuzevrijheid en diversiteit voor zorgaanbod belangrijk is en
zorgaanbieders regionaal en zelfs bovenregionaal opereren voor onder
andere de Wmo en Jeugdzorg, werken wij voor het zorgaanbod samen
in de regio Alkmaar en voor de zware specialistische Jeugdzorg wordt
ook nog samengewerkt met andere regio’s in Noord-Holland.

3.1 Zorg en welzijn
Zorg
De zorg kost veel geld en daar moet effectief mee worden omgegaan. D66 is niet principieel tegen een systeem met eigen bijdragen.
Wel moeten die draagbaar zijn en blijven, minimaal voor mensen met
een kleine beurs. Stapeling van kosten kan betekenen dat men zorg
helemaal gaat mijden, wat ongewenst is en maatschappelijk tot juist
hogere kosten kan leiden.
De kwaliteit van de dienstverlening moet gewaarborgd blijven.
Indien, bijvoorbeeld, een hulpmiddel niet goed meer functioneert,
moet dat binnen enkele dagen worden gerepareerd.
Bij jongeren duurt goede zorg het langst. Daarom is het extra belangrijk dat problemen al in een vroeg stadium worden onderkend. Dan is
er vaak tevens minder zware gespecialiseerde hulp nodig. Op deze
zorg mag hoe dan ook niet worden bezuinigd. In regionaal verband
moet duidelijk zijn wat de vraag is en waar oplossingen liggen.
D66 wil waar mogelijk lokale aanbieders de gelegenheid geven hun
diensten aan te bieden. Daarbij is dus niet alleen de prijs leidend maar
vooral de kennis van de lokale situatie, waardoor beter op de wensen
van de cliënt kan worden ingespeeld. Gespecialiseerde instellingen
moeten zich volop kunnen richten op de te leveren zorg, dus zonder de
huidige overlast vanwege de verschillen in de gemeentelijke administratieve systemen.
Wat ook zou ontlasten, is als niet jaarlijks moet worden onderhandeld
over de aard en hoeveelheid te leveren zorg. Eens in de drie jaar onderhandelen geeft de instellingen meer duidelijkheid en continuïteit van
het zorgaanbod. Het is logisch dat regelmatig wordt onderzocht of bepaalde diensten goedkoper kunnen worden ingekocht. Dat leidt echter
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vaak tot veranderingen die flink aangrijpen: zorgbehoevenden die hun
vertrouwde hulpverlener kwijtraken. De gemeente moet daarom niet
slechts streven naar lage kosten, maar bovenal rekening houden met
de gevolgen voor de betrokkenen, zowel voor de werknemers als voor
de klanten.
Welzijn
Armoede – zeker langdurige – is op vele vlakken slecht voor de
betroffenen, niet in het laatst voor de gezondheid. Van een welvarende
gemeente als Castricum mag worden verwacht dat deze het door het
Rijk overgedragen geld ruimhartig voor dit doel wordt ingezet. Om een
Verloren Generatie te voorkomen zal D66 binnen het minimabeleid extra
prioriteit geven aan het probleem van kinderarmoede. Hierbij is een integrale aanpak, uitgaande van één plan per gezin van essentieel belang.
Plannen om een Hospice in Castricum op te richten wil D66 volmondig
steunen, ook financieel. Het is goed dat mensen – als dat thuis niet
goed mogelijk is – dichtbij huis in hun laatste levensfase verzorgd kunnen worden.
D66 hecht veel belang aan persoonlijke privacy. Nu er in het Sociale
Domein integraal wordt gewerkt en dus de werkvelden zoals bijstandsuitkering, Wmo en gezondheidszorg nauw zijn gaan samenwerken,
is het nodig scherp te monitoren of de persoonlijke gegevens en de
levenssfeer van de cliënten worden gewaarborgd.
Mensen die een beroep doen op steun van de gemeente worden in
zekere mate afhankelijk: van de gemeente, en samen en tegelijk van
diens leveranciers. De eindvrager raakt gemakkelijk in een kwetsbare
positie. Bij verschil van inzicht over de kwaliteit van de geleverde zorg
en de cliënt, moet er de mogelijkheid zijn om de kwestie voor te leggen
aan een onafhankelijke instantie.
Participatie
De plaatselijke overheid heeft van het Rijk de functie overgedragen
gekregen van het begeleiden van inwoners met een beperking. De
regelgeving is echter zó complex dat kleine instellingen als De Oude
Keuken of het Hof van Kijk Uit bezwaarlijk de weg naar de klaarliggende geldmiddelen kunnen vinden. D66 vindt daarom dat de gemeente
aan ‘social enterprises’ die zich bezighouden met het begeleiden en
opleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief helpt
om de beschikbare potten open te breken.
Moderner bijstand
D66 wil experimenteren met minder regels en verplichtingen en
meer ruimte voor mensen in de bijstand om, met behoud van uitkering,
op eigen initiatief aan werk te komen of een eigen bedrijf te starten.
Onze inwoners moeten zo goed en snel mogelijk weer volledig mee
kunnen doen in de samenleving.
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Mantelzorg
Veel mantelzorgers hebben zelf al een druk bestaan. Dit kan betekenen dat ze te weinig tijd overhouden voor ontspanning, of voor hun
eigen vrienden en/of kinderen. Bovendien verandert de aard van de
relatie met de verzorgde. D66 wil mogelijkheden stimuleren om de
(emotionele) werkdruk van mantelzorgers en vrijwilligers te verlichten
en de onderlinge samenwerking te verbeteren en kennis te vergroten
en te delen. Dit kan door het organiseren van informatie en advies en
het faciliteren van emotionele steun. Als katalysator kan fungeren het
opzetten van poules van mantelzorgers. Die kunnen effectief bijdragen
aan goede respijtzorg en praktische en materiële hulp voor mantelzorgers. Dit bevordert ook een goede samenwerking tussen professionals
en mantelzorgers en vrijwilligers.
Sinds september 2017 is er een Academie voor Mantelzorgers en
Vrijwilligers in de gemeente Castricum. Deze academie biedt scholings- en trainingsaanbod aan. Wij ondersteunen en faciliteren dit
goede initiatief van harte.
Dierenwelzijn
Niet alleen hebben we als mens de verantwoordelijkheid om voor de
natuur en onze leefomgeving te zorgen, ook waken we over het welzijn
van dieren.
Dieren worden soms gebruikt ter vermaak en gemeenten hebben op
dit moment niet de middelen dit te voorkomen. D66 is voorstander dat
gemeenten de bevoegdheid krijgen om evenementen met dieren te
kunnen verbieden en zal aandringen dat landelijke regelgeving wordt
aangepast.
Biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel
klimaat, maar gaat helaas sterk achteruit. Lokale projecten die tot doel
hebben de biodiversiteit te verbeteren kunnen rekenen op de steun
van D66.
Belemmeringen bij omschakeling naar een diervriendelijker veehouderij
moeten worden weggenomen. Daarom wil D66 boeren die diervriendelijk willen gaan werken, waar mogelijk ondersteunen. Koeien horen in
de wei, onze groene weiden zijn meer dan alleen velden waarop mest
kan worden uitgereden.
Dierenwelzijn heeft niet alleen betrekking op boerderijdieren, maar ook
op huisdieren en veld- en bosdieren. D66 steunt daarom initiatieven als
dierenambulance en dierenopvang.
Jong geleerd is oud gedaan, wat betekent dat Castricumse kinderen
moeten leren dat ze op een respectvolle manier met dieren om moeten
gaan. Dat gebeurt natuurlijk op school, maar ook door kinderen het
goede voorbeeld te geven.
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3.2 Onderwijs en jeugd
Onderwijs
Goed onderwijs is, naast het gezin waarin je opgroeit, de aanjager
van kansen en de motor van persoonlijke groei en ontplooiing.
Een leven lang. Door onderwijs vergroot je niet alleen je kennis en
vaardigheden, het bereidt je ook voor op deelnemen aan een samenleving waarin er oog is voor de ander en waar mensen in staat zijn
zelf goede keuzes te maken.
Maar onderwijs is een terrein waar de lokale overheid weinig méér kan
bijdragen dan ‘bakstenen’, organisatie en coördinatie. Als landelijke
partij kan D66 daarentegen wel bijdragen aan de beleidsontwikkeling.
Lokaal ondersteunen wij landelijke uitgangspunten van D66, zoals
brede buurtscholen met buitenschoolse opvang, en samenwerking
tussen scholen.
De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie van goed onderwijs. Dat vergt een goede, meerjarige, analyse van het bestaande
en gewenste onderwijsaanbod. Veel hangt af van onderlinge samenwerking tussen verschillende instanties. D66 wil dat de gemeente de
analyse, de coördinatie en de voortgangsbewaking op actieve wijze
aanpakt.
Castricum is een groeigemeente, thans vooral in Bakkum, straks ook in
Limmen. Dat zorgt voor nieuwe onderwijsvraag, kwantitatief en waarschijnlijk ook kwalitatief. De gemeente moet hier proactief op inspelen.
Goede theoretische vorming is belangrijk, maar in een vroegtijdig
stadium ervaring opdoen met de praktijk is evengoed van belang.
Niet alleen maakt dat een opleiding uitdagender, het zorgt voor meer
intensieve contacten tussen onderwijs en samenleving. D66 wil dat de
gemeente een stimulerende rol speelt bij het creëren van passende
mogelijkheden voor praktijkervaring op alle niveaus en binnen alle
vormen van onderwijs.
Jongerenwerk
Er zijn 8000 jongeren in Castricum woonachtig. Daar komen in de
periode van april-oktober nog die van de campings bij. Ook zijn er de
scholieren uit de omliggende gemeenten die in de tussenuren blijven
plakken in de omgeving van de school.
Ons uitgangspunt is de jongeren de ruimte te geven die zij zelf zoeken.
Soms is dat een hangplek. D66 is voor uitbreiding en verbetering. Om
overlast (zwerfafval, geluidsoverlast, baldadigheid) te voorkomen moeten jongerenwerkers actief optrekken.
Het college kwam in november 2016 met een voorstel ten aanzien
van jongerenwerk, globaal van 12 tot 20 jaar. Het betreft een accentverschuiving. Naast aandacht voor de traditionele jongerencentra
Discovery en de Bakkerij in Castricum, Conquista in Limmen en Storey
Club in Akersloot, wil het college dat de jongerenwerkers meer ambulant gaan werken in wijken en op straat. Evenwel is voor begeleiding
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en coaching slechts 40 uur ter beschikking. In andere gemeentes van
de BUCH zijn in verhouding meer uren beschikbaar. D66 wil dat de
gemeente een extra jeugdwerker faciliteert.
De accentverschuiving heeft er onder andere voor gezorgd dat Stichting Welzijn (Discovery) en de Bakkerij zijn gaan praten over een hernieuwde samenwerking. De twee organisaties willen graag activiteiten
gaan organiseren onder één dak. Dat moet het gebouw van de Bakkerij worden. Deze laatste heeft al enkele jaren financiële problemen door
een gebrek aan mogelijkheden om forprofit activiteiten te ontplooien.
D66 wil dat de gemeente met de Bakkerij in gesprek blijft over hoe het
de stichting kan helpen om toekomstbestendig te worden.

3.3 Sport en cultuur
Publieke bekostiging
Onder cultuur en sport vallen activiteiten die via allerlei verenigingen en
clubs door de inwoners van de gemeenten zelf worden georganiseerd
en uitgevoerd. De lokale overheid vindt deze activiteiten belangrijk voor
de individuele inwoners en verstrekt daarvoor subsidies die
voor een meestal gering deel de verenigingen financieel ondersteunen.
De criteria voor de hoogte van de subsidies waren niet altijd duidelijk.
D66 sluit zich aan bij het (de laatste tijd uitgewerkte) idee dat de overheid bijdraagt aan de bekostiging van culturele en sportieve activiteiten
als deze bijdragen aan doelen waarvan we vinden dat de overheid daar
enige verantwoordelijkheid voor heeft. Die doelen zijn de volgende:
• Lichamelijke en psychische gezondheid. Bij lichamelijke gezondheid
denken we vooral aan bewegen en sport. Bij psychische gezondheid denken we aan contact met anderen en het tegengaan
van eenzaamheid.
• Participatie en zelfredzaamheid. Dus meedoen en mee kúnnen
doen is hier de insteek
• Bestrijden van verveling en daaruit voortkomende overlast.
• Ontwikkelen van talenten van vooral jonge mensen,
maar ook van ouderen.
Bekostiging van de activiteiten moeten beoordeeld worden op basis
van concreet aangetoonde te verwachte bijdragen aan de genoemde
doelen.
Bij alle activiteiten zou ook gedacht kunnen worden aan de mate waarin
‘Castricum op de kaart wordt gezet’ of leefbaar gemaakt wordt. Bijvoorbeeld via het bevorderen van toerisme. Voor het belang van cultuur voor
toerisme speelt ook mee dat Castricum behoort tot de BUCH-gemeenten, tot de regio Alkmaar en tot Kennemerland. Die regionale verbanden
kunnen elk tot gezamenlijke culturele initiatieven leiden.
Sport
D66 vindt bewegen en sport zeer belangrijk. Vanuit die waardering
en vanuit het in de vorige paragraaf genoemde vloeien de volgende
concrete punten voort:
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• Voor jongeren moeten er geen hoge financiële drempels zijn om
aan de sport van hun keuze deel te nemen.
• Voor tijdelijke projecten en evenementen die de aantrekkelijkheid
van een bepaalde sport vergroten – voor alle leeftijdsgroepen –
kan de gemeente ondersteuning bieden.
• De gemeente besteedt aandacht aan goed presterende sporters en
aan goed presterende verenigingen door bijvoorbeeld prijzen voor
de sporters van het jaar en de vereniging van het jaar.
• De gemeente geeft ondersteuning aan laagdrempelige projecten en
projecten voor mensen met een of andere belemmering, in samenwerking met zorg- en welzijnsinstellingen
• De gemeente geeft ondersteuning aan kadertraining voor sportbestuurders gericht op leidinggeven en fondsenwerving
Voor vrijwel al deze onderdelen geldt dat in toenemende mate binnen de BUCH-gemeenten gezocht kan worden naar gezamenlijke of
parallel lopende regelingen. Voor het blijven bestaan van een goede
zwemvoorziening is dat een gepasseerd station. Daarvoor geldt dat de
bestaande plannen voortvarend moeten worden gerealiseerd.
Cultuur
Het culturele leven is in Castricum rijkgeschakeerd. (Nieuw) Geesterhage is een welkome ondersteuning hiervoor. D66 heeft zich altijd sterk
gemaakt voor een cultureel centrum dat bijdraagt aan de verbinding
tussen kunstbeoefenaars en kunstliefhebbers. Hoewel Geesterhage
zichzelf moet waarmaken, bestaat voor D66 de intentie om zeker de
eerste jaren het functioneren van Geesterhage te ondersteunen.
Goed cultuurbeleid laat zich niet eenvoudig van bovenaf opleggen.
Dit ontstaat idealiter door de beoefenaars zelf te verbinden waarbij
de grootste spelers de verantwoordelijkheid krijgen om het beleid
vorm te geven en uit te dragen. Hiermee beïnvloeden zij de talrijke
smaakmakers in onze gemeente en nodigen hen uit in samenwerking.
Het faciliteren van deze verbinding is de kerntaak van het gemeentelijk cultuurbeleid. Voor verdere uitwerking van algemeen cultuurbeleid
wordt regionaal het BUCH verband benut. Zo is D66 duidelijk voorstander van een cultuurprijs, maar ziet dit liever regionaal opgezet.

Een kwestie van kiezen

Duurzaamheid, cultuur, kunst, natuur… zijn vaak onderwerpen die
belangrijk worden gevonden, maar niet makkelijk in geld zijn uit
te drukken. Niet alle duurzaamheidsinitiatieven spelen quitte of
leveren winst op. De beleving van mooie dingen verschilt van persoon tot persoon. Dus hoe besteed je als gemeente je geld aan
dat soort zaken? Steun je alleen initiatieven waar je je inzet weer
terug kunt verdienen? Kun je alles terugvertalen naar tabellen?
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Voor het overige gelden voor de ondersteuning van de cultuur dezelfde
concrete aanbevelingen als bij de sport: ondersteuning voor participatie jongeren (op dit moment een verwaarloosd onderwerp in het
lokale cultuurbeleid), ondersteuning bij evenementen en projecten met
uitstraling (festivals, huiskamerprojecten enz.), en ondersteuning voor
deskundigheidsbevordering bestuurders.
Cultuurhistorie
Wat de samenhang betreft tussen cultuur en toerisme is belangrijk om
de unieke cultuurhistorische aspecten van Castricum te benadrukken. De bekendheid van het Huis van Hilde kan worden bevorderd en
gebruikt worden om ook de aandacht te vestigen op andere musea
binnen de gemeente. Cultuurhistoriebeleid gaat ook om de bescherming
van kenmerkende landschappen, dijken, parken en dorpsgezichten daar
omheen. Goede samenwerking en afstemming met bijvoorbeeld de
historische verenigingen en de Werkgroep Oer-IJ is essentieel.
Bibliotheek
Door bezuinigingen zijn bibliotheken steeds meer onder druk komen te
staan. Voor D66 is de bibliotheek van de toekomst een kenniscentrum
dat functioneert op het snijvlak van educatie en informatie. Maar bibliotheken zijn ook plekken waar mensen elkaar ontmoeten, activiteiten
organiseren en waar verschillende culturele, sociale en maatschappelijke
functies bij elkaar komen. We zijn erg blij met de rol die de bibliotheek
speelt bij het in standhouden van de eigen bibliotheken van het voortgezet onderwijs in Castricum. D66 zou het ook goed vinden als het
programma De Bibliotheek op School wordt uitgebreid naar alle basisscholen in Castricum.
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