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Aanleiding 
Op 1 november 2016 heeft Kennemer Wonen (hierna: KW) de eerste schetsen van de 
ontwikkeling van 15 sociale huurwoningen op een inloopbijeenkomst aan de buurt 
gepresenteerd. Op de bijeenkomst kwamen 27 bewoners/belanghebbenden af en 8 hiervan 
hebben een reactie/mening/ongenoegen op het Reactieformulier ingevuld.  Eén bewoner 
heeft eveneens zijn reactie/mening/ongenoegen aan het college gericht met daarin een 
aantal voorstellen ondertekend door 21 bewoners/belanghebbenden. De laatste reactie komt 
van één bewoner die kanttekeningen plaatst bij de doelgroep waarvoor gebouwd gaat 
worden.    
 
Op hoofdlijnen de bezwaren en opmerkingen: 

1. Eenrichtingsverkeer invoeren voor de nieuw aan te leggen weg;  
2. De locatie kan beter gebruikt worden voor uitbreiding van de school in plaats van 

woningbouw. Een betere locatie voor woningbouw is bij de 
Oranjelaan/Kortenaerplantsoen naast de dokterspraktijk/kinderopvang;  

3. Het woonblok in zijn geheel naar achteren plaatsen;  
4. Het woonblok draaien;  
5. Haaks parkeren in de eerste Groenelaan;  
6. Onderbouwen waarom KW investeert in sociale huurwoningen.  

 
Hierbij puntsgewijs ons antwoord op de reacties: 
 
Ad 1.  Eenrichtingsverkeer 
In eerste instantie was het plan om een doorsteek te maken die aansloot  op de Eerste 
Groenelaan. Bewoners plaatste opmerkingen over mogelijke overlast  van autolampen die in 
de huiskamer gaan schijnen. Besloten is om eenrichtingsverkeer te onderzoeken en om 2 
redenen wordt hierop negatief geadviseerd.  
 

1. Eenrichtingsverkeer is ongewenst, omdat dit vaak leidt tot hogere rijsnelheden, 
waarbij vaak geen rekening mee wordt gehouden dat er nog wel tegemoetkomend 
fietsverkeer is. Bij de westelijke nieuwe weg is bovendien het zicht slecht, doordat de 
woningen dicht op de hoek staan.  

 
2. De nieuwe weg met haaksparkeervakken is 6 meter breed (nodig voor in- en 

uitparkeren), en ruim voldoende om een tegenligger te kunnen passeren. Alleen de 
doorgang naar het bestaande parkeerterrein naast de Paulusschool is smaller, zodat 
daar soms zal moeten worden gewacht om een tegenligger te laten passeren. 

 
Geadviseerd wordt om de aansluiting op de Eerste Groenelaan gelegen naast het 
politiebureau alleen toegankelijk te maken voor fietsers. De andere aansluiting blijft voor 
autoverkeer. 
 



 

Ad 2.  De locatie kan beter gebruikt worden voor uitbreiding van de school in plaats 
van woningbouw. Een betere locatie voor woningbouw is bij de 
Oranjelaan/Kortenaerplantsoen naast de dokterspraktijk/kinderopvang;  
 
Bij de planvorming en de realisatie van de HOED (dokterspraktijk/kinderopvang) in het 
Kortenaerplantsoen hadden omwonenden uit de Zeeheldenbuurt bezwaar aangetekend. De 
voornaamste reden was het aantasten van het groene karakter van het plantsoen. De HOED 
is uiteindelijk gerealiseerd (RAAD 2006) omdat de locatie in een verzorgingsgebied lag en de 
tijdelijke huisvesting (portocabin) van één huisarts niet voldeed.  
In het raadsbesluit van 2006 wordt opgemerkt “dat niet elke groenstrook bebouwd zal en kan 
worden. Er zijn in Castricum weinig zo grote groenstroken aanwezig waar door middel van een 
verantwoorde stedenbouwkundige en ruimtelijke inpassing bebouwing gerealiseerd kan 
worden Wij hechten veel waarde aan de groenstroken en plantsoenen. Echter kan er geen 
garantie gegeven worden dat alle groenstroken te alle tijde groen blijven”.  De RAAD heeft 
hiermee in 2006 een uitspraak gedaan om verdere bebouwing in het plantsoen tegen te gaan.  
 
Ad 3.  Het woonblok in zijn geheel naar achteren plaatsen;  
Stedenbouwkundig gezien is een verschuiving van het bouwblok naar het noorden wel 
denkbaar. Voorgesteld wordt de diepte van de voortuin vergelijkbaar te maken met die aan de 
overzijde van de weg, d.w.z. circa 3,5 meter. De voorgevel verschuift hiermee circa 1,5 meter 
naar het noorden. Deze suggestie zal in de verdere planvorming worden overgenomen. 
 
Ad 4.  Het woonblok draaien;  
Het omdraaien van het woonblok is door een stedenbouwkundig adviseur beoordeeld. Primair 
uitgangspunt is de realisatie van een evenwichtig straatprofiel met woningen aan weerszijden 
van de weg. Woningen zijn hierbij met de voorgevel en de voordeur op de Eerste Groenelaan 
georiënteerd. Parkeren is om vergelijkbare redenen achter de woningen gelegd. Auto’s zijn 
hiermee uit het zicht en leveren geen extra druk (ook niet qua beleving) op het bestaande 
wegprofiel. Voornoemde opzet geeft daarbij invulling aan de oorspronkelijke visie op 
transformatie van het gebied.   
De omdraaivariant haalt voornoemd basale inrichtingsbeginsel onderuit. Daarnaast is er in de 
omdraaivariant geen ruimte om een extra groenstrook te introduceren. Immers, het parkeren 
inclusief ontsluiting blijven liggen waar ze nu zijn getekend en kavels onder de woningen zijn 
al minimaal qua diepte. Gevolg hiervan is dat er een opgaande erfafscheiding op de zuidelijke 
erfgrens komt te staan. Indien meeontworpen levert dit in beginsel wellicht een min of meer 
aanvaardbare situatie op, maar op termijn is een verrommeld beeld te verwachten waarbij 
bewoners zelf –vergunningvrij- tot afscheiding of invulling van delen van de erfafscheiding 
overgaan. Het uitzicht van bestaande bewoners van de Eerste Groenelaan wordt er hierbij niet 
beter op, ook niet ten opzichte van de situatie zoals nu getekend. Verder wordt het plan op 
deze manier wel heel erg in zichzelf gekeerd, terwijl het juist onderdeel moet worden van de 
omgeving, ook sociaal gezien. 
 
Ad 5.  Haaksparkeren in de Eerste Groenelaan 
Het toevoegen van haaksparkeren (i.p.v. langsparkeren) in de Eerste Groenelaan is om twee 
redenen ongewenst: 

 De hoeveelheid geparkeerde auto’s neemt nog sterker toe dan bij langsparkeren, de 
kwaliteit van de openbare ruimte wordt hierdoor ondermaats. 

 De in- en uitparkerende auto’s schijnen ’s avonds met hun koplampen hinderlijk in de 
woningen van de nieuwbouw en de bestaande bouw  

 
Ad 6.  Waarom sociale huurwoningen 
KW heeft met de gemeente Castricum prestatie-afspraken gemaakt over de bouw van 63 
sociale huurwoningen in de periode 2017- 2020. Tijdens de Raadsvergadering van 10 



 

november 2016 heeft de wethouder Wonen aangegeven te onderzoeken of dit aantal sociale 
en het aantal nieuw te bouwen sociale huurwoningen in deze periode nog verder kan worden 
verhoogd wegens de grote behoefte aan deze woningen in Castricum. De plannen voor de 
Eerste Groenelaan vormen een onderdeel van deze prestatie-afspraken.  
 
Waarom hier eengezinswoningen?  
De in de brief van een bezwaarmaker opgenomen analyse van de bevolkingsontwikkeling in 
Castricum (en de regio) sluit aan bij onderzoek naar de ontwikkeling in de sociale doelgroep 
dat KW in 2016 heeft laten verrichten door bureau Atrivé. In dit onderzoek wordt voor de 
gemeente Castricum het volgende geconcludeerd: 
- De sociale doelgroep (totaal 5.415 huishoudens met een inkomen < € 35.739, prijspeil 

2016) bestaat vooral uit 1-2 persoonshuishoudens van 55 jaar of ouder 
- Deze doelgroep groeit in de periode 2015-2030 met 1.520 huishoudens (van 5.415 naar 

6.935). Deze groei  vindt vrijwel uitsluitend plaats in de categorie 1-2 persoons vanaf 55 
jaar, en dan vooral in de categorie huishoudens > 75 jaar. In deze laatste categorie wordt 
tot 2030 een toename van 950 huishoudens (+59%) voorspeld. Conclusie de sociale 
doelgroep van Kennemer Wonen in Castricum gaat zeer sterk vergrijzen.  

- Wat KW betreft bestaat nieuwbouw in Castricum dan ook vooral uit betaalbare 
appartementen met lift voor kleine huishoudens, waarbij deze woningen overigens niet 
specifiek worden  gelabeld voor senioren, maar open staan voor alle kleine huishoudens  

- De geplande woningen aan de Eerste Groenelaan vormen in dit licht niet het ideale 
woningtype. De woningen zijn wel klein  (maximaal 2 personen) en daarmee dus geen 
echte eengezinswoningen, maar ze zijn niet gelijkvloers. Door hun ontwerp kan in de 
woningen wel gemakkelijk een “stoeltjeslift” worden bijgeplaatst zodat zij bewoonbaar 
blijven voor huishoudens die een zorgvraag ontwikkelen. 
 

Op deze locatie is om twee redenen niet voor het “wenstype” appartementen met lift gekozen:  
- Een appartementengebouw dient in de optiek van KW uit minimaal 4 lagen (30-40 

woningen) te bestaan i.v.m de verdeling van de kosten van de lift. Een dergelijke 
bouwmassa wordt aan de Eerste Groenelaan niet wenselijk geacht. 

- Het hierboven genoemde woningaantal zou tegelijk inhouden dat ruim 50 parkeerplaatsen 
moeten worden toegevoegd. Dat kan op deze kavel alleen door de bouw van een 
ondergrondse parkeergarage, en dat brengt voor KW onaanvaardbare hoge meerkosten 
met zich mee waardoor het plan onhaalbaar wordt. 

 


