
 

 

 

 

 

VERSLAG 

 
Betreft: Verslag van de 2e informatieavond over de ontwikkeling van 15 sociale 

huurwoningen aan de Eerste Groenelaan in Castricum. 
Datum avond: 1 maart 2017, 18:00 – 19:00 uur in het Clusius College 
  
Opgesteld: Gemeente Castricum en Kennemer Wonen 

 

 
Aanwezig namens de gemeente en Kennemer Wonen 
Dhr. J. Engels   Ontwikkelmanager   Kennemer Wonen 
Dhr. M. Selderbeek  Projectleider    Kennemer Wonen 
Dhr. M. Vinke   Projectleider    Gemeente Castricum 
Dhr. M. Stijkel   Stedenbouwkundige   Gemeente Castricum 
Dhr. A. Sanders  Verkeerskundige   Gemeente Castricum 
 
Vooraf 
Gemeente Castricum en Kennemer Wonen hebben een reactie op de opmerkingen van 
omwonenden tijdens de 1e informatieavond van 1 november 2016 opgesteld. Deze reactie is 
als bijlage bij de uitnodiging voor deze  informatieavond gevoegd. In dit verslag refereren aan 
deze reactie o.v.v. “de reactie van 6-2-2017”  
 
 
 
Informele bijeenkomst 
M. Vinke licht toe dat dit een informele bijeenkomst is. In de toekomst wordt een Ruimtelijk 
Kader opgesteld dat wordt voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad. Deze 
nemen een besluit. Indien dat een positief besluit is wordt een bestemmingsplanprocedure 
gestart. In deze bestemmingsplanprocedure zijn de formele inspraakmogelijkheden 
opgenomen.  
 
 
Behandeling punten op volgorde van de reactie van 6-2-2017: 
 
Ad 1.  Eenrichtingsverkeer 
Dhr. Sanders motiveert de reactie van 6-2-2017.  
De aanwezigen geven aan dat het verkeerstechnisch een chaos op straat is, vooral tijdens 
haal- en brengtijden van de school. Daar zijn foto’s van genomen als bewijs. De aanwezigen 
stellen dat dit  met de realisatie van 15 woningen alleen maar erger wordt.  
Dhr. Sanders stelt dat halen en brengen bij veel scholen niet optimaal gaat. Dit is m.n. een 
gedragsprobleem, waarbij ouders niet de moeite willen nemen om iets verder van de school 
veilig te parkeren. Het juiste gedrag krijgen, lukt alleen als ouders elkaar hierop aanspreken; 
de gemeente kan dit een a twee keer per jaar ondersteunen met een handhavingsactie. 
Verder is het gewenst dat scholen afspraken maken met ouders over wanneer kinderen 
wel/niet met de auto worden gebracht (voor fietsen naar school doen scholen dit ook), omdat 
de K+R-strook anders te klein is. Bij een beleidsafweging voor de bouw van 15 woningen 
kan helaas geen rekening worden gehouden met dit soort gedrag. Met de voor dit plan 
gehanteerde uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen wordt geanticipeerd op de toekomst.  
 



 

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;  
Dhr. Vinke licht de reactie van 6-2-2017 toe. In 2006 is besloten bij het Kortenaerplantsoen 
geen bebouwing toe te staan. Het aanwezige raadslid dhr. de Haan licht toe dat voor een 
bestemmingsplan wijziging van een park/plantsoen een zwaarder traject nodig is want groen 
heeft een hogere bescherming binnen gemeente.  
Dhr. Sanders geeft aan dat bij een inspraakavond bij de Zeeheldenbuurt ook over het 
Kortenaerplantsoen is gediscussieerd over parkeerplaatsen in het plantsoen. Dat is toen 
door iedereen afgewezen het plantsoen moet groen blijven.  
 
 Ad 3.  Het woonblok in zijn geheel naar achteren plaatsen;  
Dhr. Stijkel licht de reactie van 6-2-2017 toe en geeft aan dat de woningen circa 1,5 meter 
naar achteren geplaatst kunnen worden. Een aanwezige bewoner merkt op dat bij de 
bestemmingsplanprocedure van het politiebureau dit 20 meter van de weg af moest. 
Waarom deze nieuwe woningen dan niet?  
Dhr. Stijkel geeft aan dat de Eerste Groenelaan juist wordt gekenmerkt door een 
verspringend profiel, stedenbouwkundig is het dus geen probleem dat de geplande 
nieuwbouw niet is uitgelijnd met de bestaande bebouwing. Een aantal aanwezigen vindt dat 
er op deze manier naar het plan wordt “toegepraat”.  
 
Ad 4.  Het woonblok draaien;  
Dhr. Stijkel licht  de reactie van 6-2-2017 toe: stedenbouwkundig basisprincipe is dat 
woningen straatgericht zijn.  
Een aantal aanwezigen vindt de gepresenteerde architectuur van de woningen niet passend. 
Dhr. Engels geeft aan dat de architectuur nog niet vastligt, dit is puur een schets. De 
bewoners geven aan dat het omdraaien van het blok een tuin op het zuiden geeft. Dhr. 
Engels zegt hierover dat dit argument van ondergeschikt belang is, het stedenbouwkundige 
uitgangspunt van woningen met een voordeur aan de straat weegt zwaarder. Dit is anders bij 
koopwoningen omdat een woning met een tuin op het zuiden meer waard is. 
Dhr. Stijkel licht verder toe: omdraaien geeft 2 achterkant situaties bezien vanaf de straat 
(achterkant school en woningen). Dit is stedenbouwkundig ongewenst, maar het college 
beslist uiteindelijk. 
Een aantal bewoners geven aan dat men nu uitkijkt op groen en dat dat door de nieuwbouw 
verdwijnt. Dhr. Engels geeft aan dat dat klopt, maar dat de woningen aan de voorkant een 
haag kunnen krijgen tot maximaal 1 meter hoogte. 
 
Een bewoner van de Sokkewei heeft een foto gemaakt van de bomen aan de westzijde van 
de kavel vraagt of die bomen blijven staan? Dhr. Vinke geeft aan dat de betreffende bomen  
in de weg staan en daarom voor de nieuwbouw gekapt moeten worden. De bomen bij het 
pad naar de Paulusschool (oostzijde woningen) blijven wel staan.  
Een bewoner vraagt of we dan niet 1 woning minder kunnen bouwen, dan kunnen de bomen 
blijven staan. Dhr. Engels merkt op dat voor de woningstichting en de gemeente elke sociale 
huurwoning telt, maar er wordt nog nagezocht hoe de bomen aan de westzijde in het 
verleden zijn beoordeeld (actiepunt 1).   
 
Raadslid van Ooijen suggereert of de “buurkavel” met daarop leegstaande politiebureau niet 
bij deze ontwikkeling kan worden betrokken. Ook enkele bewoners vragen zich af of het 
politiebureau niet kan worden verbouwd tot woningen kan worden? 
Dhr. Vinke geeft aan dat het politiebureau wordt verkocht door de Rijksgebouwendienst en 
die gaan voor de hoogste opbrengst. Desondanks zullen partijen (gemeente, KW) uitzoeken 
of er op dit punt mogelijkheden zijn. (actiepunt 2). 
 



 

Ad 5.  Haaksparkeren in de Eerste Groenelaan 
Dhr. Sanders licht de reactie van 6-2-2017 toe. Hij voegt daar aan toe dat haaks parkeren 
langs de Eerste Groenelaan ook onveilig is door het achteruitrijden met de vele 
schoolkinderen. 

 
Ad 6.  Waarom sociale huurwoningen? 
Dhr. Engels motiveert de reactie van 6-2-2017. Een aanwezige vraagt wie de toe te voegen 
woningaantallen vaststelt? Raadslid van Ooijen licht toe: dat is gemeentelijk, regionaal en 
provinciaal beleid. De gemeenteraad vraagt Kennemer Wonen meer sociale huurwoningen 
te bouwen. Dit is onder andere vastgelegd in de Prestatieafspraken tussen de gemeente 
Castricum en Kennemer Wonen. Het woningaantal van dit plan is meegeteld in deze 
Prestatieafspraken. Liefst zou de gemeenteraad nog meer sociale huurwoningen in de 
gemeente Castricum toevoegen. 
Een bewoner vraagt: als de bewoners en Kennemer Wonen een conflict hebben, en dat 
wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, hoe onpartijdig is de raad en of het college dan? 
Raadslid Van Ooijen licht toe dat gemeente, raad en college, altijd de belangen moet 
afwegen, en dat open en transparant doet. 
 
De heer Engels geeft aan dat de geplande woningen relatief klein zijn, de woningen zien er 
wel uit als een eengezinswoning, maar zijn alleen geschikt voor 1-2 persoonshuishoudens. 
Een bewoner merkt op dat Kennemer Wonen de woningen moet maken met een 2e toilet op 
de verdieping. Dhr. Engels vindt dit een goed punt. 
 
Afsluiting 
Dit verslag wordt verzonden aan alle aanwezigen op deze avond, en in ieder geval aan alle 
bewoners van de Eerste Groenelaan 63 t/m 143 en 90 t/m 118. 
 
Volgende bijeenkomsten zullen niet meer om 18.00 uur maar om 19.00 uur aanvangen. 
 
Als er formele procedures worden gestart, zullen de aanwezigen hiervan op de hoogte 
worden gesteld, zodat men niet alleen op de lokale media is aangewezen. 
 
Digitaal 
Dit verslag en de reactie van 6-2-2017 zijn ook terug te vinden op de website 
www.kennemerwonen.nl onder ‘ik zoek/projecten/eerste groenelaan/gerelateerde 
documenten’. 
 

http://www.kennemerwonen.nl/

