
 
 
           
   
 
            
 
 
 

 
 
 
 
 
Bewoners, omwonenden en belanghebbenden                                                                  
Terrein Duin & Bosch                                                                                                                              
Castricum 
 
 
 
Datum  30 november 2016 
Referentie PVD 
Onderwerp Uitnodiging tweede inloopbijeenkomst sociale huurwoningen terrein Duin & 

Bosch te Castricum. 
 
 
 
Geachte mevrouw, meneer, 
 
Naar aanleiding van de vele reacties op het plan om sociale huurwoningen te bouwen op het 
terrein van Duin & Bosch, organiseren wij in samenwerking met Parnassia Groep een 
tweede inloopbijeenkomst op woensdagavond 14 december.  
 
Veel reacties   
Na de eerste inloopbijeenkomst zijn veel reacties binnengekomen in de vorm van een vraag  
of bezwaar. Kennemer Wonen vindt het daarom belangrijk een tweede inloopbijeenkomst te 
organiseren. Tijdens deze bijeenkomst toont Kennemer Wonen opnieuw de planinformatie 
die ook in de eerste inloopbijeenkomst is getoond. 
Veel van de vragen die door omwonenden zijn gesteld gaan over de woningaantallen binnen 
het gebied Duin en Bosch en over de resterende bouwmogelijkheden op het terrein. Namens 
Parnassia Groep zullen Paul de Bot (bestuurder Dijk en Duin) en Hein Schouwenaars 
(gebiedsontwikkelaar STAAT Bouwmanagement) een toelichting geven op deze 
onderwerpen. Dit gedeelte van de avond is dus aanvullend ten opzichte van de eerste 
inloopbijeenkomst.  
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Ligging van locatie De Clinge. 
 
Locatie  
Het betreft de locatie waar voorheen De Clinge stond, aan de vijver tegenover het 
administratiegebouw. Er ligt op het terrein van Duin & Bosch naast een opgave voor het 
realiseren van koopwoningen en zorgvastgoed ook een opgave op het gebied van sociale 
woningbouw. 
 
Inloopbijeenkomst 
De tweede inloopbijeenkomst vindt plaats op woensdag 14 december van 19.00 tot 21.00 
uur in De Oude Keuken (Oude Parklaan 117 Castricum). De presentatie door Parnassia Groep 
start om 19.00 uur.  
 
Tijdens de inloopavond zijn vertegenwoordigers aanwezig van Kennemer Wonen, Parnassia 
Groep, BRTArchitecten en de gemeente Castricum om een toelichting te geven en op uw 
vragen in te gaan. We nodigen u van harte hiervoor uit. De koffie en thee staan klaar! 
 
Vragen 
Heeft u nu al vragen over het plan voor de huurwoningen en of de procedure hiervoor. 
Neemt u dan contact op met mij. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer (072) 8 222 888. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
P. van Dam 
projectleider Vastgoed 
 
 


