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Stuur gerust een appje
Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek? 
We zijn ook bereikbaar via WhatsApp. 
Laat je bericht achter op 06 19 42 96 61. 
Toch bellen? Dan niet naar dit nummer maar naar 14 0251.

Statushouders tekenen participatieverklaring

Offi  ciële mededelingen woensdag 2  juli 2018

Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een 
afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Erachter staat de datum waarop deze ontvangen zijn. 
U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Tegen een 
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. 
Deze publicati e is alleen ter informati e.

Datum Adres 
120718 Zoutmanlaan 2 in Castricum 

Het vergroten van de woning
Hogeweg 55 in Limmen 
Het brandveilig gebruiken van RKBS Het Kleurorkest

130718 Zeeweg 31 in Castricum 
Het bouwen van een opslagloods
Kapelweg 66 in Limmen  
Het vergroten van de woning (erker)

160718 Duinweg 13a in Castricum 
Het bouwen van een schuurkas en silo’s
Hollaan 2 in Castricum  
Het uitbreiden van een bedrijfswoning

170718 Rubrum 1 in Akersloot 
Het plaatsen van een dakkapel
Bogerdlaan 30 in Limmen 
Het veranderen van de woning

180718 Rooinap 15 in Limmen 
Het bouwen van 4 woningen in een voormalig bedrijfspand
Maatlat 6 in Limmen 
Het uitbreiden van het bestaande pand met een kantoorgebouw
Hogeduin 9 in Castricum 
Het bouwen van een schuur
Piet Heinlaan 25 in Castricum 
Het bouwen van een schuur

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:

Datum Adres 
200718 Laandervaart/Kooibrug (E370) in Limmen 

Het aanleggen van een dam, het dempen en graven van sloten en de aanleg 
van natuurlijke oevers/berm

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:

Datum Adres 
130718 Van Oldenbarneveldweg 34 in Castricum 

Het oprichten van een kantoor en Bed&Breakfast 
160618 Lindenlaan 90 in Castricum 

Het plaatsen van een erker en het uitbouwen van de eerste verdieping
180718 Geesterduinweg 17 t/m 41 in Castricum 

et wijzigen van de vergunde situati e
Wayenburgh 7 in Castricum 
Het wijzigen van het raam in de voorgevel

190718 Klaas Hoornlaan 1 in Akersloot 
Het intern verbouwen van een clubgebouw
Jan van Nassaustraat 20 in Castricum 
Het intern verbouwen van de woning
Prinses Margrietstraat 19 in Castricum 
Het vergroten van de woning
Prins Hendrikstraat 64 in Castricum 
Het wijzigen van de voorgevel
Kapelweg 35 in Limmen 
Het uitbreiden van de woning

200718 Pernéstraat 35 in Castricum 
Het vervangen van een dakkapel

Met het warme weer kan een duik in het water verfrissing geven. Check wel even de 
kwaliteit van het zwemwater. Juist door de warmte gaat de kwaliteit achteruit. Er kan 
bijvoorbeeld blauwalg voorkomen en daar worden sommigen ziek van. 

p www. wemwater.nl is van alle offi  ciële zwemplekken te zien hoe het ervoor staat. Daar 
is ook de app te downloaden.

welkom

Wij zitten voor u klaar.

Maak 
afspraak

een 

Maak 
afspraak

een 
Komt u langs op het gemeentehuis? 
Voor steeds meer producten kunt u 
een afspraak maken. Dan zitten wij 
voor u klaar en bent u meteen aan 
de beurt. 

Maak een afspraak via 
www.castricum.nl/afspraakmaken. 
Of bel 14 0251.

‘Trainer Elena Covagni feliciteert Fadi met zijn parti cipati everklaring’

Twaalf statushouders uit Castricum en Uitgeest tekenden donderdag 12 juli in Geesterhage 
de parti cipati everklaring waarmee zij beloven zich aan de ederlandse waarden en regels te 
houden. Aan dit verplichte onderdeel van de inburgering ging een driedaagse cursus vooraf die 
VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland organiseerde voor de gemeenten. 

“We weten nu beter wat onze rechten en plichten zijn en wat de Nederlandse normen en waarden 
zijn , vertelt de rische adi ). amen met andere statushouders uit rië, rak en emen heeft  
hij van alles geleerd over de kernwaarden waarop de ederlandse democrati e en grondwet zijn 
gebaseerd: vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. En ze hebben met elkaar besproken hoe zij 
daar vorm aan kunnen geven. 

Nieuwe familie
De cursisten bedanken de gemeente en Vluchtelingen erk  e kregen veel nu   ge informati e 
en hebben ook veel samen gepraat en oefeningen gedaan. We zijn echt een groep geworden, het 
voelt als familie.  De rische arwa ) met haar vrolijk gesti ppelde hoofddoek glimlacht  n 
nu weet ik ook waar ik informati e kan vinden als ik ergens mee zit.

Eerste keer ondertekening
Dit was de eerste keer dat deze parti cipati everklaring werd ondertekend. amens de gemeente 
Castricum en Uitgeest was Patricia chott en aanwezig. ij is consulent bij het ociaal eam van de 
gemeenten. 

Foto: Goedele Monnens
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Contact met gemeente
Postbus 1301
1900 BH Castricum
tel. 14 0251 (ma. t/m do. 9:00-16:00 uur; vr. 
9:00-12:00 uur)
fax (0251) 661 234
gemeentebestuur@castricum.nl
www.castricum.nl

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

Regel het online
U hoeft  niet meer voor alles naar het ge-
meentehuis. Steeds meer zaken (denk aan 

verhuizing doorgeven, uitt reksel aanvragen) 
kunt u thuis regelen via www.castricum.nl. 
Langskomen? Maak online een afspraak voor 
zaken als paspoort of rijbewijs, dan bent u 
direct aan de beurt.

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur op werk-
dagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlim-
mendewoude@debuch.nl 

Openingsti jden Gemeentehuis 
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort, 
rijbewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het bekijken van bouwplannen, het 
doorgeven van gevonden of verloren voor-
werpen, het afgeven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op af-
spraak

Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum

ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Colofon

Wielewaal 1 in Castricum 
Het plaatsen van een tuinmuur
Breedeweg 80 in Castricum 
Het plaatsen van een schuur
Pagenlaan 1 in Limmen 
Het bouwen van een woning

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de 
kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Verleende evenementenvergunningen (APV*) 
Datum Adres 
170718 In het park aan de Willem de Rijkelaan in Castricum

Verleende doorlopende evenementenvergunning Uit je Bak festi val op zondag 29 
juli 2018 van 12.00 uur tot 23.00 uur. Verzenddatum besluit 17 juli 2018
Akersloot  
Verleende doorlopende evenementenvergunning Kermis Akersloot van zaterdag  

4 augustus 2018 tot en met dinsdag 7 augustus 2018. Verzenddatum besluit  
17 juli 2018 (APV1800503)

190718 Rotonde Kleibroek/Ruiterweg in Castricum
Verleende ontheffi  ng geluidshinder voor het uitvoeren van werkzaamheden in de 
nacht van donderdag 2 augustus op vrijdag 3 augustus 2018 van 18.00 uur tot 
05.00 uur. Verzenddatum besluit  (APV1800715).

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending 
staat bij de kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de APV-
vergunningverlener via apv@debuch.nl of via 088 9097561.

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum, 25 juli 2018.

Regio - Het aanhoudende warme
en droge weer is heerlijk voor veel
mensen, maar leidt ook tot proble-
men met de kwaliteit van het op-
pervlaktewater. Het water warmt
op en vanwege de droogte kan het
water niet makkelijk worden ver-
verst. In een aantal gevallen kan dat
gevaarlijk worden vanwege blauw-
algen en botulisme.

De afgelopen week komen er
steeds meer meldingen over
blauwalg in het oppervlaktewater.
Ook neemt de kans op botulisme
toe. Gezien de weersvoorspellin-
gen zal dat niet snel minder wor-
den. HHNK roept daarom op om
niet zomaar het water in te gaan
en alleen te zwemmen op o�ciële
zwemlocaties. Daar wordt het wa-
ter gecontroleerd. Op zwemwater.
nl (ook als app beschikbaar) staan
de o�  ciële zwemwaterlocaties
aangegeven, plus de huidige wa-
terkwaliteit. Maar let op: Mensen
blijven uiteindelijk zelf verantwoor-
delijk voor hun eigen veiligheid en

die van hun dieren.

Hoe gevaarlijk is blauwalg?
Blauwalgen zijn er altijd. Als het
water opwarmt, tieren ze welig. Ze
zijn zichtbaar in het water als groe-
ne en blauwe slierten of - als ze af-
sterven – als vieze blauwige drij�a-
gen. Sommige blauwalgen kunnen
giftige sto�en in het water achter-
laten. Mensen kunnen er ziek van
worden, voor honden kan dit do-
delijk zijn. Het is niet met het blote
oog te zien welke gevaarlijk zijn en
welke niet. Meestal openbaren ver-
giftigingsverschijnselen zich na 12
uur: hoofdpijn, huiduitslag, maag-
krampen, misselijkheid, diarree,
koorts oog- en oorirritaties. Voor-
al kleine kinderen en honden zijn
kwetsbaar, omdat zij (onbewust)
sneller water binnenkrijgen of drin-
ken.

Is blauwalg te verhelpen?
Moeilijk. Er worden regelma-
tig nieuwe methoden beproeft,
maar hét middel bestaat nog niet.

Doorspoelen van het watersy-
steem geeft vooral een verplaat-
sing teweeg. De enige echte reme-
die is afkoeling. Zodra de tempera-
tuur daalt of het gaat regenen, ver-
dwijnt de alg weer.

Is er nog meer?
Helaas wel. Botulisme is een vorm
van voedselvergiftiging, veroor-
zaakt door een bacterie die veel
voorkomt in water met een laag
zuurstofgehalte. Voor deze bacterie
zijn temperaturen boven 20°C en
een eiwitrijk milieu (bijvoorbeeld
een dode vogel) ideale omstandig-
heden. De bacterie vermeerdert
zich dan zeer snel en scheidt daar-
bij een giftige stof af. Vooral wa-
tervogels en vissen worden hier-
door getro�en. Ze vertonen ver-
lammingsverschijnselen en stikken
uiteindelijk.Vanwege besmettings-
gevaar is het verstandig ze niet aan
te raken en kinderen en honden
bij kadavers weg te houden. Meldt
een kadaver dus bij de gemeente
of hoogheemraadschap.

Alkmaar - Het weekend van 28 
en 29 juli belooft weer een bij-
zonder Zomer op het Plein week-
end te worden in Alkmaar. Op za-
terdagavond staan jazzzangeres 
Kim Hoorweg en muzikant Na-
wras Altaky naast en tegenover 
elkaar in ‘De Uitdaging’. Op zon-
dagmiddag staat de veelzijdige 
zanger Wouter Hamel op het po-
dium, gevolgd door het energie-
ke twaalfkoppige, collectief De 
Raad van Toezicht. Alle optredens 
zijn gratis toegankelijk.

Tijdens ‘De Uitdaging’ stappen 
grote namen in de muzikale boks-
ring en laten het publiek genie-
ten van spetterende confronta-
ties. Begeleid door Thijs Borsten 
en zijn band maken zangers en 
zangeressen met een verschillen-
de muzikale achtergrond elkaars 
repertoire eigen in een muzikaal 
duel met alleen maar winnaars. 
Op zaterdagavond 28 juli vanaf 
20.30 uur staat jazzzangeres Kim 
Hoorweg (23) op het podium. Ze 
werkte al met talloze artiesten sa-
men (waaronder Trijntje Ooster-

huis, Candy Dulfer en Gino Vanel-
li) en werd genomineerd voor een 
Edison. Kim neemt het op tegen 
muzikant en zanger Nawras Alta-
ky, die alleen uit Syrië vluchtte en 
vele stijlen beheerst: van Arabi-
sche jazz tot traditionele Syrische 
volksmuziek en pop.

Zondagmiddag vol jazz en funk
Zanger Wouter Hamel timmert al 
meer dan tien jaar aan de weg als 
zanger, artiest en muzikant. Met 
zijn debuutalbum ‘Hamel’ brak 
hij door als jazzvocalist in onder 
meer Nederland, Duitsland, Ja-
pan en Korea. Zijn vijfde album 
‘AMAURY’ is zijn meest veelzijdige 
plaat tot nu toe, met verslaven-
de grooves en harmonieuze me-
lodieën. 
De energie van de twaalfkoppige 
formatie Raad van Toezicht is aan-
stekelijk. Sinds 2016 staan ze op 
de (hoofd) podia van grote jazz-
festivals in Nederland, waaronder 
North Sea Jazz. Jazz en funk zijn 
hun basisingrediënten en dank-
zij de dubbele ritmesectie én 
blazerssectie met viool monden 

de concerten steevast uit in een 
feestje. Wouter Hamel en Raad 
van Toezicht zijn te zien op zon-
dagmiddag 29 juli vanaf 14.30 
uur. 

Zomer op het Plein vindt plaats 
van zondag 1 juli t/m zondag 12 
augustus. Kijk voor het volledige 
programma op www.zomerop-
hetplein.nl. 

Wouter Hamel (foto: Karel Sanders)

Vier dagen fietsplezier in Heemskerk
Heemskerk - Van 6 tot en met 9 
augustus beleeft de Heemskerk-
se �etsvierdaagse haar 45ste edi-
tie. Of u de Zuidroute, Noordrou-
te, Zaanroute of Duinroute gaat 
verkennen en (her)ontdekken, ie-
dere route heeft een verrassende 
twist. Voor maar 8 euro kan men 

genieten van 4 dagen �etsplezier, 
of 2,50 euro per dag. De afstan-
den zijn: 25, 40 of 60 km. De �ets-
routes zijn ook geschikt voor kin-
deren. Voor kinderen tot en met 
12 jaar betaalt men het halve ta-
rief. 
Inschrijven kan uiteraard op de 

dag zelf (09.00-10.00 uur), ech-
ter ook al op vrijdag 3 augus-
tus (18.00-20.00 uur) of zaterdag 
4 augustus (10.00-12.00 uur) in 
buurtcentrum Het Spectrum aan 
het Lauraplein 1 in Heemskerk. 
Dit is tevens dagelijks de startlo-
catie. 

Door weersomstandigheden neemt waterkwaliteit af
Pas op voor blauwalg

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL
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Contact met gemeente
Postbus 1301
1900 BH Castricum
tel. 14 0251 (ma. t/m do. 9:00-16:00 uur; vr. 
9:00-12:00 uur)
fax (0251) 661 234
gemeentebestuur@castricum.nl
www.castricum.nl

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

Regel het online
U hoeft niet meer voor alles naar het ge-
meentehuis. Steeds meer zaken (denk aan 

verhuizing doorgeven, uittreksel aanvragen) 
kunt u thuis regelen via www.castricum.nl. 
Langskomen? Maak online een afspraak voor 
zaken als paspoort of rijbewijs, dan bent u 
direct aan de beurt.

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur op werk-
dagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlim-
mendewoude@debuch.nl

Openingstijden Gemeentehuis 
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort,
rijbewijs, uittreksels en vragen over zorg en 
financiën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het bekijken van bouwplannen, het 
doorgeven van gevonden of verloren voor-
werpen, het afgeven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op af-
spraak

Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum

ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

Bestuur, griffie en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Colofon

Wielewaal 1 in Castricum 
Het plaatsen van een tuinmuur
Breedeweg 80 in Castricum 
Het plaatsen van een schuur
Pagenlaan 1 in Limmen 
Het bouwen van een woning

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de 
kennisgeving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Verleende evenementenvergunningen (APV*) 
Datum Adres 
170718 In het park aan de Willem de Rijkelaan in Castricum

Verleende doorlopende evenementenvergunning Uit je Bak festival op zondag 29 
juli 2018 van 12.00 uur tot 23.00 uur. Verzenddatum besluit 17 juli 2018
Akersloot  
Verleende doorlopende evenementenvergunning Kermis Akersloot van zaterdag  

4 augustus 2018 tot en met dinsdag 7 augustus 2018. Verzenddatum besluit  
17 juli 2018 (APV1800503)

190718 Rotonde Kleibroek/Ruiterweg in Castricum
Verleende ontheffing geluidshinder voor het uitvoeren van werkzaamheden in de 
nacht van donderdag 2 augustus op vrijdag 3 augustus 2018 van 18.00 uur tot 
05.00 uur. Verzenddatum besluit  (APV1800715).

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending 
staat bij de kennisgeving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de APV-
vergunningverlener via apv@debuch.nl of via 088 9097561.

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum, 25 juli 2018.

Regio - Het aanhoudende warme
en droge weer is heerlijk voor veel
mensen, maar leidt ook tot proble-
men met de kwaliteit van het op-
pervlaktewater. Het water warmt
op en vanwege de droogte kan het
water niet makkelijk worden ver-
verst. In een aantal gevallen kan dat
gevaarlijk worden vanwege blauw-
algen en botulisme.

De afgelopen week komen er
steeds meer meldingen over
blauwalg in het oppervlaktewater.
Ook neemt de kans op botulisme
toe. Gezien de weersvoorspellin-
gen zal dat niet snel minder wor-
den. HHNK roept daarom op om
niet zomaar het water in te gaan
en alleen te zwemmen op o�ciële
zwemlocaties. Daar wordt het wa-
ter gecontroleerd. Op zwemwater.
nl (ook als app beschikbaar) staan
de o�  ciële zwemwaterlocaties
aangegeven, plus de huidige wa-
terkwaliteit. Maar let op: Mensen
blijven uiteindelijk zelf verantwoor-
delijk voor hun eigen veiligheid en

die van hun dieren.

Hoe gevaarlijk is blauwalg?
Blauwalgen zijn er altijd. Als het
water opwarmt, tieren ze welig. Ze
zijn zichtbaar in het water als groe-
ne en blauwe slierten of - als ze af-
sterven – als vieze blauwige drij�a-
gen. Sommige blauwalgen kunnen
giftige sto�en in het water achter-
laten. Mensen kunnen er ziek van
worden, voor honden kan dit do-
delijk zijn. Het is niet met het blote
oog te zien welke gevaarlijk zijn en
welke niet. Meestal openbaren ver-
giftigingsverschijnselen zich na 12
uur: hoofdpijn, huiduitslag, maag-
krampen, misselijkheid, diarree,
koorts oog- en oorirritaties. Voor-
al kleine kinderen en honden zijn
kwetsbaar, omdat zij (onbewust)
sneller water binnenkrijgen of drin-
ken.

Is blauwalg te verhelpen?
Moeilijk. Er worden regelma-
tig nieuwe methoden beproeft,
maar hét middel bestaat nog niet.

Doorspoelen van het watersy-
steem geeft vooral een verplaat-
sing teweeg. De enige echte reme-
die is afkoeling. Zodra de tempera-
tuur daalt of het gaat regenen, ver-
dwijnt de alg weer.

Is er nog meer?
Helaas wel. Botulisme is een vorm
van voedselvergiftiging, veroor-
zaakt door een bacterie die veel
voorkomt in water met een laag
zuurstofgehalte. Voor deze bacterie
zijn temperaturen boven 20°C en
een eiwitrijk milieu (bijvoorbeeld
een dode vogel) ideale omstandig-
heden. De bacterie vermeerdert
zich dan zeer snel en scheidt daar-
bij een giftige stof af. Vooral wa-
tervogels en vissen worden hier-
door getro�en. Ze vertonen ver-
lammingsverschijnselen en stikken
uiteindelijk.Vanwege besmettings-
gevaar is het verstandig ze niet aan
te raken en kinderen en honden
bij kadavers weg te houden. Meldt
een kadaver dus bij de gemeente
of hoogheemraadschap.

Alkmaar - Het weekend van 28 
en 29 juli belooft weer een bij-
zonder Zomer op het Plein week-
end te worden in Alkmaar. Op za-
terdagavond staan jazzzangeres 
Kim Hoorweg en muzikant Na-
wras Altaky naast en tegenover 
elkaar in ‘De Uitdaging’. Op zon-
dagmiddag staat de veelzijdige 
zanger Wouter Hamel op het po-
dium, gevolgd door het energie-
ke twaalfkoppige, collectief De 
Raad van Toezicht. Alle optredens 
zijn gratis toegankelijk.

Tijdens ‘De Uitdaging’ stappen 
grote namen in de muzikale boks-
ring en laten het publiek genie-
ten van spetterende confronta-
ties. Begeleid door Thijs Borsten 
en zijn band maken zangers en 
zangeressen met een verschillen-
de muzikale achtergrond elkaars 
repertoire eigen in een muzikaal 
duel met alleen maar winnaars. 
Op zaterdagavond 28 juli vanaf 
20.30 uur staat jazzzangeres Kim 
Hoorweg (23) op het podium. Ze 
werkte al met talloze artiesten sa-
men (waaronder Trijntje Ooster-

huis, Candy Dulfer en Gino Vanel-
li) en werd genomineerd voor een 
Edison. Kim neemt het op tegen 
muzikant en zanger Nawras Alta-
ky, die alleen uit Syrië vluchtte en 
vele stijlen beheerst: van Arabi-
sche jazz tot traditionele Syrische 
volksmuziek en pop.

Zondagmiddag vol jazz en funk
Zanger Wouter Hamel timmert al 
meer dan tien jaar aan de weg als 
zanger, artiest en muzikant. Met 
zijn debuutalbum ‘Hamel’ brak 
hij door als jazzvocalist in onder 
meer Nederland, Duitsland, Ja-
pan en Korea. Zijn vijfde album 
‘AMAURY’ is zijn meest veelzijdige 
plaat tot nu toe, met verslaven-
de grooves en harmonieuze me-
lodieën. 
De energie van de twaalfkoppige 
formatie Raad van Toezicht is aan-
stekelijk. Sinds 2016 staan ze op 
de (hoofd) podia van grote jazz-
festivals in Nederland, waaronder 
North Sea Jazz. Jazz en funk zijn 
hun basisingrediënten en dank-
zij de dubbele ritmesectie én 
blazerssectie met viool monden 

de concerten steevast uit in een 
feestje. Wouter Hamel en Raad 
van Toezicht zijn te zien op zon-
dagmiddag 29 juli vanaf 14.30 
uur. 

Zomer op het Plein vindt plaats 
van zondag 1 juli t/m zondag 12 
augustus. Kijk voor het volledige 
programma op www.zomerop-
hetplein.nl. 

Zomer op het Plein Alkmaar

Wouter Hamel (foto: Karel Sanders)

Vier dagen fietsplezier in Heemskerk
Heemskerk - Van 6 tot en met 9 
augustus beleeft de Heemskerk-
se �etsvierdaagse haar 45ste edi-
tie. Of u de Zuidroute, Noordrou-
te, Zaanroute of Duinroute gaat 
verkennen en (her)ontdekken, ie-
dere route heeft een verrassende 
twist. Voor maar 8 euro kan men 

genieten van 4 dagen �etsplezier, 
of 2,50 euro per dag. De afstan-
den zijn: 25, 40 of 60 km. De �ets-
routes zijn ook geschikt voor kin-
deren. Voor kinderen tot en met 
12 jaar betaalt men het halve ta-
rief. 
Inschrijven kan uiteraard op de 

dag zelf (09.00-10.00 uur), ech-
ter ook al op vrijdag 3 augus-
tus (18.00-20.00 uur) of zaterdag 
4 augustus (10.00-12.00 uur) in 
buurtcentrum Het Spectrum aan 
het Lauraplein 1 in Heemskerk. 
Dit is tevens dagelijks de startlo-
catie. 

Door weersomstandigheden neemt waterkwaliteit af
Pas op voor blauwalg
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Contact met gemeente
Postbus 1301
1900 BH Castricum
tel. 14 0251 (ma. t/m do. 9:00-16:00 uur; vr. 
9:00-12:00 uur)
fax (0251) 661 234
gemeentebestuur@castricum.nl
www.castricum.nl

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

Regel het online
U hoeft niet meer voor alles naar het ge-
meentehuis. Steeds meer zaken (denk aan 

verhuizing doorgeven, uittreksel aanvragen) 
kunt u thuis regelen via www.castricum.nl. 
Langskomen? Maak online een afspraak voor 
zaken als paspoort of rijbewijs, dan bent u 
direct aan de beurt.

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur op werk-
dagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlim-
mendewoude@debuch.nl

Openingstijden Gemeentehuis 
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort,
rijbewijs, uittreksels en vragen over zorg en 
financiën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het bekijken van bouwplannen, het 
doorgeven van gevonden of verloren voor-
werpen, het afgeven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op af-
spraak

Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum

ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

Bestuur, griffie en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Colofon

Wielewaal 1 in Castricum 
Het plaatsen van een tuinmuur
Breedeweg 80 in Castricum 
Het plaatsen van een schuur
Pagenlaan 1 in Limmen 
Het bouwen van een woning

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de 
kennisgeving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Verleende evenementenvergunningen (APV*) 
Datum Adres 
170718 In het park aan de Willem de Rijkelaan in Castricum

Verleende doorlopende evenementenvergunning Uit je Bak festival op zondag 29 
juli 2018 van 12.00 uur tot 23.00 uur. Verzenddatum besluit 17 juli 2018
Akersloot  
Verleende doorlopende evenementenvergunning Kermis Akersloot van zaterdag  

4 augustus 2018 tot en met dinsdag 7 augustus 2018. Verzenddatum besluit  
17 juli 2018 (APV1800503)

190718 Rotonde Kleibroek/Ruiterweg in Castricum
Verleende ontheffing geluidshinder voor het uitvoeren van werkzaamheden in de 
nacht van donderdag 2 augustus op vrijdag 3 augustus 2018 van 18.00 uur tot 
05.00 uur. Verzenddatum besluit  (APV1800715).

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending 
staat bij de kennisgeving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de APV-
vergunningverlener via apv@debuch.nl of via 088 9097561.

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum, 25 juli 2018.

Regio - Het aanhoudende warme
en droge weer is heerlijk voor veel
mensen, maar leidt ook tot proble-
men met de kwaliteit van het op-
pervlaktewater. Het water warmt
op en vanwege de droogte kan het
water niet makkelijk worden ver-
verst. In een aantal gevallen kan dat
gevaarlijk worden vanwege blauw-
algen en botulisme.

De afgelopen week komen er
steeds meer meldingen over
blauwalg in het oppervlaktewater.
Ook neemt de kans op botulisme
toe. Gezien de weersvoorspellin-
gen zal dat niet snel minder wor-
den. HHNK roept daarom op om
niet zomaar het water in te gaan
en alleen te zwemmen op o�ciële
zwemlocaties. Daar wordt het wa-
ter gecontroleerd. Op zwemwater.
nl (ook als app beschikbaar) staan
de o�  ciële zwemwaterlocaties
aangegeven, plus de huidige wa-
terkwaliteit. Maar let op: Mensen
blijven uiteindelijk zelf verantwoor-
delijk voor hun eigen veiligheid en

die van hun dieren.

Hoe gevaarlijk is blauwalg?
Blauwalgen zijn er altijd. Als het
water opwarmt, tieren ze welig. Ze
zijn zichtbaar in het water als groe-
ne en blauwe slierten of - als ze af-
sterven – als vieze blauwige drij�a-
gen. Sommige blauwalgen kunnen
giftige sto�en in het water achter-
laten. Mensen kunnen er ziek van
worden, voor honden kan dit do-
delijk zijn. Het is niet met het blote
oog te zien welke gevaarlijk zijn en
welke niet. Meestal openbaren ver-
giftigingsverschijnselen zich na 12
uur: hoofdpijn, huiduitslag, maag-
krampen, misselijkheid, diarree,
koorts oog- en oorirritaties. Voor-
al kleine kinderen en honden zijn
kwetsbaar, omdat zij (onbewust)
sneller water binnenkrijgen of drin-
ken.

Is blauwalg te verhelpen?
Moeilijk. Er worden regelma-
tig nieuwe methoden beproeft,
maar hét middel bestaat nog niet.

Doorspoelen van het watersy-
steem geeft vooral een verplaat-
sing teweeg. De enige echte reme-
die is afkoeling. Zodra de tempera-
tuur daalt of het gaat regenen, ver-
dwijnt de alg weer.

Is er nog meer?
Helaas wel. Botulisme is een vorm
van voedselvergiftiging, veroor-
zaakt door een bacterie die veel
voorkomt in water met een laag
zuurstofgehalte. Voor deze bacterie
zijn temperaturen boven 20°C en
een eiwitrijk milieu (bijvoorbeeld
een dode vogel) ideale omstandig-
heden. De bacterie vermeerdert
zich dan zeer snel en scheidt daar-
bij een giftige stof af. Vooral wa-
tervogels en vissen worden hier-
door getro�en. Ze vertonen ver-
lammingsverschijnselen en stikken
uiteindelijk.Vanwege besmettings-
gevaar is het verstandig ze niet aan
te raken en kinderen en honden
bij kadavers weg te houden. Meldt
een kadaver dus bij de gemeente
of hoogheemraadschap.

Alkmaar - Het weekend van 28 
en 29 juli belooft weer een bij-
zonder Zomer op het Plein week-
end te worden in Alkmaar. Op za-
terdagavond staan jazzzangeres 
Kim Hoorweg en muzikant Na-
wras Altaky naast en tegenover 
elkaar in ‘De Uitdaging’. Op zon-
dagmiddag staat de veelzijdige 
zanger Wouter Hamel op het po-
dium, gevolgd door het energie-
ke twaalfkoppige, collectief De 
Raad van Toezicht. Alle optredens 
zijn gratis toegankelijk.

Tijdens ‘De Uitdaging’ stappen 
grote namen in de muzikale boks-
ring en laten het publiek genie-
ten van spetterende confronta-
ties. Begeleid door Thijs Borsten 
en zijn band maken zangers en 
zangeressen met een verschillen-
de muzikale achtergrond elkaars 
repertoire eigen in een muzikaal 
duel met alleen maar winnaars. 
Op zaterdagavond 28 juli vanaf 
20.30 uur staat jazzzangeres Kim 
Hoorweg (23) op het podium. Ze 
werkte al met talloze artiesten sa-
men (waaronder Trijntje Ooster-

huis, Candy Dulfer en Gino Vanel-
li) en werd genomineerd voor een 
Edison. Kim neemt het op tegen 
muzikant en zanger Nawras Alta-
ky, die alleen uit Syrië vluchtte en 
vele stijlen beheerst: van Arabi-
sche jazz tot traditionele Syrische 
volksmuziek en pop.

Zondagmiddag vol jazz en funk
Zanger Wouter Hamel timmert al 
meer dan tien jaar aan de weg als 
zanger, artiest en muzikant. Met 
zijn debuutalbum ‘Hamel’ brak 
hij door als jazzvocalist in onder 
meer Nederland, Duitsland, Ja-
pan en Korea. Zijn vijfde album 
‘AMAURY’ is zijn meest veelzijdige 
plaat tot nu toe, met verslaven-
de grooves en harmonieuze me-
lodieën. 
De energie van de twaalfkoppige 
formatie Raad van Toezicht is aan-
stekelijk. Sinds 2016 staan ze op 
de (hoofd) podia van grote jazz-
festivals in Nederland, waaronder 
North Sea Jazz. Jazz en funk zijn 
hun basisingrediënten en dank-
zij de dubbele ritmesectie én 
blazerssectie met viool monden 

de concerten steevast uit in een 
feestje. Wouter Hamel en Raad 
van Toezicht zijn te zien op zon-
dagmiddag 29 juli vanaf 14.30 
uur. 

Zomer op het Plein vindt plaats 
van zondag 1 juli t/m zondag 12 
augustus. Kijk voor het volledige 
programma op www.zomerop-
hetplein.nl. 

Wouter Hamel (foto: Karel Sanders)

Vier dagen fietsplezier in Heemskerk
Heemskerk - Van 6 tot en met 9 
augustus beleeft de Heemskerk-
se �etsvierdaagse haar 45ste edi-
tie. Of u de Zuidroute, Noordrou-
te, Zaanroute of Duinroute gaat 
verkennen en (her)ontdekken, ie-
dere route heeft een verrassende 
twist. Voor maar 8 euro kan men 

genieten van 4 dagen �etsplezier, 
of 2,50 euro per dag. De afstan-
den zijn: 25, 40 of 60 km. De �ets-
routes zijn ook geschikt voor kin-
deren. Voor kinderen tot en met 
12 jaar betaalt men het halve ta-
rief. 
Inschrijven kan uiteraard op de 

dag zelf (09.00-10.00 uur), ech-
ter ook al op vrijdag 3 augus-
tus (18.00-20.00 uur) of zaterdag 
4 augustus (10.00-12.00 uur) in 
buurtcentrum Het Spectrum aan 
het Lauraplein 1 in Heemskerk. 
Dit is tevens dagelijks de startlo-
catie. 

Door weersomstandigheden neemt waterkwaliteit af
Pas op voor blauwalg
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Contact met gemeente
Postbus 1301
1900 BH Castricum
tel. 14 0251 (ma. t/m do. 9:00-16:00 uur; vr. 
9:00-12:00 uur)
fax (0251) 661 234
gemeentebestuur@castricum.nl
www.castricum.nl

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

Regel het online
U hoeft niet meer voor alles naar het ge-
meentehuis. Steeds meer zaken (denk aan 

verhuizing doorgeven, uittreksel aanvragen) 
kunt u thuis regelen via www.castricum.nl. 
Langskomen? Maak online een afspraak voor 
zaken als paspoort of rijbewijs, dan bent u 
direct aan de beurt.

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur op werk-
dagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlim-
mendewoude@debuch.nl

Openingstijden Gemeentehuis 
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort,
rijbewijs, uittreksels en vragen over zorg en 
financiën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het bekijken van bouwplannen, het 
doorgeven van gevonden of verloren voor-
werpen, het afgeven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op af-
spraak

Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum

ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

Bestuur, griffie en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Colofon

Wielewaal 1 in Castricum 
Het plaatsen van een tuinmuur
Breedeweg 80 in Castricum 
Het plaatsen van een schuur
Pagenlaan 1 in Limmen 
Het bouwen van een woning

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de 
kennisgeving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Verleende evenementenvergunningen (APV*) 
Datum Adres 
170718 In het park aan de Willem de Rijkelaan in Castricum

Verleende doorlopende evenementenvergunning Uit je Bak festival op zondag 29 
juli 2018 van 12.00 uur tot 23.00 uur. Verzenddatum besluit 17 juli 2018
Akersloot  
Verleende doorlopende evenementenvergunning Kermis Akersloot van zaterdag  

4 augustus 2018 tot en met dinsdag 7 augustus 2018. Verzenddatum besluit  
17 juli 2018 (APV1800503)

190718 Rotonde Kleibroek/Ruiterweg in Castricum
Verleende ontheffing geluidshinder voor het uitvoeren van werkzaamheden in de 
nacht van donderdag 2 augustus op vrijdag 3 augustus 2018 van 18.00 uur tot 
05.00 uur. Verzenddatum besluit  (APV1800715).

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending 
staat bij de kennisgeving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de APV-
vergunningverlener via apv@debuch.nl of via 088 9097561.

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum, 25 juli 2018.




