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1 Gemeentehuis Castricum
Raadhuisplein 1

2 Tuin van  Kapitein Rommel
Tuin van kapitein Rommel 2

3 Gymzaal Eerste Groenelaan
Eerste Groenelaan 62

4 De Kern
Overtoom 15

Stembureaus op 14   15  en 16  maart

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

5 Pastorie RK kerk
Dorpsstraat 113

6 Gymzaal Walingstuin
Walingstuin 2

7 Gymzaal Rooseveltlaan
Rooseveltlaan 3

8 Sportcentrum De Bloemen
De Bloemen 71

9 Buurt- en Biljartcentrum Castricum
Van Speykkade 61

10 Gymzaal Vondelstraat
Vondelstraat 23

11 De Oude Keuken
Oude Parklaan 111

12 Fase Fier
Van Oldenbarneveldweg 25

Neem mee
stempas en identiteitsbewijs.

Meer informatie
www.castricum.nl/verkiezingen

Extra stemdagen
Open op 14, 15 en 16 maart 
van 7.30 tot 21.00 uur

Open op 16 maart
van 7.30 tot 21.00 uur.

De Tuin van Kapitein
Rommel opent
om 0.00 uur.

Mobiel stembureau
- Sans Souci

van 10.00 tot 11.30 uur

- Jac. P Thijsse College
van 12.00 tot 13.00 uur

- Bonhoe�er College
van 13.30 tot 14.30 uur
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LIMMEN

13 Gymzaal het Kleurenorkest
Hogeweg 61, Limmen

14 Sportcentrum De  Enterij
Middenweg 3 b, Limmen

15 Vredeburg
Dusseldorperweg 64, Limmen

Neem mee
stempas en identiteitsbewijs.

Meer informatie
www.castricum.nl/verkiezingen

Stembureaus op 14   15  en 16  maart

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

Extra stemdagen
Open op 14, 15 en 16 maart 
van 7.30 tot 21.00 uur

Open op 16 maart
van 7.30 tot 21.00 uur

Mobiel stembureau
- de Woude

AKERSLOOT

16 ’t Kruispunt
Mozartlaan 1 a, Akersloot

17 Sportcentrum De Lelie
Rembrandtsingel 3, Akersloot

18 De Storey Club
Wilhelminaplein 1, Akersloot

DE WOUDE

M Kemphaan de Woude
Mobiel stembureau
Geopend van
18.30 uur tot 20.30 uur

M

LIMMEN AKERSLOOT

DE WOUDE

woensdag 23 februari 2022

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 257 561 60 (whatsapp)

 info@castricum.nl

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kies uw gemeenteraad op 14, 15 en 16 maart

Pastor Mike Nagtegaal (37):  

‘Democratie, dat mogen we wel koesteren’
De veiligheid van de 
polderwegen zijn onderwerp 
van gesprek in Limmen. 
‘Drie auto’s en een tractor 
gaan nog net, maar de 
wegen zijn niet berekend 
op de nieuwe woonwijken. 
En dan wordt er soms ook 
nog verschrikkelijk hard 
gereden. Mijn kinderen 
zal ik niet op deze wegen 
leren fi etsen in ieder geval.’ 
Grote kans dat Mike dit 
laat mee spelen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. Andere zaken die hij belangrijk vindt, ook bij zijn 
werk als pastor bij de Corneliusparochie in Limmen, zijn verborgen armoede en de 
eerlijke verdeling van middelen en kansen over álle inwoners. 

Stemmen gaat Mike sowieso. De waarde van onze democratie werd hem duidelijk 
tijdens zijn vorige baan, bij Defensie.  ‘Defensie verdedigt en beschermt dat waar 
onze voorvaderen voor gevochten hebben: de democratie. Van alle staatsvormen 
is deze het meest in staat om de mensen vrijheid en geluk te brengen. Dat mogen 
we wel koesteren. Stemmen is een recht, maar ik vind het ook een plicht.’

  Uw stempas krijgt u uiterlijk 
2 maart thuis
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van 13.30 tot 14.30 uur

M

Op 14, 15 en 16 maart zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. Dan 
kunt u stemmen voor de nieuwe 
gemeenteraad van Castricum. De 
gemeenteraad neemt besluiten 
over het beleid van de gemeente. 
Bijvoorbeeld: komen er meer 
sportvoorzieningen, waar worden 
woningen gebouwd, worden de 
gemeentelijke belastingen verhoogd? 
De gemeenteraad heeft ook contact 
met inwoners, controleert het 
fi nancieel jaarverslag en of het beleid 
goed wordt uitgevoerd.

Kies uit kandidaten 
van 8 partijen
Er zijn 8 partijen in Castricum. Kijk voor 
de kandidaten en hun standpunten op de 
website van die partij. 
1. Lokaal Vitaal: lokaalvitaal.nl
2. VVD: castricum.vvd.nl
3. CDA: cda.nl/noord-holland/castricum 
4. GROENLINKS: castricum.groenlinks.nl
5. De VrijeLijst: devrijelijst.nl
6. D66: castricum.d66.nl 
7. Forza!: Castricum forzacastricum.nu
8. Partij van de Arbeid: castricum.pvda.nl

Op de agenda
• 4 maart, 19.30 uur, Nieuw Geesterhage: Verkiezingsdebat over cultuur, 

door de bibliotheek Kennemerwaard
• 9 maart, 8.15 uur, Huize Koningsbosch, Verkiezingsdebat voor en met vrouwen in 

politieke partijen, door Goed Contact, aanmelden via goed-contact.nl 
• 13 maart, 19.45 uur, via Omroep Castricum, Het Grote Slotdebat, 

door Omroep Castricum 

De gemeente moet mensen helpen 
hun huis te verduurzamen, ook als 
hierdoor de lokale belasting stijgt. 

Eens of oneens? Gebruik stemhulp 
Kieskompas. Aan de hand van 
30 stellingen gaat u dan door de 
programma’s en standpunten van 
de 8 partijen. Dit kan helpen met 
het maken van uw keuze. Ga naar 
castricum.kieskompas.nl 

Meer weten? 
• Kijk op www.castricum.nl/verkiezingen
• Mail naar verkiezingen@castricum.nl
• Of bel 14 0251

Stelling: 

Waar kan ik stemmen?

U kunt met uw stempas en identiteitsbewijs 
overal in gemeente Castricum stemmen. 
Dus in een stembureau naar eigen keuze. 

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor 
minder validen.
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woensdag 23 februari 2022 

Gemeentenieuws

Overhandiging boek 
‘Vlaggen in de 
Bernhardstraat’ 
Vorige week heeft burgemeester Toon 
Mans een exemplaar van Vlaggen in de 
Bernhardstraat in ontvangst genomen uit 
handen van Geert van Diepen. In dit boek 
schrijft hij over zijn opa Dirk van Diepen 
die tijdens de vijf oorlogsjaren werkte 
als gemeentearchitect en veldwachter in 
Castricum. Dirk van Diepen werd ervan 
verdacht Duitsgezind te zijn en meteen 
na de oorlog 
geschorst. Was 
die schorsing 
terecht? Aan 
de hand van 
oude brieven, 
krantenknipsels 
en documenten 
is Geert op zoek 
gegaan naar 
antwoorden.

Kent u iemand die een lintje verdient? 
Tijdens de Lintjesregen in april 2021 
zijn maar liefst acht inwoners van de 
gemeente Castricum onderscheiden 
met een Koninklijke onderscheiding. 

Het lintje is een blijk van waardering uit de 
samenleving voor mensen die zich lang-
durig en op allerlei terreinen inzetten voor 
de maatschappij. Kent u ook iemand in uw 
omgeving die een lintje verdient? Dan kunt u 
die persoon voordragen. Neem dan contact 
op met de gemeente waarin de persoon 
woont.

Een koninklijke onderscheiding kan worden 
uitgereikt bij twee gelegenheden:
•  tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’, dit is de 

laatste werkdag voor Koningsdag
• en bij een bijzondere gelegenheid, zoals 

bijvoorbeeld een afscheid of een jubileum.

Vraag op tijd een lintje aan
Wanneer u iemand wilt voordragen voor een 
lintje, doet u dat dan vóór 1 juli 2022 als u 
wilt dat de onderscheiding tijdens de jaar-
lijkse ‘lintjesregen’ in 2023 wordt uitgereikt. 

Een voorstel voor de uitreiking bij een 
bijzondere gelegenheid, moet zes maanden 
voor de gewenste datum van uitreiking 
worden ingediend. 

Meer informatie? 
Over de regels rond de toekenning van
lintjes kunt u alles lezen op de website 
www.lintjes.nl.
Voor meer informatie over het aanvragen 
van een Koninklijke Onderscheiding kunt 
u contact opnemen met Els Verbeek van 
het bestuurssecretariaat, 
telefoon 088 – 909 7057 of via 
emailadres elsverbeek@debuch.nl.

Meedenken over toekomst gemeente
Hoe moeten Akersloot, Bakkum, 
Castricum, Limmen en de Woude 
eruitzien over pakweg 20 jaar? En wat 
moeten we daarvoor doen? Daarover 
gaat de omgevingsvisie. Die gaat in 
op zaken als wonen, bereikbaarheid, 
landschap en natuur en voorzieningen. 
De voorontwerp- omgevingsvisie ligt 
nu ter inzage tot en met 15 maart 2022. 
U kunt hierop schriftelijk of mondeling 
een reactie geven. 

De voorontwerp- omgevingsvisie is 
beschikbaar via onze website: 
www.castricum.nl/omgevingsvisie. 
Ook is er een geprinte versie aanwezig in 
de publiekshal in het gemeentehuis van 
Castricum. 

Meer weten
Op donderdag 3 maart 2022 is er een 
inloopbijeenkomst, van 17.00 – 19.00 
uur, in de raadzaal in het gemeentehuis in 
Castricum. 
Ook kunt u op donderdag 3 maart van 
19.30 – 20.30 uur uw vragen digitaal 
stellen. De link naar deze bijeenkomst 
via Teams kunt u vinden op 
www.castricum.nl/omgevingsvisie. 

Heeft u vragen over het gebruik van Teams? 
Een toelichting daarop vindt u eveneens op 
deze webpagina. 

De gemeenteraad
Kennisgeving besluitvorming Burger-
initiatief klimaatnoodtoestand
Op 17 februari 2022 heeft in de gemeente-
raad besluitvorming plaatsgevonden over 
het burgerinitiatiefvoorstel van de heer 
Winnips inzake het uitroepen van de 
klimaatnoodtoestand.

De indiener van dit burgerinitiatief verzocht 
de gemeenteraad het volgende besluit te 
nemen:

1. De klimaat- en ecologische noodtoestand 
uit te roepen 

2. Alles te doen wat in zijn macht ligt om 
biodiversiteitsverlies te stoppen en de 
uitstoot van broeikasgassen zo snel als 
mogelijk terug te brengen naar netto nul. 

In de raadsvergadering is het voorstel 
bij meerderheid van stemmen door de 
gemeenteraad verworpen. 

Facebookpagina van de raad
Sinds kort heeft de gemeenteraad van Cas-
tricum een eigen Facebookpagina. Hier kunt 
u meer informatie vinden over de raads-
agenda, maar ook updates over de verkie-
zingen en weetjes over de gemeenteraad. U 
kunt deze pagina vinden door op Facebook 
te zoeken naar Gemeenteraad Castricum. 

Meer informatie
Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij 
de griffi  e: e-mail raadsgriffi  e@castricum.nl, 
of telefoon 088 909 7014, 088 909 7094 of 
088 909 9082.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Nederland open in 3 stappen 
Het aantal besme�ingen is hoog, maar de ziekenhuisopnames blijven stabiel. 

Daarom kan er verder versoepeld worden. Dat gebeurt in drie stappen. 
Op 15 maart beoordeelt het kabinet de nog geldende mondkapjesplicht in het OV, 

het verplichte testen voor toegang en het thuiswerkadvies.

15 februari 2022

Per 25 februari:

Normale openingstijden.

Einde 1,5 meter afstandsregel. 

Einde vaste zitplaats.

Mondkapje alleen nog verplicht in het OV en op
de luchthaven.

Coronatoegangsbewijs (3G) vervalt.  

Testen voor Toegang (1G) nodig bij activiteiten
binnen zonder vaste zitplaats met meer dan
500 bezoekers (zoals nachtclubs, concerten en
festivals).

Quarantaineplicht bij aankomst in Nederland
vervalt. Ga je op reis? Check www.wijsopreis.nl.

Per direct geldt:

Werk maximaal de hel�
van de werktijd op
kantoor.

Bezoek thuis weer
gewoon mogelijk. 

Per 18 februari:

Algemene openingstijd tot 01.00 uur. 

Coronatoegangsbewijs + ID blij�
verplicht bij bezoek aan onder meer
horeca, theaters, musea en
professionele sportwedstrijden.

Bij minder dan 500 bezoekers: 
1,5 meter vervalt, geen mondkapje
en geen vaste zitplaats. 

Bij meer dan 500 bezoekers: 
1,5 meter vervalt, wél vaste zitplaats
en mondkapje bij verplaatsing.

Op locaties waar géén corona -
toegangsbewijs nodig is, zoals
winkels, blijven 1,5 meter afstand en
het dragen van een mondkapje
(binnen bij verplaatsing) verplicht.

Na corona-infectie ga je 5 dagen in
isolatie. Je mag naar buiten als de
laatste 24 uur klachtenvrij zijn.

Klachten? Blijf thuis 
en doe een test.

Haal een vaccin 
of boosterprik.

Zorg voor voldoende
frisse lucht.

Hoest en nies
in je elleboog.

Was vaak
 je handen.

Houd afstand. Draag een mondkapje
waar nodig.

Blijf zel�esten
gebruiken.

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

Deze adviezen blijven voor iedereen belangrijk: 

1 2 3

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
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Per 25 februari:

Normale openingstijden.

Einde 1,5 meter afstandsregel. 

Einde vaste zitplaats.

Mondkapje alleen nog verplicht in het OV en op
de luchthaven.

Coronatoegangsbewijs (3G) vervalt.  

Testen voor Toegang (1G) nodig bij activiteiten
binnen zonder vaste zitplaats met meer dan
500 bezoekers (zoals nachtclubs, concerten en
festivals).

Quarantaineplicht bij aankomst in Nederland
vervalt. Ga je op reis? Check www.wijsopreis.nl.

Per direct geldt:

Werk maximaal de hel�
van de werktijd op
kantoor.

Bezoek thuis weer
gewoon mogelijk. 

Per 18 februari:

Algemene openingstijd tot 01.00 uur. 

Coronatoegangsbewijs + ID blij�
verplicht bij bezoek aan onder meer
horeca, theaters, musea en
professionele sportwedstrijden.

Bij minder dan 500 bezoekers: 
1,5 meter vervalt, geen mondkapje
en geen vaste zitplaats. 

Bij meer dan 500 bezoekers: 
1,5 meter vervalt, wél vaste zitplaats
en mondkapje bij verplaatsing.

Op locaties waar géén corona -
toegangsbewijs nodig is, zoals
winkels, blijven 1,5 meter afstand en
het dragen van een mondkapje
(binnen bij verplaatsing) verplicht.

Na corona-infectie ga je 5 dagen in
isolatie. Je mag naar buiten als de
laatste 24 uur klachtenvrij zijn.

Klachten? Blijf thuis 
en doe een test.

Haal een vaccin 
of boosterprik.

Zorg voor voldoende
frisse lucht.

Hoest en nies
in je elleboog.

Was vaak
 je handen.

Houd afstand. Draag een mondkapje
waar nodig.

Blijf zel�esten
gebruiken.

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

Deze adviezen blijven voor iedereen belangrijk: 

1 2 3



woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 23 februari 2022 

Gemeentenieuws

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 - 194 296 61 (whatsapp)
info@castricum.nl

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Bakkummerstraat 24 in Castricum, het renoveren van de schuur, datum ontvangst 
12 februari 2022 (Z22 061772)
Duinakker 23 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
15 februari 2022 (Z22 061937)
Dusseldorperweg 73 in Limmen, het vergroten van de bedrijfsruimte, datum 
ontvangst 16 februari 2022 (Z22 062057)
Julianaweg 40 in Akersloot, het bouwen van een woning, winkel en appartementen, 
datum ontvangst 16 februari 2022 (Z22 062049)
Oosterzijweg 25 in Limmen, het realiseren van een bed en breakfast in een 
bijgebouw, datum ontvangst 14 februari 2022 (Z22 061782)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen.

Verleend

Boccherinistraat 49 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
17 februari 2022 (Z054511)
Bosakker 1 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 14 februari 
2022 (Z22 058834)
Geelvinckstraat 106 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
14 februari 2022 (Z22 058560)
Goudenregenlaan 57 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
10 februari 2022 (Z22 058045)
Hogeweg 33 in Limmen, het plaatsen van dakkapellen, verzenddatum 15 februari 
2022 (Z22 061038)
Overtoom 25 in Castricum, het plaatsen van een kap op de schuur, verzenddatum 
11 februari 2022 (WABO2101727)
Pernestraat 12 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van 
de woning, verzenddatum 15 februari 2022 (Z22 060771)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Weigeringen

Oosterbuurt (achter) 5 in Castricum, het plaatsen van bijenkasten, 
verzenddatum 10 februari 2022 (WABO2101706)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Het Achtkant 76 in Limmen (C 4673), het bouwen van een woning 
(WABO2101133)
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt met ingang van 24 februari t/m 7 
april  zes weken ter inzage. Een belanghebbende kan binnen zes weken na  24 
februari  beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. De 
omgevingsvergunning is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en te 
vinden door te zoeken op bovengenoemd adres.

13 inderegio.nl • 23 februari 2022NIEUWS




