
■ RIJKE GESCHIEDENIS
Wie op de top van de uitkijktoren staat, 
ziet neer op een gezond duinlandschap 
met eeuwenoude historie. Denk aan de 
Slag bij Castricum of aan het Oer-IJ dat 
hier ooit stroomde. Een informatiebord, 
gemaakt in samenwerking met onder 
andere Stichting Oud Castricum en Stich-
ting Oer-IJ, vertelt hier meer over. Twee 
windrozen op de toren wijzen op ijkpunten 
in het landschap. 

Vacatures Adviesraad 
Sociaal Domein 
Castricum 
De Adviesraad Sociaal Domein 
Castricum (ASD) is een onafhanke-
lijk adviesorgaan, dat het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Castricum (on)gevraagd 
adviseert over het gemeentelijke beleid 
in het sociaal domein. In de ASD zitten 
vrijwilligers, die wonen in de gemeente 
Castricum. De ASD zoekt twee nieuwe 
leden. 

Het sociaal domein is breed en betreft 
in ieder geval de Jeugdwet, de Partici-
patiewet en de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). Bij de samen-
stelling van de ASD is spreiding van 
kennis over de verschillende inhoude-
lijke terreinen van het sociaal domein 
belangrijk. Wij vragen voor deze twee 
vacat res kennis van o  affiniteit met de 
Wmo en/of van (digitale) pr en commu-
nicatie. 

De volledige tekst van de vacature 
vindt u op https://www.castricum.nl/
raad-en-college/adviesraad-sociaal-
domein.  
Wij nodigen u van harte uit te reageren 
binnen twee weken na het verschijnen 
van deze advertentie via het 
onderstaande emailadres: vera@
asdcastricum.onmicrosoft.com.  
Als u nog vragen heeft over de vacatu-
res, dan kunt u contact opnemen met 
de voorzitter van de ASD, email 
cees@asdcastricum.onmicrosoft.com, 
telefoonnummer 0648981923. 
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Uitkijktoren Papenberg open voor publiek
RUIME BLIK OP DUIN EN CASTRICUM

Telefonisch spreekuur vervangt inloopspreekuur Sociaal Team
Door de huidige lockdown is een bezoek 
aan de inloopspreekuren van het Sociaal 
Team tijdelijk niet mogelijk. Het Sociaal 
Team is daarom gestart met een telefo-
nisch ‘inloopspreekuur’. Iedereen kan bij 
het Sociaal Team terecht met vragen over 
gezondheid, (mantel)zorg, ondersteuning, 
zelfstandig blijven wonen, werk, dag-
besteding, vervoer, geld, opvoeden en 
gezinsrelaties.

■ TELEFOONNUMMER EN TIJDSTIP 
SPREEKUUR

Wilt u gebruik maken van het telefonisch 

spreekuur, dan kunt u via onderstaande 
telefoonnummers op het genoemde tijd-
stip contact opnemen met het Sociaal 
Team uit uw woonplaats. U kunt uiteraard 
altijd een mail sturen. Ook kunt u buiten 
het spreekuur altijd contact opnemen 
met het algemene nummer 140251. Een 
medewerker van het Sociaal Team belt u 
dan terug. 

■ SOCIAAL TEAM CASTRICUM 1901
Iedere woensdag van 10.30 tot 12.30 uur
Telefoonnummer 06-19429686

Emailadres: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl

■ SOCIAAL TEAM AKERSLOOT LIMMEN DE 
WOUDE

Iedere woensdag van 14.00 uur tot 16.00 
uur
Telefoonnummer: 06-25756038
Emailadres: sociaalteamakerslootlimmen-
dewoude@debuch.nl

■ SOCIAAL TEAM CASTRICUM 1902
Emailadres: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl

om zowel de natuur de ruimte te geven 
als om voor etsers en andelaars et 
netwerk aan paden uit te breiden. Denk 
verder aan de woningbouw, het Huis van 
Hilde, en de verbeteringen aan het sta-
tion. Voor inwoners en bezoekers is het 
gebied nu zeer aantrekkelijk en ook een 
geweldige uitvalsbasis naar de duinen of 
bijvoorbeeld het winkelgebied.”

Waterleiding en duinen als inspiratiebron
De opvallende vormgeving is naar ont-
werp van adviesbureau Eelerwoude en 
het buizenframe verwijst naar  waterlei-
dingen. Voor de golvende beweging van 
het loopdeel “de golf” stonden de duinen 
zelf centraal. De golvende dynamiek van 
zand, water en wind. Projectleider Mar-
tijn van Schaik: “Het zal niet lang duren 
voordat zich een roestlaagje vormt op 
het oppervlak en de toren een natuurlijke 
roestbruine kleur krijgt en op zal gaan 
in het landschap.” En dat is precies het 
beoogde resultaat, een duurzame toren 
die lang mee gaat, opvalt en tegelijkertijd 
in het landschap past. Ook bijzonder; de 
omvangrijke constructie gebruikt slechts 
een minimaal grondoppervlak. Door deze 
bewuste keuze gaat er geen centimeter 
natuur teveel verloren. 

■ ZELF KIJKEN
De toren is inmiddels open voor publiek. 
Net als in het hele duingebied gelden ook 
hier de landelijke coronamaatregels. Geef 
elkaar dus de ruimte, houd afstand en 
kom op een rustig moment alleen of met 
zijn tweeën. Buiten coronatijd geeft de 
toren ruimte aan acht tot tien bezoekers.

Online informatiebij-
eenkomst Schiphol 
over wijziging van het 
luchthavenverkeer

U krijgt een toelichting op de ontwerp-
wijziging van het Luchthavenverkeerbe-
sluit Schiphol en het opgestelde milieu-
e ectrapport. a de toelic ting k nt  in 
themasessies uw vragen stellen. 
De bijeenkomsten zijn op:
  dinsdag  maart  van .  r 
tot 17.30 uur

  dinsdag  maart  van .  r 
tot 21.30 uur

  donderdag  maart  van .  
uur tot 17.30 uur

  donderdag  maart  van .  
uur tot 21.30 uur

Van dinsdag 2 maart tot en met maan-
dag 29 maart 2021 kunt u uw zienswijze 
geven over de ontwerpwijziging. Meer 
informatie over de procedure en de 
bijeenkomsten vindt u op 
www.castricum.nl/Schiphol. 

■ TRAP, KLIMDUIN EN DUINREL
De constructie van staal heeft twee kijk-
richtingen, naar het oosten met uitzicht 
op Castricum en naar duinen en zee in 
het westen. Vorig jaar is door PWN en de 
gemeente al een trap naar het uitkijkpla-
teau aangelegd. Gebiedsmanager Ray-
mond Duindam: “Zowel met de trap als 
door de aanleg van de duinrel onderaan 
de Papenberg zijn de recreatievoorzienin-
gen verbeterd, terwijl er ook meer ruimte 
is ontstaan voor natuur. Een win-win 
oplossing, daar doe je het voor. De relatie 
tussen het duingebied, binnenduinrand 
en de polder wordt hierdoor beter beleef-
baar.” 

Volgens boswachters van PWN ontwik-
kelt de duinrel, ook wel smalle water-
loop, al erg mooi door het schone en 
ijzerrijke duinwater wat daar omhoog 
kwelt. Komend voorjaar zal het hier groen 
kleuren van de planten en zoemen van het 
leven. Een duinrel is goed voor planten, 
dieren en insecten die baat hebben bij 
helder, voedselarm water. 
 
■ ‘POORT NAAR DE DUINEN’
De Zanderij, het gebied achter station 
Castricum, is volop in ontwikkeling. 
Woningbouw, natuur, bereikbaarheid en 
recreatie maken daar deel van uit. Paul 
Slettenhaar: “Castricum heeft er met 
deze toren een mooie eyecatcher bij. We 
werken goed samen met PWN en met de 
Provincie Noord-Holland bij onze missie 
om van dit gebied een echte poort naar 
de duinen te maken. Er is veel werk verzet 

De BUCH zoekt!
- Een collega voor de functie “medewer-
ker wijken in het groenonderhoud” 

Kijk voor de vacaturetekst op   
http://werkenbij.debuch.nl

Op het hoogste punt van Castricum 
pronkt vanaf nu een zeven meter hoge 
uitkijktoren. Hiermee ronden PWN 
en gemeente Castricum de ontwik-
kelingen rondom de Papenberg af. 
Het gebied is nu aantrekkelijker voor 
bezoekers en tegelijkertijd heeft bijzon-
dere duinnatuur meer ruimte. De toren 
is op 19 februari geopend door wethou-
der van de gemeente Castricum Paul 
Slettenhaar, gebiedsmanager van het 
Noordhollands Duinreservaat Raymond 
Duindam en projectleider van PWN 
Martijn van Schaik.

Projectleider PWN Martijn van Schaik 
(achter) en wethouder Paul Slettenhaar 
(voor) Fotograaf: Fred van den Bosch

Gebiedsmanager Raymond Duindam 
(links) en Projectleider Martijn van Schaik 
(rechts) Fotograaf: Fred van den Bosch

Fotograaf: Fred van den Bosch



 Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd
Adres Omschrijving
Brakersweg 4 
in Castricum 
C.F. Smeetslaan 2, 4 en 6 
in Castricum

het bouwen van een schuur, datum ontvangst  
24 februari 2021 (WABO2100435) 
het renoveren van 3 winkels, datum ontvangst 
23 februari 2021 (WABO2100424)

Dorpsstraat 42 
in Castricum

het wijzigen van de gevel, datum ontvangst 23 februari 
2021 (WABO2100420)

Heereweg 19a 
in Castricum

het realiseren van een Bed and Breakfast, datum 
ontvangst 23 februari 2021 (WABO2100427)

Heer Hugostraat 12 
in Akersloot

het vergroten van de woning, datum ontvangst 
23 februari 2021 (WABO2100421)

Kapelweg 47 in Limmen

Mient 31 in Castricum

Molenweg 25 in Limmen

Pagenlaan (kavel 4 )  
in Limmen
Pagenlaan 2b (kavel 8)  
in Limmen
President Kennedylaan 3 
in Akersloot

Prinses Beatrixstraat 37 
in Castricum
Oosterzijweg 10-12-14 in 
Limmen
Visweg 11 in Limmen

Zeeweg 71 in Castricum

Zeeweg 71a in Castricum

het wijzigen van de kap van de aanbouw, datum 
ontvangst 24 februari 2021 (WABO2100428)
het bouwen van een overkapping, datum ontvangst 
24 februari 2021 (WABO2100434)
het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
22 februari 2021 (WABO2100405)
het bouwen van een woning, datum ontvangst 
18 februari 2021 (WABO2100389)
het bouwen van een woning, datum ontvangst 
19 februari 2021 (WABO2100392)
het vergroten van de woning en plaatsen van twee 
dakkapellen, datum ontvangst 20 februari 2021 
(WABO2100403)
het bouwen van een veranda/overkapping, datum 
ontvangst 23 februari 2021 (WABO2100417)
het tijdelijk bewonen van de gebouwen, datum 
ontvangst 18 februari 2021 (WABO2100387)
het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 
24 februari 2021 (WABO2100429)
het tijdelijk plaatsen van paviljoen Deining, datum 
ontvangst 25 februari 2021 (WABO2100442)
het tijdelijk plaatsen van Sport@Sea, datum ontvangst 
25 februari 2021 (WABO2100443)

Verleend
Adres Omschrijving
Amberlint 5 in Limmen 
(kavel 29)

het bouwen van een woning, verzenddatum 22 februari 
2021 (WABO2002682)

Dorpsstraat 39 
in Castricum

Martin Luther Kingstraat 5 
in Akersloot
Tulpenveld 14 in Limmen

het wijzigen van het gebruik van de begane grond, 
van horeca naar detailhandel, verzenddatum 12 februari 
2021 (WABO2002369)
het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), 
verzenddatum 23 februari 2021 (WABO2002687) 
het vergroten van de garage, verzenddatum 24 februari 
2021 (WABO2002074)
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 Agenda diverse raadsbijeenkomsten 4 maart 2021
Agenda Raadsinformatieavond / commissie datum
Tijd Onderwerp

Gesprek raad met de commissaris van de Koning
16.00 – 17.00 Gesprek raad met de commissaris van de Koning

19.30 – 20.45 
Raadsinformatiebijeenkomst
Presentatie Hoofdlijnennotitie omgevingsvisie

21.00 – 22.30
Commissie 
Tijdelijke Commissie Begroting t.b.v. spoor 2

U bent van harte welkom de vergade-
ringen van de raad virtueel bij te wonen. 
Meer informatie kunt u vinden op 
www.castricum.nl/virtueelvergaderen. 
De vergaderstukken kunt u bekijken op 
castricum.raadsinformatie.nl. 
Wilt u inspreken bij één van de commissie-
vergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur 
op de dag van de vergadering aan bij de 
griffie. Bij commissies die zijn aangemerkt 
met een * is inspreken niet (meer) mogelijk. 
U hoeft zich niet aan te melden om tijdens 
raadsinformatiebijeenkomsten uw vragen 
te stellen of opmerkingen te maken.

■ RAADSSPREEKUUR 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met 
u als inwoner in gesprek tijdens het 
raadsspreekuur. Wilt u een verzoek doen, 
loopt u tegen een probleem aan of wilt 
u een idee voorleggen, meld u dan aan 
via de griffie per mail via raadsgriffie@
castricum.nl, of telefonisch via 088 909 
7014, 088 909 7094 of 088 909 7390. 
Dit kan tot en met de donderdag vooraf-
gaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. 
Het eerstvolgende raadsspreekuur is op 
maandag 15 maart. 

 Agenda’s vergaderingen  
 gemeenteraad Castricum

Gemeentenieuws

 Agenda Raadsplein 11 maart 2021 
Agenda Raadsinformatieavond / commissie datum
Tijd Onderwerp

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Adres Omschrijving
Dorpsstraat 70 
in Castricum 
Woude 36d in de Woude

het bouwen van 15 appartementen, verzenddatum 
22 februari 2021 (WABO2100012)
het realiseren van een B&B, verzenddatum 25 februari 
2021 (WABO2100018)

De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

 Commissies
19.30 – 21.00  Hoofdlijnennotitie Omgevingsvisie
19.30 – 20.15  Consultatie subsidieregeling Programmalijn Castricum 
 op de kaart
20.15 – 21.00  Zienswijze op toekomstvisie RAUM 2030
 Pauze
21.15 – 22.15 Moties en amendementen bij locatiekeuze nieuw zwembad  
 Noord-End 
21.15 – 22.15 Commissie Algemene Zaken* 
 1A Normenkader en controleprotocol jaarrekening 2020
 1B Tekstalternatief bij opnames van raads- en 
  commissievergaderingen 
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 18 februari 2021
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informatie
 2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
 2E Vragen uit de raad
22.30 – 22.45  Raadsvergadering 
    1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politieke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Motie Sociale woningbouwprogrammering Limmen 
  Zandzoom
 B Zesde herziening exploitatieplan Limmen Zandzoom
 C Normenkader en controleprotocol jaarrekening 2020  
  (onder voorbehoud van commissiebehandeling) 
 D Locatiekeuze nieuw zwembad Noord-End inclusief moties  
  en amendementen (onder voorbehoud van commissie-
  behandeling)
 E Tekstalternatief bij opnames van raads- en commissie-
  vergaderingen (onder voorbehoud van commissie-
  behandeling)
 5 Sluiting

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.

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Op grond van artikel 5:6  van de Alge-
mene plaatselijke verordening van de 
gemeente Castricum zal op 15 maart 
2021 een aanhangwagen aan Molenlei 
te Akersloot worden verwijderd. Wij wij-
zen erop dat de kosten voor het verwij-

deren ten laste van de eigenaar komen. 

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met team Handhaving
via 14 0251 met zaaknummer 
25022021/15:07/051403.

Verwijderen aanhangwagen 
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Maatschappelijk betrokken Marijke: 
‘Door verkiezingen maak ik ook kennis met anderen’ 
Ze woont hier nog niet zo lang, Marijke 
Mulder. En nu al is ze stembureaulid, in de 
RK Kerk. in haar ‘nieuwe’ gemeente, 
‘Ik ben hier nog vrij nieuw, maar wil de 
gemeente en de mensen graag leren ken-
nen. Ik vind het belangrijk dat alle inwoners 
hun stem kunnen laten horen. Ondanks dat 
er beperkingen zijn door de corona-maat-
regelen. In de cursus die je voor deze taak 
moet doen, leer je welke maatregelen zijn 
genomen. Geloof me: deze verkiezingen 
zijn écht helemaal corona-proof. Iedereen 
kan veilig komen stemmen.’
Marijke is 29 en studeert Social Work aan 
InHolland. Ze wil straks aan de slag in 
het maatschappelijk werk. Ze voelt zich 
betrokken bij haar woonomgeving, maar 
dat is door de corona-beperkingen niet 
altijd even makkelijk. ‘De studie is online, 
dus zoveel studiegenoten en docenten zie 
ik helaas niet. Gelukkig heb ik wel een heel 
leuke stage voor een dag in de week. En 
dit stembureauwerk is een dankbare en 
leerzame taak om ernaast te doen.’ 

CORONA-VEILIG STEMMEN 
OP 17 MAART

‘Feest van de 
democratie’ komt eraan 
De verkiezingen voor de 
Tweede Kamer zijn op 17 maart. 
Dan zullen er nog steeds corona-
maatregelen gelden. Dus maken 
wij de verkiezingen corona-proof. 
Hieronder staat hoe. 

  we hebben voor een deel andere 
stembureaus dan u gewend bent. 
Die zijn veel groter. Daardoor kunnen 
wij - en u als kiezer - goed afstand 
houden.

  we maken veilige looproutes, 
aparte in- en uitgangen, en 
‘eenrichtingsverkeer’

  mondkapjes, kuchschermen, 
handgel, schone potloden - het is er 
allemaal

  we maken aanraakvlakken vaak 
schoon

  ouderen kunnen ook op 15 en 16 
maart stemmen, of per brief. 

U kunt alles nalezen op 
www.castricum.nl/verkiezingen, 
Heeft u vragen? Bel ons (tel. 14 0251) of 
mail naar verkiezingen@castricum.nl

Weten wat de 
Tweede Kamer doet? 
Bekijk dit fi lmpje van de NOS 
‘Die ene dag dat jij de macht hebt’: 
(https://youtu.be/C0qCe8ZzQII)

17 maart (stembureaus geopend voor iedereen)
■ GEOPEND VAN 07.30 UUR TOT 21.00 UUR
• Gemeentehuis Castricum
• Gymzaal Eerste Groenelaan Castricum
• De Kern Overtoom Castricum
• Pastorie RK kerk Castricum
• Gymzaal Walingstuin Castricum
• Gymzaal Rooseveltlaan Castricum 
• Sportcentrum De Bloemen Castricum
• Buurt- en Biljartcentrum, 

Van Speijkkade Castricum
• Gymzaal Vondelstraat Castricum
• De Oude Keuken Oude Parklaan Castricum
• FASE FIER Castricum

• Huis van Hilde Westerplein Castricum 
- open van 00.00 tot 20.00 uur

• ’t Kruispunt Akersloot
• Sportcentrum De Lelie Akersloot
• De Storey Club Akersloot 
• Het Kleurenorkest Limmen
• Vredeburg Limmen
• Sportcentrum De Enterij Limmen 
• mobiel stembureau:
 1.  Sans Souci: 11.00 - 12.00 

(alleen voor bewoners)
 2. De Kemphaan, de Woude: 19.00 - 20.30

 LET OP: Bent u jonger dan 70 jaar maar heeft u een kwetsbare gezondheid? 
Dan mag u ook op 15 of 16 maart komen stemmen (zie ‘Ik ben 70 jaar of ouder’). 

Ik ben jonger dan 70 jaar. 
Waar kan ik stemmen? 
Op 17 maart neemt u uw stempas en 
uw identiteitsbewijs mee naar het stem-
bureau. U kunt die dag stemmen tussen 
7:30 en 21:00 uur.

■ ANDERS DAN ANDERS!
We maken dit keer gebruik van grote, 
ruime stemlocaties. Het kan dus zijn dat 
het stembureau waar u meestal heen 
ging, dit keer ‘niet meedoet’. Waar u 
kunt stemmen, staat in de lijst hiernaast. 
Voorop uw stempas staat het adres van 
het dichtstbijzijnde stembureau. Wilt u 
daar alstublieft gaan stemmen? Zo sprei-
den we de mensen die komen stemmen 
gelijkmatig over de stembureaus. Als 
dat echt niet lukt, mag u naar een ander 
stembureau in de gemeente komen. 

Ik ben 70 jaar of ouder. 
Waar en hoe kan ik 
stemmen? 
■ U STEMT IN EEN STEMBUREAU OP 15, 

16 OF 17 MAART 
Bent u 70 jaar of ouder? Dan zijn er voor 
u extra dagen om te stemmen. U kunt 
met uw stempas niet alleen op 17 maart 
maar ook op 15 of 16 maart uw stem uit-
brengen. Zo spreiden we de mensen die 
komen stemmen over meerdere dagdelen. 
We maken dit keer gebruik van grote, 
ruime stemlocaties. Het kan dus zijn dat 
het stembureau waar u meestal heen 
ging, dit keer ‘niet meedoet’. 

-  Op 17 maart kunt u stemmen in de 
stembureaus uit de lijst links hiernaast; 
maar liefst in het stembureau dat op uw 
stempas staat.

-  Op 15 en 16 maart kunt u tussen 
7:30 en 21:00 uur stemmen in: 

 • ‘t Kruispunt Akersloot 
 • Gemeentehuis Castricum
 • Vredeburg Limmen

 LET OP: Ook als u jonger bent dan 
70 jaar maar wel een kwetsbare 
gezondheid heeft, kunt u van deze 
service gebruikmaken. 

■ OF U STEMT PER BRIEF 
U hoeft niet per sé in een stembureau uw 
stem uit te brengen. U kunt ook uw stem 
per brief te laten weten. Daarvoor krijgt u 
begin maart een tweede pakketje per post 
toegestuurd. Daarin zitten een blanco 
stembiljet, twee enveloppen en een uitleg. 
U kunt thuis het stembiljet invullen en 
in de envelop opsturen. Óf u brengt de 
envelop met uw stem langs: 

Op 10, 11, 12, 15 of 16 maart tussen 
9:00 en 17:00 uur; of op 17 maart tussen 
7:30 – 21:00 uur in: 
• Bibliotheek Akersloot 
• Gemeentehuis Castricum
• De Heeren van Limmen, Limmen
Vragen over briefstemmen kunt u 
telefonisch stellen: 0800-1351 
(8:00-20:00 uur, 7 dagen per week).

Stempas ontvangen? 
Bewaar die goed!
Uiterlijk 3 maart krijgt u uw stempas in uw 
brievenbus. Bewaar deze goed! Om uw 
stem uit te brengen moet u ook een geldig 
legitimatiebewijs hebben. Een verlopen 
identiteitsbewijs kan ook, als die maar niet 
langer dan vijf jaar verlopen is.

Bent u 70 jaar of ouder? Dan krijgt u na 
de stempas nog een pakketje per post. 
Dat is nodig voor als u per brief wilt gaan 
stemmen. Ook daarvoor is uw stempas 
nodig. Vragen over briefstemmen? 
Bel 0800-1351 (8:00-20:00 uur, 
7 dagen per week). 

Belangrijke data: 
3 maart – stempas moet bezorgd zijn. Geen stempas ontvangen? Bel ons: 14 0251.
11 maart – extra pakketje voor het stemmen per brief moet bezorgd zijn bij onze inwoners van 
70 jaar en ouder. Niet ontvangen? Bel met de Rijksoverheid, 0800 1351
12 maart – laatste dag om een kiezerspas te regelen, bij de receptie van het gemeentehuis. 
Meer weten? Kijk op www.castricum.nl/verkiezingen. 
Nog vragen? Bel ons: 14 0251. 
12 maart – laatste dag om uw briefstem (ouderen) op de post te doen. 
Uiterlijk om 17:00 uur!
12 maart – laatste dag om een schriftelijke volmacht (formulier) te regelen bij de gemeente 
(uiterlijk 17:00 uur). Een onderhandse volmacht afgeven kan tot op de dag van de verkiezingen. 
Vragen? Bel ons: 14 0251.
10, 11, 12, 15, 16 en 17 maart – briefstemmen (ouderen) kunnen worden ingeleverd
15 en 16 maart – stembureaus open voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid
17 maart – stembureaus open voor alle kiezers.

Stem in het stembureau 
dat op uw stempas staat
Voorop uw stempas staat het adres 
van het dichtstbijzijnde stembureau. 
Wilt u daar alstublieft gaan stemmen? 
Zo spreiden we de mensen die 
komen stemmen gelijkmatig over de 
stembureaus. Als dat echt niet lukt, 
mag u naar een ander stembureau in 
de gemeente komen.

DIE ENE DAG DAT U DE MACHT HEEFT’

Op wie ga ik stemmen?
Welke politieke partij past het best bij uw ideeën? Lees de plannen van de partijen op 
hun website. Praat erover met bekenden. Of gebruik een digitale kies- of stemhulp: u 
beantwoordt dan de vragen en stellingen en krijgt na afl oop te horen welke partij het 
beste bij u past. 
- Stemwijzer.nl 
-  Kieskompas.nl. Met extra voorlees- en uitlegfunctie. Voor als u de taal en vragen van 

de kieshulp moeilijk vindt.
-  de NOS maakte een reeks verkiezingsinterviews met lijsttrekkers: 

zie YouTube ‘De grootste partijen uitgelegd’ in 13x 3 minuten: 
https://www.youtube.com/watch?v=GFW-F57Ej9o 




