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Het kabinet hee  besloten dat er een verbod geldt voor alle evenementen en 
bijeenkomsten met meer dan honderd personen. Het geldt ook voor theaters, bioscopen, 
horecagelegenheden, sporthallen, etc.  Ook scholen, kinderdagverblijven, cafés en restaurants 
zijn inmiddels gesloten. De burgemeester van Castricum ondersteunt dit verbod.  

 Voor de laatste maatregelen in de gemeente Castricum kunt u terecht op www.castricum.nl  
 Voor informatie over het Coronavirus gaat u naar www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 

Dit verbod geldt in ieder geval tot tenminste 6 april 2020. Tot die datum moet de gemeente 
Castricum als volgt aanpassen. 

Wat blij  ongewijzigd  
De dienstverlening is voorlopig geopend volgens de normale openingstijden. Houdt u onze 
website in de gaten. Deze tijden kunnen wijzigen. In verband met de maatregelen tegen de 
verspreiding van het Coronavirus  is het volgende van toepassing: 

U wordt verzocht zoveel mogelijk online te regelen. 
Lukt dit niet en wilt u langskomen? Doe dit dan alleen als u een spoedzaak heeft geen 
gezondheidsklachten heeft. Maakt u daarvoor een afspraak. Spoedzaken zijn:

 Aangifte geboorte
 Aangifte overlijden
 Aantoonbare spoedeisende aanvragen

We vragen u met de pin te betalen.

Wat is er anders tot en met 6 april   
 GEA ULEERD: alle gemeentelijke bijeenkomsten, activiteiten en evenementen die de 
gemeente zelf heeft georganiseerd, inclusief alle raadsbijeenkomsten. 

 GEA ULEERD: de inloopspreekuren van de Sociale Teams in de gemeenten Bergen, 
Uitgeest, Castricum en Heiloo. Wij annuleren de spreekuren uit voorzorg en betrokkenheid 
voor, met name kwetsbare, inwoners die de spreekuren bezoeken. Wij volgen hierin de lijn 
vanuit het Rijk en het RIVM. Voor vragen aan de consulenten van de Sociaal Teams kunt 
contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente Castricum (14 0251). 
Meer informatie over het Coronavirus vindt u op www.rivm.nl/coronavirus/covid-19  

 GEA ULEERD: alle markten in de gemeenten van de BUCH 
 GEA ULEERD: Boomfeestdag op 1  maart  het openen van de pluktuin in Akersloot gaat niet 
door. Dit vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus. Wel zal de gemeente 
nu zorgen dat de bomen en struiken geplant worden. Zo kunnen de scholieren alvast uitkijken naar 
een eerste oogst het komend jaar.

 GEA ULEERD: Landelijke Opschoondag op zaterdag 21 maart
 GEA ULEERD: Gratis compost scheppen op zaterdag 2  maart

Castricum neemt maatregelen tegen  
de verspreiding van het Coronavirus  Beste Akersloters,  

Bakkummers,  
Castricummers,  
Limmers en Woudenaren

Het openbare leven ligt stil. Veel is afgezegd. Theater gaat niet door. Voetbal is afgelast. Het 
café is dicht. Het zijn ongekende tijden. Het corona virus hee  een enorme impact op ons 
dagelijks leven en we maken ons allemaal zorgen.   

Allereerst, ik hoop dat u gezond en veilig bent. Voor de Nederlanders die ziek zijn op dit 
moment, ik wens u beterschap en een voorspoedig herstel.  

De overheid heeft samen met het RIVM maatregelen afgekondigd. Ik druk u op het hart deze 
maatregelen serieus te nemen en uit te voeren. Alleen samen kunnen we de verspreiding van 
het virus indammen. Wees solidair met elkaar. Juist op dit moment moeten we laten zien dat we 
ook saamhorigheid kennen in barre tijden. En ik hoef u geloof ik niet te vertellen dat hamsteren 
niet nodig is.  

Ik wil u ook vragen te vertrouwen op de berichten van de regering. Op Twitter en andere 
socialmedia doen veel, soms paniekerige verhalen de ronde. eloof daar niet alles van, maar 
luister naar het RIVM. Het RIVM is een wetenschappelijke autoriteit, met contacten met 
wetenschappers over de hele wereld, die beschikt over de belangrijkste informatie. Vertrouw 
daarop.  

De maatregelen van de overheid hebben ook invloed op de werkzaamheden van de gemeente. 
Ook wij hebben onze dienstverlening aangepast om u en onze medewerkers te beschermen. 
Het kan dus zijn dat deze anders is dan u van ons bent gewend en verwacht. Lees hier meer over 
op onze website www.castricum.nl en via onze social media.  

Ik wil mijn waardering uitspreken voor de mensen in de zorg. Dit zijn de echte helden van deze 
crisis. Het is meer dan bijzonder om te zien hoe u zich voor ons en onze samenleving inzet. Een 
diepe buiging.  

Naast de direct getro enen is het een zware tijd voor onze ondernemers, zzp-ers en de horeca. 
Ik ga ervan uit dat de regering alles aan doet om het leed te verzachten. Sterkte voor u in deze 
zware periode.  

Tot slot, let op de ouderen en eenzamen van onze samenleving. Neem contact met ze op. Bel, 
app, FaceTime met elkaar. Haal een boodschap, schrijf een brie e. Zij hebben u nodig.  

Het komt eigenlijk hier op neer: let een beetje op elkaar. Wees zuinig op elkaar.  

Blijf gezond.  

Burgemeester Mans 

Binnenkort valt de nieuwe eldkrant goed omgaan met 
geld, dat is goud waard’, bij u op de deurmat. In de krant 
leest u o.a. over tips voor het uitkomen met uw inkomen, 
of advies bij zorgen over geld, stress en schulden.

Helaas is het zo dat de actualiteit ons ingehaald heeft, 
met alle maatregelen rondom het Corona-virus. Het kan 
zijn dat deze maatregelen van grote invloed zijn op uw 
inkomen en financiën. U kunt online informatie vinden 
op de websites van de gemeenten, rijksoverheid.nl en de 
Kamer van Koophandel (kvk.nl). 

In de eldkrant staan evengoed tips en adviezen die 
kunnen helpen in deze situatie. Mocht u zich toch zorgen 
maken, en behoefte hebben aan een luisterend oor? 
Neem dan contact op met een medewerker van het 
Sociaal Team. 

De eldkrant is een uitgave van de gemeenten Castricum en Uitgeest, samen met het Nibud. 
De krant wordt huis aan huis verspreid.

Omgaan met geld in crisistijden

Alleen naar het gemeentehuis en  
de milieustraat als het echt moet
Kom alleen naar het gemeentehuis als het écht moet. Even wennen. In deze bijzondere 
periode is het beter niet in contact te komen met mensen. Daarom:
- regel zoveel mogelijk online
- heeft u vragen, bel ons dan
- moet u echt langskomen? Maak dan een afspraak
- spoedzaken zijn: aangifte geboorte, aangifte overlijden, aantoonbare spoedeisende    
  aanvragen
- betaal met pin

Huis opgeruimd? Laat uw spullen even thuis. Breng ze later naar de milieustraat. Het is 
enorm druk bij de milieustraat. Het is nu beter niet in contact te komen met mensen. 
Daarnaast moeten wij ook veel meer grondsto en en afval vervoeren naar de bedrijven die 
het verwerken. Juist nu kunnen we de medewerkers van de gemeente goed gebruiken bij de 
werkzaamheden die écht gedaan moeten worden. Zet de spullen even ergens waar ze niet in 
de weg staan. Of breng ze in kleine hoeveelheden naar de milieustraat. Dan kunnen wij ze op 
een normale manier verwerken. 



Kijk op www.castricum.nl voor 
praktische info. 
Maak via de website een afspraak voordat 
u naar het gemeentehuis komt. 
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding 
openbare ruimte via de website. 

Like ons op Facebook en Twitter
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: WhatsApp 06 25756160
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00 
tot 17.00 uur. Voor spoed 24/7

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur

postcode 1901: 
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902: 
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes: 
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl 

Publieksbalies Gemeentehuis
Voor het aanvragen van uw paspoort,
rijbewijs, uittreksels en vragen over zorg  
en financiën maakt u vooraf een afspraak  
via afspraak.castricum.nl of 140251.
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Voor het afhalen van reis- en identiteits-
documenten, het bekijken van bouw-
plannen, het doorgeven van gevonden of 
verloren voorwerpen, 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 
afspraak

Milieustraat
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
di. t/m vrij. van 8.30 tot 15.45 uur, 
za. van 9.00 tot 16.00 uur. 
Zie www.castricum.nl/afval voor openings-
tijden, ook die van de gemeente Bergen,  
Heiloo en Uitgeest

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 of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat, tel. 14 
0251, bestuurssecretariaat@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
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Officiële mededelingen woensdag 18 maart
Aangevraagde vergunningen

Ontvangen omgevingsaanvragen 
290320  Uitgeesterweg 17 in Castricum 
 het veranderen van de woning (gevel) (WABO2000428) 
040320  Dorpsstraat 91 in Castricum 
 het veranderen van kleur van de voorgevel (WABO2000450) 
 Amberlint (kavel 14) te Limmen 
 het bouwen van een woning (WABO2000457) 
 Woude 15 in de Woude 
 het verbouwen van de woning (WABO2000458) 
060320  Oude Haarlemmerweg 50 in Castricum 
 het vergroten van het erf (WABO2000463) 
 Amberlint (kavel 6) in Limmen 
 het tijdelijk bewonen van de kapschuur  (WABO2000468) 
080320  Jacob Rensdorpstraat 16 in Castricum 
 het verbouwen van de woning (WABO2000475) 
100320  Bizetstraat 12 in Castricum 
 het plaatsen van een dakopbouw op de garage (WABO2000497) 
 Dusseldorperweg 60 in Limmen 
 het realiseren van twee appartementen (WABO2000501) 
 Bakkummerstraat 56e in Castricum 
 het tijdelijk opslaan van privé spullen (WABO2000499) 
110320  Van Oldenbarneveldweg 34 in Castricum  
 het vergroten van de kelder onder het bijgebouw en het wijzigen van de inritten   
 (WABO2000505) 
120320  Dr. Ramaerlaan 5 in Castricum  
 het bouwen van een schuur en plaatsen schutting (WABO2000507) 
 Zeeweg 31 in Castricum 
 het aanleggen van een padelbaan (WABO2000518) 

Aanvragen buiten behandeling gesteld  
 Rollerusstraat 5, 5a, 5d, en 5e (Breedeweg 45f) in Castricum 
 het bouwen van vier recreatiewoningen (WABO1901720) 

Verlengde behandeltermijn (met maximaal 6 weken) 
110320  Molenbuurt 24 (achter) in Akersloot 
 het realiseren van een appartementencomplex en recreatiewoning    
 (WABO1902069) 

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 

Verleende omgevingsvergunningen 
090220  Schoutenbosch 2 in Castricum 
 het aanpassen van de brandcompartimentering (WABO200370) 
 Hogeweg 22 in Limmen 
 het vergroten van de dakkapel (voorzijde) (WABO2000242) 
110320  Geversweg 3a in Castricum 
 het aanleggen van extra erfverharding (legalisatie) (WABO1901588) 
130320  Poelven 43 in Castricum 
 het veranderen van de draagconstructie van de woning (WABO2000380) 

Verleende Dhw-vergunning 
110320  Geesterduinweg 42 in Castricum 
 verleende nieuwe aanvraag Drank- en Horeca snackbar de Toren (2e vestiging)  
 verzenddatum besluit 11 maart 2020 (HORECA190088) 

Meer informatie vindt u op onze website onder ‘Aanvragen en regelen’

Vrijblijvend inschrijven is nog mogelijk tot 10 mei

Zonnepanelenactie gemeente Castricum al groot succes
De zonnepanelenactie in de gemeente Castricum zorgt voor een run op zonnepanelen. 
Immers, als u uw eigen energie opwekt, dan zorgt u beter voor het milieu én voor uw 
portemonnee. Daarom ondersteunt de gemeente Castricum de zonnepanelenactie van het 
Duurzaam Bouwloket en coöperatie CALorie Energie. Aanmelden kan nog altijd. Doe dit via: 
www.calorieenergie.nl/actie

Veel interesse
De drie informatieavonden in Castricum, Limmen en Akersloot waren druk bezocht met bijna 
300 geïnteresseerde huiseigenaren. Tot nu toe hebben zich zeker 400 inwoners aangemeld om 
geheel vrijblijvend hun woning te laten bekijken door een adviseur. Zij krijgen een aantrekkelijk 
aanbod op maat van een zonnepanelenspecialist uit onze regio.

Kostenbesparing
Wist u dat de inwoners die gebruikt hebben 
gemaakt van de zonnepanelenactie gemiddeld 
meer dan € 500,- aan energiekosten per jaar 
besparen? Doe dus ook mee. U kunt zich nog tot 
10 mei 2020 vrijblijvend aanmelden via www.
calorieenergie.nl/actie. Heeft u vragen over deze 
zonnepanelenactie, of heeft u andere vragen over 
het verduurzamen van uw woning? Neemt u dan 
contact op met het Duurzaam Bouwloket via 072-
743 3956 of www.duurzaambouwloket.nl.
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Buurtwoonwensen in Offenbachflat

Uitkomsten buurtwoononder-
zoek
Eén van de uitkomsten uit het on-
derzoek is dat de woonomgeving 
door het grootste deel van de deel-
nemers (27) als prettig ervaren 
wordt. Een aantal bewoners merkt 
wel op dat de bestrating voor de 
�at verbetering behoeft door ver-
zakkingen. Ook wordt vaak gemeld 
de behoefte aan een brievenbus 

nabij de �at. Twee brievenbussen 
zijn weggehaald. Het lopen naar de 
dichtstbijzijnde brievenbus is voor 
veel oudere bewoners te ver. Daar-
naast vindt een aantal mensen de 
verarming van de busdienstrege-
ling Castricum-Egmond lastig, om-
dat daardoor de mobiliteit (en het 
bereik van het strand) verminderd 
is.
In het onderzoek geven 32 bewo-

ners aan zich (sociaal) veilig te voe-
len in de buurt. Nog eens 32 bewo-
ners zeggen zich thuis en prettig te 
voelen in de �at en 29 mensen be-
oordelen het contact met �atbe-
woners als goed. Een aantal bewo-
ners wil meer mensen leren kennen 
en een groepje bewoners geeft aan 
eenzaamheidsgevoelens te erva-
ren. De activiteiten in de �at wor-
den goed bezocht en wensen voor 
uitbreiding van de activiteiten zijn 
genoemd.
Een mooie uitslag van het onder-
zoek is dat veel bewoners aange-
ven elkaar te helpen wanneer dat 
nodig is. Een andere bevinding uit 
het onderzoek is dat de ondersteu-
nende diensten en ontmoetings-
activiteiten van Welzijn Castricum 
goed bekend zijn bij de bewoners 

van de O�enbach�at.
Er werd vaak melding gemaakt van 
de lift die storingsgevoelig is en be-
woners regelmatig beperkt in het 
naar buiten gaan. Een andere mel-
ding betreft de schuifpui naar het 
balkon in de �at van enkele bewo-
ners. Deze kan al enige jaren niet 
geopend worden. Het genot van 
het balkon is er bij mooi weer niet 
en bij brand kunnen deze bewo-
ners niet het balkon opgaan.

Wensen en hiaten
Welzijn Castricum gaat met de be-
woners van de O�enbach�at en ex-
terne partijen in gesprek om wen-
sen en hiaten op te pakken en biedt 
ondersteuning aan mensen die 
hun contacten uit willen breiden.
Voor vragen over het buurtwoon-

onderzoek kan contact opgeno-
men worden met: Irene Zijlstra van 
Welzijn Castricum. Telefoon: 0251 

656562 en mail: i.zijlstra@welzijn-
castricum.nl. (Foto: Marjan van der 
Horst)

Castricum - Dertig bewoners van de O�enbach�at woonden op 
3 maart een presentatie bij over de uitkomsten van een buurt-
woononderzoek dat onlangs uitgevoerd werd door Welzijn Cas-
tricum in samenwerking met het Activiteitenteam van de �at. 
Doel van het onderzoek was meer zicht te krijgen op wensen en 
hiaten die de �atbewoners ervaren over onderwerpen als: tevre-
denheid met de woonomgeving, voorzieningen, betrokkenheid 
en hulp in de �at en deelname/wensen voor activiteiten. Aan het 
onderzoek namen 36 bewoners deel van de 55 woningen.




