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Afstand houden, op afstand werken
Doel: afvlakken van de curve
De richtlijnen van het RIVM zijn duidelijk. Voor iedereen geldt: blijf zoveel mogelijk thuis. 
Werk thuis als dit kan. Ga alleen naar buiten voor noodzakelijke boodschappen of een frisse 
neus, maar doe dit zoveel mogeli k alleen  Maar houd alti d 1,5 meter afstand en vermi d 
groepsvorming. Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook 
koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale 
beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden. 
Alle bi eenkomsten en evenementen tot 1 uni zi n afgelast  Het doel is te voorkomen dat 
iedereen tegelijk ziek wordt. Als we niets zouden doen, kunnen de ziekenhuizen de zorgvraag 
niet meer aan  Het laatste nieuws kunt u vinden op www castricum nl/corona

 Ik heb veel vragen over hoe ik de verspreiding van het coronavirus kan voorkomen  
Waar haal ik de meest actuele informatie vandaan

Het RIVM gee  de laatste informatie. Ga naar
www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus. 

 Ik ben zelfstandige en ik heb ti deli k inkomensondersteuning nodig

 Ga daarvoor naar Halte Werk. Die voert dit uit voor onder andere de gemeenten Bergen, 
Castricum en Heiloo. Het kabinet doet een oproep aan de zelfstandige ondernemers om alleen 
gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is. 

Bent u:
 een startende ondernemer die vanuit de bijstand een bedrijf start,
 een gevestigde zelfstandige in (tijdelijke) nanci le problemen of
 een oudere zelfstandige (geboren voor 1 januari 1960) met een niet levensvatbaar bedrijf

en wilt u meer weten over de regeling voor tijdelijke inkomensondersteuning en of u als 
ondernemer in aanmerking komt voor deze nanci le ondersteuning? Kijk dan op 
www.haltewerk.nl/nieuws/detail/ondernemersvragen/

Het ministerie van SZW bekijkt op dit moment nog hoe dit zo snel en zo goed mogelijk ingevoerd 
kan worden. Op het moment dat er meer duidelijkheid te geven is, zal dit via deze website aan u 
gecommuniceerd worden. 

  Ik ben ondernemer, en ik heb corona-gerelateerde vragen over mijn bedrijf 
Voor uw ondernemersvragen over bedrijfsvoering, personeel en regelgeving is het KVK 
Coronaloket in het leven geroepen. Bekijk op www.kvk.nl/corona wat u als ondernemer kunt 
doen en welke regelingen de overheid aanbiedt. 

  Is het gemeentehuis eigenli k open  

 Kom niet naar het gemeentehuis. Regel het online of mail en bel met ons.
 De deuren van het gemeentehuis zijn even dicht. Sorr . Wij vinden uw gezondheid en die van 

onze eigen medewerkers erg belangrijk. Alleen komen er nog steeds te veel mensen naar het 
gemeentehuis voor zaken die geen spoed hebben. Wij willen u natuurlijk wel helpen. Daarom 
doen we het even zo:
-  kom niet naar het gemeentehuis, de deuren zijn dicht;
-  regel uw zaken online via onze website;
-  lukt dat niet? Stuur dan een e-mail naar balie@castricum.nl of bel 14 0251. Belt u? Houd     
   dan rekening met langere wach jden; 
-  wij geven antwoord op uw vraag. We zijn namelijk wel gewoon aan het werk. Vooral vanuit  
   huis. Met die maatregel hopen wij onze medewerkers gezond te houden, zodat we u kunnen     
   blijven helpen;
-  moet u toch écht langskomen op het gemeentehuis, dan hoort u dit van ons.
Pas goed op uzelf en elkaar. 

  eel winkels zi n dicht  n de markt
 Zolang de omstandigheden het toelaten, blijven de markten en standplaatsen met o.a. 

vis en bloemen in Uitgeest, Heiloo, Egmond, Bergen en Castricum gewoon open. Wel 
wordt bezoekers aangeraden om op anderhalve meter afstand van elkaar te blijven. De 
marktkooplieden vragen klanten om contactloos te betalen. 

 Is het veilig om naar het strand te gaan
 In veel gemeenten werd het afgelopen weekend te druk in natuurgebieden. Daarom roept de 

overheid iedereen op om in de eigen omgeving, op gepaste afstand van elkaar, naar buiten te 
gaan. Volg daarbij altijd de richtlijnen van de RIVM: houd altijd afstand van elkaar, houd uw 
groepje klein.

  Wat is het laatste nieuws over het openbaar vervoer in onze streek  
-  De Conne ion dienstregeling is uitgedund (zie www.conne ion.nl/nl/nieuws/over-het-  
 coronavirus/wijzigingen-noord-holland-noord). Zo rijdt bus 167 naar Alkmaar nu overdag elk  
 uur en ’s avonds eens per twee uur.
-  De NS laat overal ma imaal 2 sprinters per uur rijden. De rest van de dienstregeling is   
 geschrapt.

-  Er rijden tijdelijk geen Intercit ’s meer, behalve op het traject Den Helder- Arnhem. Zo blijven  
 de stations in onze regio nog redelijk bediend

  Ik wil anderen helpen  Wat kan ik doen
 Boodschappen doen voor een ander, de hond uitlaten of gewoon een praatje maken. In de 

coronacrisis is het (nog meer dan anders) belangrijk dat we naar elkaar omkijken en helpen 
als dat kan. Vooral als het gaat om oudere, eenzame en kwetsbare mensen. In situaties waar 
we elkaar e tra nodig hebben is uw hulp vast en zeker welkom. 

In onze gemeente zijn inmiddels al veel initiatieven voor hulp aan elkaar ontstaan. We vinden 
dit hartverwarmend en juichen deze initiateven uit de samenleving toe. Via coronahulp bieden 
mensen via sociale media massaal hulp aan diegenen die door het Coronavirus bang zijn of 
eenzaam raken. Dat is geweldig. Laten we ook opkomen voor ouderen, buren en kwetsbaren die 
geen Twitter en Facebook hebben.  

Bent u op zoek naar een manier om te helpen? Lees dan hieronder een aantal suggesties: 
 Stichting Welzijn Castricum vraagt of u bijvoorbeeld uw buren tot steun kunt zijn door 
boodschappen voor ze te doen of wat e tra te koken en een maaltijd naar ze toe te brengen. 
Een eenvoudig handopsteken naar elkaar van achter glas is ook een vorm van menselijk 
contact;

 Via de website van Stichting Welzijn Castricum kunt u zich opgeven voor coronahulp in 
Castricum, op www.coronahelpers.nl/o/StgWelzijnCastricum;

 Het Rode Kruis adviseert iedereen (telefonisch) te checken of men iets voor ouderen en 
chronisch zieken kan doen. Behalve bovenstaande tips: informeer of hun voorraad medicijnen 
toereikend is. 

www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/coronavirus-dit-kun-je-doen-voor-ouderen-en-kwetsbaren

Tot slot: als u anderen helpt, doet u dat alstublie  verantwoord. Zorg dat uw eigen gezondheid 
niet in gevaar komt. Tips daarvoor leest u op de website van het RIVM 
www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden Vragen

e coronacrisis hee  uiteraard ook voor de gemeente Castricum de hoogste prioriteit  In 
deze uitgave leest u wat wij individueel en samen kunnen doen om de verspreiding van het 
virus zoveel mogeli k te voorkomen  Inmiddels hee  nu iedereen te maken met de maatre-
gelen. Jong en oud, scholier en werkende, iedereen moet zich aanpassen. Dat roept vragen 
op  Welke maatregelen helpen u nu op weg als u ( nancieel) in de knel komt  

n welke initiatieven zi n er om elkaar te helpen  
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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
VANWEGE DE CORONAMAATREGELEN IS HET 
GEMEENTEHUIS GESLOTEN. REGEL UW 
ZAKEN ONLINE. LUKT DAT NIET, STUUR DAN 
EEN MAIL NAAR BALIE@CASTRICUM.NL OF 
BEL 14 0251. DE GEMEENTE NEEMT CONTACT 

MET U OP INDIEN HET NOODZAKELIJK IS  
OM NAAR HET GEMEENTEHUIS TE KOMEN.

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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Aangevraagde vergunningen

Ontvangen omgevingsaanvragen
120320  Dorpsstraat 8 in Akersloot 
 het plaatsen van een dakkapel (WABO2000519)
 Ixiastraat 13 in Akersloot 
 het vergroten van de woning en het bouwen van een erker (WABO2000520)
160320  Prof. Winklerlaan 2 in Castricum 
 het tijdelijk plaatsen van een noodunit (Cuneraschool) (WABO2000540)
170320  Startingerweg 24 in Akersloot 
 het plaatsen van een carport (WABO2000552)
 Augusta de Witstraat 1 in Castricum 
 het plaatsen van twee dakkapellen (WABO2000534)
 Heereweg 77a in Castricum 
 het verplaatsen van de inrit (WABO2000558)
180320  Dr. Jacobilaan 6 in Castricum 
 het verbouwen van de woning (WABO2000563)
 Heereweg 77a in Castricum 
 het veranderen van de woning (WABO2000557)
190320  Koningsweg 19 in Akersloot 
 het vergroten van de woning (WABO2000566)
 Poelven 34a t/m 40a in Castricum 
 het realiseren van een dakterras (WABO2000570)
 Beethovenstraat 25 in Akersloot 
 het plaatsen van een dakkapel (achtergevel) (WABO2000567)

Behandeltermijn verlengd met max. 6 weken
170320  Pagenlaan 16 in Limmen 
 het bouwen van een woning (WABO1901944)
120320  Koningsweg 7 in Akersloot 
 het vergroten van de woning (WABO2000088)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure

Verleende omgevingsvergunningen
130320  Woude 36d in de Woude
 het tijdelijke bewonen van een schuur (WABO2000147)
160320  Willem de Zwijgerlaan 44 in Castricum 
 het uitbreiden van de 1e verdieping van de woning (WABO2000201)
170220  Zeeweg 70 in Castricum 
 het gedeeltelijk vervangen van het dak (WABO2000004)
180320  Bakkummerstraat 56e in Castricum 
 het tijdelijk opslaan van privé spullen (WABO2000499)
190320  Amberlint 14 (kavel 8) in Limmen 
 het bouwen van een woning (WABO1902066)

Meer informatie vindt u op onze website onder ‘Aanvragen en regelen’
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Hoofd weg
Castricum - Wat doe je tijdens de coronacrisis, als je mensenmassa’s dient te vermijden en minstens an-
derhalve meter afstand moet houden? Onze verslaggever Raimond Bos besloot om zondagmiddag een 
rondje te gaan �etsen door het Noord-Hollands Duinreservaat tussen Castricum en Heemskerk. ,,Lekker 
om even je hoofd leeg te kunnen maken’’, vindt hij. Bij het zien van de tekst ‘hoofdweg’ kwam hij echter op 
een ander idee... (Foto: Bos Media Services)

Wanneer valt het kwartje?
De lente lonkt. Het ziekenhuis in de Italiaanse stad Bergamo lijkt de oorlog te verliezen. Het Britse Sky 
News �lmt daar een tragedie. Het ziekenhuis is het zwaarst getro�en in de stad. Patiënten verkeren in kri-
tieke toestand op de Intensive Care. Ooit een gekaderde afdeling, nu niet meer. Mensen liggen verspreid, 
sommigen op de gang. Luchtzakken over hun gezichten. Beademingsapparatuur om hen heen. De mees-
te patiënten hebben een zware, chronische longontsteking. Dagelijks komen er in dit ziekenhuis nieuwe 
gevallen bij. Geen twee of drie patiënten, maar vijftig of zestig. Elke dag.

Een Italiaanse verpleegkundige schetst een horrorscenario. Op de eerste hulp bepalen ze wie blijft leven 
en wie doodgaat. En de mensen die daar sterven, doen dat alleen. Niemand mag afscheid nemen van 
zijn moeder, opa, zoon of dochter. Honderden verpleegkundigen, dokters en anesthesisten doen hun ui-
terste best, 24 uur per dag. Tot de striemen in hun gezicht staan van de mondkapjes die zij dragen. Het is 
niet genoeg.

De lente lonkt. De terrassen zijn dicht. Geen drankje in de zon. Geen broodje op het strand. Een week ge-
leden keken we massaal naar de minister president die met restricties kwam om het coronavirus in te 
dammen. Sportclubs, horeca, scholen: allemaal zijn ze gesloten. Houd afstand, is het advies. Blijf zo veel 
mogelijk thuis. Geen volledige lockdown, nog niet. Mark Rutte doet een beroep op het verantwoorde-
lijkheidsgevoel van Nederlandse burgers. Tevergeefs. Natuurgebieden zijn afgelopen weekend overvol, 
stranden drukbezocht. Het kwartje valt niet.

‘Er zijn altijd risico’s in het leven’, is een van de smoezen die ik aanhoor op televisie. Met stomheid gesla-
gen. Boos ook. Waar is het gezond verstand? Waar zijn de mensen die vorige week stonden te klappen 
voor de zorg? Ik denk aan alle zorgmedewerkers die zich tomeloos inzetten. Vrijwilligers. En in het bijzon-
der aan mijn zus die als IC-verpleegkundige keihard werkt voor de doodzieke patiënten op haar afdeling. 
Net gediplomeerd. Bikkelen voor ons. Voor Nederland. En misschien straks voor jouw opa, oma, moeder, 
vader, broer of zus. Blijf thuis. Blijf alsjeblieft thuis.

Mardou van Kuilenburg

15-jarige op bromfiets zonder 
rijbewijs met drank en wiet
Castricum - In de nacht van za-
terdag 21 op zondag 22 maart 
werd, na een kleine achtervol-
ging, een brom�ets staande ge-
houden. 
De 15-jarige bestuurder van die 
brom�ets bleek niet in het bezit 
te zijn van een geldig rijbewijs. 

De bestuurder en passagier zijn 
beide meegenomen naar het po-
litiebureau. 
Onderweg daarheen werd er 
door de politie gezien dat er iets 
werd weggegooid in de struiken. 
Dit bleek een zak wiet te zijn. De-
ze zak is ook meegenomen naar 

het politiebureau. 
Op het bureau bleek dat de be-
stuurder ook nog in het bezit 
was van een bijna lege �es Wod-
ka. Van beide goederen is af-
stand gedaan. De ouders heb-
ben de kinderen opgehaald van 
het politiebureau.




