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SocialBoost helpt jongeren uit de dip!
Visweg in Limmen
afgesloten van 3 tot en
met 7 mei

Op 26 april startte MEE & de Wering
het project SocialBoost! voor jongeren
tussen de 14 en 27 jaar uit Alkmaar,
Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest.
Deelnemende jongeren krijgen letterlijk
een sociale boost en dragen tegelijkertijd
iets positiefs bij aan hun omgeving. Als
duo of in groepsverband zijn ze bezig
et to e activiteiten, asterclasses en
challenges die uitdagen om samen en
voor anderen bezig te zijn.
Deelnemers doen vanaf 26 april acht
weken lang elke week een challenge.
Deze opdracht voeren jongeren samen
met een ‘maatje’ uit en gaan over
actuele thema’s zoals duurzaamheid,
sporten en bewegen, andere culturen
en het verbeteren van de wijk. Het kan
bijvoorbeeld kokkerellen zijn, of samen
de buurt opknappen. Daarnaast zijn er
vier masterclasses en is er elke dag een
‘energyboost’: een appje van de coach
met een leuke opdracht, bijvoorbeeld een
opdracht, rebus of vlog maken.
Geldprijs
Jongeren tussen de 14 en 27 jaar

Van maandag 3 mei t/m vrijdag 7 mei is
de Visweg in Limmen tussen Wilgenlint
en Hogeweg afgesloten. GP Groot
maakt dan de aansluiting van het riool
voor de nieuwe wijk het Kastanjelint.
Omwonenden en belanghebbenden
ontvangen vlak van de start van de
werkzaamheden een brief van aannemer
GP Groot met meer details over de
werkzaamheden.

kunnen zich met een vriend of vriendin
aanmelden, of alleen. Deelnemers die
zich individueel aanmelden, worden op
basis van persoonlijkheid aan een maatje
gematcht.
Ook is er een heuse geldprijs te winnen
voor de top 3 beste duo’s! Het duo dat de
challenges het beste uitvoert, wint aan het
eind van het project € 300,-. Het stel dat

op de tweede plaats komt wint € 200,- en
de derde prijs is een mooi bedrag van
€100,-.
Aanmelden
Jongeren die zin hebben om weer wat tofs
te gaan doen, kunnen zich aanmelden op
www.socialboost.meewering.nl/.
Deelname is gratis!

Vergaderingen
gemeenteraad
Castricum

Versterkt u het Platform
Gehandicaptenbeleid Castricum?
Wat doet het Platform
Gehandicaptenbeleid Castricum?
Het platform adviseert gevraagd en
ongevraagd aan de gemeente over
allerlei onderwerpen die van belang zijn
voor mensen met een beperking, vooral
als het gaat over de inrichting van de
openbare ruimte en de toegankelijkheid
van openbare gebouwen. Daarnaast
worden andere activiteiten verricht die
van belang zijn voor mensen met een
beperking.

king. Het platform vergadert gemiddeld
één keer per maand in principe op de
vrijdagochtend.
Wie zoeken we?
Iemand die:
oog ee t voor de elangen van
mensen met een beperking;
et leuk vindt o o te ko en voor
de belangen van mensen met een
beperking;
ereid is naast de aandeli kse
vergadering andere activiteiten te
verrichten voor het platform;
ini aal
aar oud is
oont in de ge eente astricu
geen olitieke o a teli ke inding
heeft met de gemeente Castricum

Het Platform Gehandicaptenbeleid
Castricum
Het platform bestaat uit een enthousiast team van mensen die zich betrokken voelt bij mensen met een beperking
en wil bijdragen aan de verbetering van
de positie van mensen met een beper-

De voorkeur gaat uit naar iemand die

Omruilactie rolcontainers: u kunt uw keuze
tot en met 7 mei as. doorgeven
Wilt u nog uw gft- of restafvalcontainer
gratis omruilen naar een ander formaat? Of
uw pmd-container inleveren?
Dat kan nog tot en met 7 mei 2021
via de speciale website: https://buch.
mijncontainer.nl
De omruilactie start half mei en duurt
enkele weken. U krijgt van ons persoonlijk
bericht wanneer we bij u langskomen.
Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Omruilmogelijkheden
or aat resta valcontainer o ruilen van
groot (240 l.) naar klein (140 l.) of van klein
naar groot.
or aat g t container o ruilen van groot
naar klein of van klein naar groot
nleveren van u
d container
Het is niet mogelijk om een kleiner formaat
pmd-container te kiezen.

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 257 561 60 (whatsapp)
info@castricum.nl

Tijdens de werkzaamheden is er een
omleiding. Voor vragen kunt u terecht
bij projectleider Peter Metzelaar via
p.metzelaar@gpgroot.nl.

slechtziend, blind of volledig rolstoelafhankelijk is of een verstandelijke beperking heeft, of door ervaring weet welke
problemen mensen met deze beperkingen ervaren in het dagelijks leven.
Leden van het Platform Gehandicaptenbeleid Castricum ontvangen een
vergoeding per vergadering en voor
onkosten.
Bent u enthousiast geworden?
Heeft u interesse om lid te worden van
het platform, of wilt u eerst meer informatie? Dan kunt u contact opnemen
voor een informatief gesprek met de
voorzitter van het PGBC, Edwin Steeman Dit kan door een e-mail te sturen
naar edwin@pgbc.nl

In verband met het meireces en
Hemelvaartsdag vergadert de raad van
Castricum weer op dinsdag 18 mei.
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 gri e it kan tot en et de donderdag
voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00
uur. Het eerstvolgende raadsspreekuur is
op maandag 17 mei 2021.
Contact
Voor al uw vragen rondom de
vergaderingen van de raad kunt u bij
de gri e terec t at kan er ail via
raadsgri e castricu nl, o tele onisc via
088 909 7014 of 088 909 7094.

Wegwerkzaamheden Poelven en Vinkebaan Bakkum
De Poelven en Vinkebaan krijgen te
maken met werk aan de straat en de
riolering. De werkzaamheden zijn van
3 mei tot november. De Poelven krijgt
een nieuwe bestrating, de trottoirs krijgen nieuwe tegels en er komen nieuwe
bomen. Tegelijkertijd wordt de riolering
vervangen en komt er een extra rioolbuis
voor het regenwater. Door dit gescheiden
af te voeren staat het andere riool minder
onder druk bij veel regenval en kan het

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

regenwater in droge tijden weer gebruikt
worden. Het water in het regenriool gaat
via de Vinkebaan naar de spoorsloot.
Houd rekening met enige verkeershinder.
Meer informatie staat op onze website:
www.castricum.nl/wegwerkzaamheden
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Marco van Beek, domein
Beheer Openbare Ruimte, via telefoonnummer 088-9097541 of e-mail
marcovanbeek@debuch.nl.

Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.castricum.nl
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Vergunningen

Snoeikorven voorjaar

Omgevingsvergunningen
Aangevraagd
Bakkummerstraat 64 in Castricum, het plaatsen van een schutting, datum ontvangst 20 april 2021 (WABO2100869)
Dopheide 2 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 19 april
2021 (WABO2100857)
Dorpsstraat 35 c in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, datum ontvangst 18
april 2021 (WABO2100853)
Hogeduin 15 in Castricum, het vergroten van de berging, datum ontvangst 20 april
2021 (WABO2100864)
Kadastraal perceelnummer 127 Sectie K in Akersloot, het vervangen van een
steiger, datum ontvangst 15 april 2021 (WABO2100842)
Kastanjelint in Limmen (kavel 2), het bouwen van een woning, datum ontvangst 21
april 2021 (WABO2100871)
Louise de Colignystraat 25 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 18 april 2021 (WABO2100850)
Molenweg 43 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 21 april
2021 (WABO2100876)
Pagenlaan 11 in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 20 april
2021 (WABO2100863)
Schoutenbosch 45 en 47 in Castricum, het plaatsen (vervangen) van dakkapellen,
datum ontvangst 20 april 2021 (WABO2100867)
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.

Snoeikorven zorgen voor minder
overvolle gft-containers
Gooi uw snoeiafval makkelijk weg
Dit voorjaar vindt u op verschillende
plekken in Castricum, Limmen en Akersloot
snoeikorven.
Door de aangepaste inzamelfrequentie,
willen we voorkomen dat inwoners in de
lente met overvolle gft-containers zitten.

Wat mag u in de korven gooien: snoeiafval
dat niet in de gft-container past, zoals
takken. Let op! De korven zijn niet bedoeld
voor grof snoeiafval zoals boomstammen.
Dat brengt u naar de milieustraat.
Meer informatie over de snoeikorven
vindt u op www.castricum.nl/afval

Hulp nodig bij geldzaken?

Staat u voor financiële uitdagingen? Als
inwoner of ondernemer van de gemeente
Castricum is het goed om te weten dat u
daarvoor terecht kunt bij ons. Wekelijks
kunt u terecht bij het inloopspreekuur
Geldzaken voor vragen over financiën,
geldproblemen en/of schuldhulpverlening. Er zijn dan professionals aanwezig
die u goed kunnen helpen.

Verleend
C.F. Smeetslaan 2, 4 en 6 in Castricum, het renoveren van drie winkels, verzenddatum 19 april 2021 (WABO2100424)
Heer Hugostraat 12 in Akersloot, het vergroten van de woning, verzenddatum 16
april 2021 (WABO2100421)
Het Nieuwland 1 in Castricum, het plaatsen van een schutting, berging en carport,
verzenddatum 16 april 2021 (WABO2100552)
Oude Parklaan 1 in Castricum, het bouwen van een berging, verzenddatum 7 april
2021 (WABO2002605)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

In de snoeikorven gooit u makkelijk uw
snoeiafval.

Inloopspreekuur Geldzaken
Cultureel Centrum Geesterhage
Geesterduinweg 3 te Castricum
Afspraak via Socius, telefoonnummer 0888876900

Iedere vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00
uur kunt u op afspraak terecht bij Socius
in Cultureel Centrum Geesterhage.

www.castricum.nl/hulpbijschulden

Verlengen behandeltermijn
Geesterweg in Akersloot (tussen station Uitgeest en Van der Valk Hotel), het
aanleggen van middenspanningskabel en het maken van gestuurde boringen en persingen, verzenddatum 20 april 2021 (WABO2100502)
Hogeweg 55 in Limmen, het aanbrengen van een ventilatie systeem, verzenddatum
19 april 2021 (WABO2100382)
Rollerusstraat 5, 5a, 5b, 5c, 5d en 5e in Castricum (Breedeweg 45 (nabij), het
bouwen van 6 recreatiewoningen, verzenddatum 19 april 2021 (WABO2100113)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd
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Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 257 561 60 (whatsapp)
info@castricum.nl

Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.castricum.nl

Scholieren Jac. P. Thijsse krijgen les in debatteren
Castricum - Leerlingen uit 4 havo van het Jac. P. Tthijsse College kregen
vorige week les in debatteren. De verhitte discussies die dat opleverde
vormden de start van een project waarin de scholieren binnenkort zelf
een stelling gaan formuleren.
,,Klassen moeten docenten één
keer per half jaar kunnen
wegsturen.” De trainer leest de stelling voor, er valt een korte stilte en
bij menig leerling wordt een wenkbrauw opgetrokken. Serieus?! Maar
de stilte is van korte duur, want al
snel klinken de voor- en tegenargumenten door elkaar heen. ,,Ja,
afwisseling is goed, soms heb je
docenten wel twee jaar achter
elkaar!” ,,Nee joh, dat slaat toch
helemaal nergens op, een 14-jarige
kan toch niet over jouw baan
gaan?” Na een vrij debat waarbij de
argumenten vooral werden afge-

vuurd naar elkaar zitten de leerlingen weer rustig tegenover elkaar.
De kop is eraf, de debattraining kan
nu écht beginnen.
Alle leerlingen uit 4 havo van het
Jac. P. Thijsse College volgden in
Geesterhage een debatworkshop
van de DebatUnie.
In drie verschillende ruimtes, waaronder in het theater, hebben drie
trainers drie dagen lang de ene stelling na de andere gegeven met
iedere keer weer een andere
opdracht. Wie moet je eigenlijk
informeren over de voor- en

nadelen, hoe ziet een openingsspeech eruit, hoe zorg je voor structuur in je debat, hoe red je je uit
een benarde vrije fase en hoe rond
je een debat af? Theorie en praktijk
wisselden elkaar in hoog tempo af
en de gemoederen liepen soms
hoog op, want hoezo zou plastische
chirurgie voor lelijke jongeren gratis
moeten worden?!
Na het slotdebat was het om vier
uur ‘s middags toch echt afgelopen.
Ietwat vermoeid en soms nog
nadiscussiërend over de stelling
verlieten de leerlingen het gebouw.
Na de vakantie gaan ze aan de slag
met een eigen gekozen stelling en
als ze dat net zo fanatiek en vurig
doen als nu, belooft dat heel wat!

De lessen debatteren vonden plaats in cultureel centrum Geesterhage.
Foto: aangeleverd

