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Culturele achtergrond, geslacht, geaardheid, lee  ijd, talenten of beperkingen: het maakt 
niet uit. Iedereen moet mee kunnen doen in een inclusieve samenleving’. Om voor een 
inclusieve gemeente een acti eplan te maken, hee   de gemeente Castricum twee ieder-
een-doet-mee-tafels’ georganiseerd waar inwoners en organisati es input konden geven 
voor het plan. 

Uitnodiging
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dan kan! Wij nodigen iedereen uit om deze bijeenkomst bij te 
wonen op: 
Datum en ti jd: woensdag 8 mei van 16.00 tot 17.30 uur
Locati e: Gemeentehuis Castricum, Raadhuisplein 1 (zaal Sti erop)

Iedereen-doet-mee-tafel: 
afrondende bijeenkomst

Jaarthema: In vrijheid kiezen

Op zondag 5 mei ontsteekt burgemeester oon Mans het 
bevrijdingsvuur op het Dorpsplein in Castricum als start-
sein van het bevrijdingsfeest. In nauwe samenwerking 
met het Veteranen Comit  en diverse organisati es wordt 
op het Dorpsplein een passend bevrijdingsprogramma 
georganiseerd. Op deze wijze gee   Castricum aandacht 
aan het feit dat vrijheid niet alti jd en niet voor iedereen 
zo vanzelfsprekend is.

Op 4 mei, om middernacht, wordt in Wageningen het bev-
rijdingsvuur ontstoken als s mbool van de overgang van 
herdenking naar bevrijding. Atleten van Atleti ek Vereniging Castricum vertrekken direct vanuit 
Wageningen om al rennend de fakkel met bevrijdingsvuur naar Castricum te brengen. Na ruim 
12 uur hardlopen, draagt de atleti ekvereniging het bevrijdingsvuur op zondag 5 mei om 13:00 
uur over aan burgemeester Toon Mans. Na het ontsteken van het bevrijdingsvuur en de speech 
volgt een gezellig samenzijn. Voor de muzikale omlijsti ng zorgt fanfareorkest Emergo.

In vrijheid kiezen
Het mott o van de 4 en 5 mei viering tussen 2016 en 2020 is Geef vrijheid door  en voor 2019 
is het jaarthema in vrijheid kiezen . Daarmee wordt gerefereerd aan 100 jaar kiesrecht, de 
Provinciale en Europese verkiezingen in 2019 en dat wij in alle vrijheid kunnen kiezen, doen en 
laten wat wij willen, uiteraard binnen de regels van de wet. Vrijheid is een groot goed, iets wat 
niet vanzelfsprekend is maar gekoesterd moet worden. Het is daarom zo belangrijk dat iedereen 
dit beseft  en dat wij vrijheid ook doorgeven aan de volgende generati es , aldus burgemeester 
Toon Mans. 

Castricum viert de vrijheid

In de gemeente Castricum zijn ti jdens de lintjesregen maar liefst ti en lintjes uitgereikt. 
Burgemeester Mans hee   ti en Leden in Orde van Oranje Nassau de versierselen opgespeld.

Het regent tien lintjes in gemeente Castricum

Vlnr, dhr. Verveer, mevr. Van Zwet-Bestebroer, mevr. Kaandorp, dhr De Geest, mevr. Slot, 
dhr. Walrave, dhr. Holt, dhr. Blesgraaf, mevr. Berkhout, mevr. Meijne, burgemeester Mans.  

Programma
19:40 uur: 
Algemene herdenking bij het Monument voor de Gevallenen Limmen/Castricum 
• Sti lle tochten vanuit Castricum en Limmen komen samen bij monument 
• Tijdens de sti lle tocht vanuit de Dorpskerk Castricum staat men sti l bij het oods monument     
   naast het Oude Raadhuis en vindt een kranslegging plaats bij de Pancrati us kerk 
• Burgemeester Mans spreekt herdenkingsrede uit

Algemene herdenking bij het Vredesmonument Akersloot 
• Wethouder Binnendijk spreekt herdenkingsrede uit

Voorafgaande aan de sti lle tochten zijn er bijeenkomsten in:
• 18:15 uur Dorpskerk Castricum
• 18:50 uur Dorpskerk Akersloot
• 18:30 uur Cultureel Centrum Vredeburg Limmen

Programma
• 12.30 uur Muziekvereniging Emergo  begint spelen van muziek op het Dorpsplein
• 12.40 uur Vertrek bevrijdingsvuur van terrein AVC. Route: AVC gebouw, Zeeweg, 
 Van Oldebarneveldweg, Van der Mijleweg, Bakkumerstraat, Vinkenbaan, Ruiterweg, 
 Torenstraat, Dorpsstraat, Horecaplein.
• 12.45 uur Aantreden veteranen en atleten
• 12.57 uur Aankomst atleten met bevrijdingsvuur 
• 13.00 uur aanbieding bevrijdingsvuur aan burgemeester Mans, door atleet met fakkel en 2 

veteranen
• 13.00 uur Ontsteking van het bevrijdingsvuur door burgemeester Mans. 
 Muziekvereniging Emergo  speelt het Wilhelmus
• 13.05 uur Speech door burgemeester Mans
• 13.15  15.00 uur Emergo speelt muziek uit de jaren 40-50 

Meer informati e
Meer informati e vindt u op www.4en5 mei.nl

Afvalpas of rolcontainer nodig?
Regel het vanaf 1 mei digitaal of in het gemeentehuis

Wie een nieuw pasje nodig hee   voor 
de ondergrondse container of toegang 
tot afvalbrengstati on Schulpstet, kan 
deze voortaan online aanvragen of a  a-
len in het gemeentehuis. A  alen bij de 
balie van het afvalbrengstati on aan het 
Schulpstet is niet meer mogelijk. Deze 
balie is per 1 mei gesloten. 

Een nieuw pasje voor de ondergrondse 
container of toegang tot Schulpstet kost 

 7,50. U kunt hem vanaf 1 mei aan-
vragen via MijnAfvalwijzer.nl, u krijgt 
de pas thuisgestuurd. Aanvragen in het 
gemeentehuis kan ook: bij de Afh aalbalie 
naast de recepti e. Een afspraak maken 
is niet nodig en u kunt de pas dan direct 
meenemen. 

Het aanvragen van een nieuwe afval-
container (restafval of G T) kan het best 
via MijnAfvalwijzer.nl. Is uw rolcontainer 
kapot, dan wordt die omgewisseld (zorg 
wel dat de container leeg is). Bent u uw 
container kwijt, dan krijgt u de nieuwe 
voor uw woning afgeleverd. 

Wilt u meer informati e? Kijk dan op MijnAfvalwijzer.nl of bel 14 0251.

Op 4 mei herdenken we de slachto  ers van de weede Wereldoorlog, maar ook die van
oorlogssituati es en vredesmissies daarna. Er worden op diverse plekken herdenkings-
bijeenkomsten georganiseerd Ook hangen we deze dag de vlag halfstok. Overheden moeten 
zich hierbij aan het vlagprotocol van de Rijksoverheid houden. Wilt u ook de vlag half stok 
hangen, dan mag u dit natuurlijk naar eigen inzicht doen. 

ips
We geven u een paar ti ps, die u eventueel kunt gebruiken:
• Gebruik de vlag met de Nederlandse driekleur, maar zonder wimpel. 
• Hang de vlag op 4 mei half stok, van 18.00 uur tot zonsondergang 
• Laat de vlag halfstok na de twee minuten sti lte hangen, tot zonsondergang. Daarna kunt u de    
   vlag naar binnen halen.  
• De volgende ochtend (Bevrijdingsdag) kunt u de vlag tot in de top hijsen.
  
De nati onale herdenking is trouwens alti jd op 4 mei, ongeacht op welke dag van de week dit valt 
of het samenvalt met een religieuze hoogti jdag. 
Meer informati e: www.4en5mei.nl.

Hoe kunt u op 4 mei herdenken?

4 mei - Nationale herdenking
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Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 1 mei 2019
Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een 
afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. De datum van ontvangst staat bij de kennisgeving. 
U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Tegen een 
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. 
Deze publicati e is alleen ter informati e.

Datum Adres
170419 Van Oldenbarneveldweg 36 in Castricum
 Het realiseren van een overkapping  (WABO1900673)
180419 Julianaweg 13 in Akersloot
 Het gedeeltelijk en gewijzigd vervangen van de dakconstructi e (WABO1900693)
210419 Hoogegeest (ter hoogte van 47) in Akersloot
 Het graven van een nieuwe sloot (WABO1900703)
230419 Grutt o 6 in Castricum
 Het vergroten van de woning (WABO1900711)
250419 Zeeweg, strandplateau in Castricum 
 Het plaatsen van een kunstobject (WABO1900734)

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling 
gesteld en worden niet verder behandeld 
U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met 
de gemeente.
 • Buiten behandeling:  Schulpvaart (nabij Zeeweg 2)  in Castricum 
    voor het plaatsen van een voetgangersbrug (WABO1900507)
 
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
230419 Schipperslaan 1a in Limmen
 Het realiseren van een fi tnessruimte (WABO1900388)
250419 Oude Haarlemmerweg 52 in Castricum
 Het bouwen van een bedrijfshal (WABO1900389)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
250419 Dr. Ramaerlaan 1 in Castricum 
 Het plaatsen van een blokhut (WABO1900220)
260419 Geesterduin 29a in Castricum 
 Het ti jdelijk plaatsen van een viskar en een noodcel tot uiterlijk 1 juli 2019   
 (WABO190627)

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 

bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de 
kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de gemeente.

Vastgesteld bestemmingsplan Brakersweg 67-69, Castricum
Burgemeester en wethouders maken op grond van arti kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 april 2019 het bestemmingsplan 
Brakersweg-67-69, Castricum heeft  vastgesteld. De gemeenteraad heeft  besloten geen 
exploitati eplan vast te stellen voor het bestemmingsplan.

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de sloop van de bestaande bedrijfsgebouwen en 
bedrijfswoning, en de realisati e van een vrijstaande woning met bijbehorende bijgebouwen.  

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, en de hierbij behorende stukken 
zijn met ingang van 2 mei 2019 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.
ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0383.BPC18Brakersweg67-VS01. Daarnaast ligt 
het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 
CA, Castricum

Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van de dag na 
die waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende zes weken beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen 
gebruik maken:
• een belanghebbende die ti jdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft   
   gebracht;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn  
    zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen;

Het beroepschrift  moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift  moet zijn ondertekend en 
bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen kan 
via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. 

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Ingevolge arti kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling 
van het bestemmingsplan, in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor 
genoemde beroepstermijn afl oopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het 
besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige 
voorziening. Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitt er van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Digitaal indienen kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de 
beroepstermijn een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat 
op het verzoek is beslist.

Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum tel. 14-0251 of via e-mail marshadewaard@debuch.nl.

Castricum, 1 mei 2019.

Op 23 mei mag u weer naar de stembus. Althans, als u minimaal 
18 jaar bent en kiesgerechti gd. Ditmaal brengt u uw stem uit 
op Nederlandse kandidaten voor het Europees Parlement. 
Alle informati e over de verkiezingen leest u op onze speciale 
webpagina: www.castricum.nl/verkiezingen2019

Waar stem ik voor? 
Wilt u weten waar de verkiezingen voor het Europees Parlement over gaan, wat het Europees 
parlement doet, hoe het bestuur van de Europese Unie in elkaar zit? U leest het hier: 
htt ps://prodemos.nl/verkiezingen/europese-parlementsverkiezingen/verkiezingskrant
of htt p://www.europarl.europa.eu/thenetherlands/nl/

Stemwijzer 
Eind april komt een Stemwijzer online: 
htt ps://prodemos.nl/verkiezingen/europese-parlementsverkiezingen/stemwijzer/ 

Wanneer krijg ik mijn stempas?
Die krijgt u in de week van 9 mei met de post. Gaat u stemmen? Neem dan behalve de stempas 
ook een identi teitsbewijs mee (paspoort, Nederlands identi teitskaart of rijbewijs). Dit mag 
maximaal 5 jaar verlopen zijn. 

Ik wil in een andere gemeente stemmen
Wilt u in een andere gemeente stemmen, dan heeft  u een kiezerspas nodig. 

U kunt twee dingen doen:
• Vul het aanvraagformulier voor een kiezerspas in. Dat kunt u afh alen ti jdens bij de recepti e 

van het gemeentehuis ti jdens openingsuren óf downloaden op www.castricum.nl/
verkiezingen2019. U kunt het ingevulde formulier e-mailen naar verkiezingen@castricum.nl of 
per post sturen naar: Bureau Verkiezingen, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. Zorg dat wij 
het formulier uiterlijk 20 mei hebben ontvangen.

• Neem uw stempas mee naar de recepti e van het gemeentehuis. Daar kunt u die omruilen voor 
een kiezerspas. Dat kan tot dinsdag 21 mei, 12:00 uur. Vergeet uw identi teitsbewijs niet!

Ik wil iemand anders voor mij laten stemmen; of ik wil voor iemand anders stemmen

Kunt u op de verkiezingsdag niet zelf komen stemmen? Laat dan een andere kiezer uw stem 
uitbrengen. Daarvoor is een volmacht nodig. Dat kunt u nu al schrift elijk regelen. Het formulier 
daarvoor kunt u vinden op de website, www.castricum.nl/verkiezingen2019, knop ‘Volmacht’. 
U downloadt het formulier, vult het samen in en levert het in bij de recepti e van de gemeente. 
Of u stuurt het ingevulde formulier naar verkiezingen@castricum.nl of per post naar: Bureau 
Verkiezingen, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 

Kunt u het formulier niet downloaden? Dan kunt u het afh alen bij de recepti e van het 
gemeentehuis of opvragen via bovenstaand post- of e-mailadres. 
Het ingevulde formulier moeten wij uiterlijk 20 mei 2019 hebben ontvangen. De gemeente 
maakt daarna een volmachtbewijs en stuurt het op naar de kiezer die voor u gaat stemmen. 

In Castricum worden regelmati g ballonnen en slagroom-
patronen (lachgas) gevonden op locati es waar vaak jongeren 
verblijven. Wij willen wijzen op de gevaren die het gebruik 
van ballonnen met lachgas met zich meebrengt. 

De inhoud van een slagroompatroon is disti kstofmonoxide 
(lachgas). Het lachgas wordt geïnhaleerd via een ballon. Dit 
gebruik geeft  een roes, een vervorming van de werkelijkheid 
in beeld en geluid en een gevoel van euforie. Lachgas is 
populair omdat het gemakkelijk en legaal verkrijgbaar is.

Risico’s
De risico’s na gebruik lijken te overzien maar heeft  zeker een risico voor de gezondheid. Lachgas 
gelijk inhaleren vanuit een patroon of gasfl es is levensgevaarlijk. Het gas is zo koud dat longen, 
mond, lippen, neus en stembanden kunnen bevriezen. Gebruik van lachgas kan leiden tot 
zuurstoft ekort in de hersenen. Dit kan de dood tot gevolg hebben. 

Wij vragen ouders of verzorgers dit onderwerp met hun kind te bespreken en hem of haar te 
wijzen op de gevaren en risico’s. 

Meer informati e
Meer informati e over dit onderwerp vindt u op: www.brijderjeugd.nl en www.drugsinfoteam.nl

Lachgas: niet zonder gevolgen 




