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In verband met het mei-reces zijn er geen raadsvergaderingen op 30 april en 7 mei. In de 
krant van 6 mei tre   u de agenda aan voor de eerstvolgende raadsvergadering van 14 mei 
aanstaande. 

Raadsplein

Alternati eve viering 4 mei

Dodenherdenking: zonder publiek
Op 4 mei herdenken we de mensen die zijn gestorven voor onze vrijheid. Dat doen we al 75 
jaar. Helaas kunnen we het dit jaar niet samen beleven, want tot 1 september mogen er geen 
evenementen worden georganiseerd. Het 4 mei Comité en de gemeente Castricum hebben 
besloten dat de gebruikelijke herdenkingen door zullen gaan, maar zonder publiek. 

Programma Castricum
m 10.00 uur legt burgemeester Toon Mans een krans bij de oorlogsgraven op de begraafplaats 

bij de dorpskerk in Castricum. Hij wordt daarbij geassisteerd door de heer Miel van der Velde na-
mens de orlogsgravensti chti ng. Vervolgens wordt een herinneringssteentje gelegd bij het Joodse 
monument op het pleintje naast het ude Raadhuis, waarna de burgemeester te voet verder gaat 
richti ng de ancrati uskerk voor een kranslegging. Afsluitend volgt een plechti gheid bij het Monu-
ment van de evallenen onder muzikale begeleiding van Muziekvereniging Emergo, waarbij twee 
schoolkinderen een gedicht zullen voorlezen en 2 minuten sti lte zal worden gehouden. 

Programma Limmen
m 12.00 uur zal de burgemeester in aanwezigheid van twee veteranen bloemen leggen bij de 

oorlogsgraven bij de protestantse kerk aan de Zuidkerkenlaan, waarna een kort nawoord van de 
burgemeester volgt.

Programma Akersloot
m 13.00 uur zijn wethouders aul Slett enhaar en Ron De Haan aanwezig bij het Vredess mbool 

voor een kranslegging. ok zijn hierbij twee veteranen, twee leden van de dorpsraad en organi-
sator van de 4 mei herdenking Ton Dekker aanwezig. Wethouder Slett enhaar of wethouder De 
Haan zal een kort nawoord geven.

Aanpassingen
mroep Castricum maakt opnames, zodat u het programma ’s avonds op www.castricum105.

nl kunt bekijken. Door deze aanpassingen in het gebruikelijke programma wordt iedereen in de 
gelegenheid gesteld om de ati onale Herdenking om 20.00 uur in Amsterdam op televisie mee 
te beleven. 

Voor inwoners, ondernemers en andere parti jen hee   de gemeente een pakket met 
steunmaatregelen samengesteld. Hiermee willen wij de mensen die getro  en zijn door de 
coronacrisis ondersteunen. Zo is bijvoorbeeld het opleggen van gemeentelijke belasti ngen 
uitgesteld. En kan men op verzoek uitstel van betaling aanvragen voor bijvoorbeeld te betalen 
bouwleges. Wie hier behoe  e aan hee  , kan een beroep doen op deze maatregelen. Voor meer 
informati e gaat u naar www.castricum.nl/noodmaatregelen. 

Pakket steunmaatregelen

inister resi ent u  e ee  , et 
instemming van de ministerraad, 
een aginstru  e astgeste  oor 

aan ag  ei, a s e s a to  ers 
van de Tweede Wereldoorlog 
worden herdacht, 75 jaar na 1945. 
Normaal wordt iedereen gevraagd 
om op 4 mei van 18.00 uur tot 
zonsondergang de Nederlandse vlag 
halfstok te hangen. Dit jaar is het 
anders: dan hangt de Nederlandse 
vlag op 4 mei eenmalig van 
zonsopgang tot zonsondergang 
halfstok. 

Zo kan er, ondanks de coronamaatregelen, toch uitgebreid (vanuit huis) worden sti lgestaan bij 
Dodenherdenking. Dat geldt ook voor alle hoofdgebouwen van de rijksoverheid; gemeenten, 
provincies en diplomati eke vertegenwoordigingen volgen deze vlaginstructi e ook.

Oproep: hang uw 
vlag op 4 mei de 
hele dag halfstok

Medio april zijn de werkzaamheden aan de dorpszijde van het stati on van start gegaan, 
waardoor de stati onstunnel aan de dorpszijde nu afgesloten is tot eind 2020.

et sta  onsge ou  en e tra  i n ges oo t
Van vrijdag 8 mei (00.00 uur) t/m maandag 
11 mei (05.00 uur) rijden er 76 uur geen 
treinen.
Er worden in dit weekend onder andere 
damplanken in de grond gebracht voor de 
nieuwe trap en li  . Dit gee   van vrijdag 07.00 
uur tot en met zaterdag 07.00 uur mogelijk 
wel geluidsoverlast. Direct omwonenden 
worden hierover ook door de aannemer op 
de hoogte gehouden.

Station Castricum op de schop

Werkzaamheden Prinses Marijkestraat 
van 6 mei tot half juli
Nieuwe trott oirtegels, riool en vervangen bomen

De werkzaamheden aan de rinses Marijkestraat starten in 
de week van 6 mei en duren tot half juli 2020. De bomen, in 
totaal 13 stuks, worden in november geplant. Voor het deel 
waar gewerkt wordt, geldt dat de straat niet bereikbaar is 
voor gemotoriseerd verkeer, er kan dan niet geparkeerd 
worden. Voetgangers hebben wel doorgang. 

Meer informati e kunt u vinden op www.castricum.
nl onder lannen en projecten’. Voor vragen 
kunt u terecht bij projectleider Marco van Beek, 
ti jdens kantooruren telefonisch bereikbaar op 
088-9097541 of per e-mail: marcovanbeek@
debuch.nl.

De werkzaamheden aan de rinses Marijkestraat starten in 
de week van 6 mei en duren tot half juli 2020. De bomen, in 
totaal 13 stuks, worden in november geplant. Voor het deel 
waar gewerkt wordt, geldt dat de straat niet bereikbaar is 
voor gemotoriseerd verkeer, er kan dan niet geparkeerd 

Offi  ciële mededelingen woensdag 29 april
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Fluitekruidpad 8 in Akersloot, het plaatsen van een buitenunit met airco, datum ontvangst 
15 april 2020 (WAB 2000749)
Kerklaan 5 in Akersloot, het bouwen van een woning, datum ontvangst 15 april 2020 
(WAB 2000748)
Anna aulownastraat 14 in Castricum, het plaatsen van een aanbouw, datum ontvangst 19 
april 2020 (WAB 2000781)
Eerste roenelaan 4 in Castricum, het vergroten van de achteraanbouw, datum ontvangst 19 
april 2020 (WAB 2000782)

p 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 informati e kunt u contact met ons 
opnemen.

Verleend
Starti ngerweg 6 in Akersloot, het restaureren van een gemeentelijk monument en het aan-
brengen van een dakvenster, verzenddatum 20 april 2020 (WAB 2000388)
Augusta de Witstraat 1 in Castricum, het plaatsen van twee dakkapellen, verzenddatum 20 
april 2020 (WAB 2000534)
Amberlint 16 in Limmen (kavel 7), het bouwen van een nieuwe twee onder n kapwoning, 
verzenddatum 21 april 2020 (WAB 2000420)
Starti ngerweg 7a in Akersloot, het wijzigen van gebruik van bollenschuur in wonen, verzend-
datum 21 april 2020 (WAB 1901596)
Amberlint 18 in Limmen (kavel 6 ), het bouwen van een twee onder n kapwoning, ver-
zenddatum 21 april 2020 (WAB 2000422)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar mak-
en. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)
Heereweg 24 in Castricum, het verbouwen van een woning, verzonden 20 april 2020 

(WAB 2000274)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar mak-
en. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Ingetrokken
Dusseldorperweg 39 in Limmen, het plaatsen van een aanbouw, verzonden 17 april 2020 
(WAB 2000726) 
Hoogegeest 29a in Akersloot, het (na sloop van de bestaande loods)  bouwen van vier won-
ingen, verzonden 22 april 2020 (WAB 2000687)

Verlengen behandeltermijn
Duinenboschweg 7 in Castricum, het bouwen van een bijgebouw en het inrichten van het 
erf (WAB 2000401)
Duinenboschweg 9 in Castricum, het bouwen van een bijgebouw en het inrichten van het 
erf (WAB 2000400)
Duinenboschweg 11 in Castricum, het bouwen van een bijgebouw en het inrichten van het 
erf (WAB 2000402)
Duinenboschweg 13 in Castricum, het bouwen van een bijgebouw en het inrichten van het 
erf (WAB 2000404)
Westerweg 6 in Akersloot, het bouwen van een aanbouw (WAB 2000231)
Kerkweg 40a in Limmen onthe   ng van huidige bestemmingsplan winkel naar woning 
(WAB 2000096)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)
Dusseldorperweg 76 in Limmen, het renoveren en restaureren van RK kerk H.Cornelius 
(fase 2), (WAB 1801879)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 1 mei 2020 zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kan een 
ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor meer informati e kunt u con-
tact met ons opnemen.
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Kijk op www.castricum.nl voor
prakti sche 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 Twitt er
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 corona-maatregelen is het ge-
meentehuis 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 noodzake-
lijk is om naar het gemeentehuis te komen.

Milieustraat
Kom alleen als het echt noodzakelijk is!
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum di. t/m vrij.
van 8.30 tot 15.45 uur, za. van 9.00 tot 16.00
uur. De milieustraat is 5 mei gesloten.
Zie www.castricum.nl/afval voor openings-
ti jden, 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, griffi  e 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 corona-maatregelen, regels voor bij-
voorbeeld parkeren, hondenpoep en afval.
boa@debuch.nl

Colofon
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Lieve Tess, Eva en Liz 

Ik mis jullie! Ik hoop gauw weer 

logeren hier 

en knu�elen samen
Liefs oma Mary

Castricum - Deze week voor de laatste keer lieve berichtjes!

Lieve opa’s en oma’s, We missen jullie en hopen dat we jullie snel weer zien! We are fee-ling blue.
Liefs, Tess, Eva en Liz

Lieve opa’s en oma’s, We missen jullie en hopen dat we jullie snel weer zien! We are fee-ling blue.
Liefs, Tess, Eva en Liz

Lieve Eli, 
dank je wel voor het mooie hartje. Ik draag het met plezier!Liefs, ook aan Alex, Milo en Féline,

Map

Lieve opa’s en oma’s, We missen jullie en hopen dat we jullie snel weer zien! We are feeling blue.

Lieve opa’s en oma’s, 

We komen hopelijk snel weer een 

echte kus brengen in plaats van 

een handkusje door de lucht!! 

Liefs van Seb en Lis
 Lieve opa en oma, 

Wij missen jullie en hopen jullie 

gauw weer te zien.

Dikke kus!
Tamara en Kaylee 

Woningsdag vierden 
we samen dichtbij huis
Castricum - Een uitgestorven 
dorpskern, buitenspelende 
kinderen en her en der een mu-
zikaal intermezzo: Wonings-
dag in Castricum is rustig ver-
lopen. 
Op verschillende plekken 

klonk het Wilhelmus, elders 
werden huizen versierd en 
Emergo beklom de kerktoren 
rond tienen om het dorp fees-
telijk ‘toe te spelen’. 
(Foto’s: Aad Zonneveld, Henk 
de Reus, Bert Westendorp)




