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Lintjesregen in Castricum met belronde en oranjetompoucen
Burgemeester Mans heeft maandag 26 
april acht inwoners van de gemeente 
Castricum gebeld om hen te informeren 
dat zij een Koninklijke onderscheiding 
krijgen. De onderscheidingen werden twee 
dagen later, op woensdag 28 april, aan de 
volgende acht uitgereikt:

  e heer red Bakker - de heer Bakker 
is sinds 1994 medeoprichter, voorzitter 
en beheerder van kinderboerderij 
stichting Het Dierenduintje te 
Castricum. De stichting is in 2001 
o ieel opgeri ht  Behalve met het 
werk op de kinderboerderij is hij actief 
als mantelzorger voor zijn moeder en 
zijn schoonmoeder.

  e heer Wim Brakenho  - se retaris en 
ringencommissaris van vogelvereniging 
De Gevederde Vrienden te Castricum. 
De club heeft door de jaren heen 
tussen de 30 en 130 leden geteld. 

e heer Brakenho  was degene die 
de contactavonden, de jaarlijkse 
vogelshow en de feestavond 
organiseerde.

  evrouw arianne ooger rugge - 
twintig jaar vrijwilliger bij de Vereniging 
Kennemer IJsbaan. Oprichter van de 
50  tnesstrainingsgroep, een groep 
met tussen de 20 en 30 leden. Ze traint 
twee keer per week de senioren. Naast 
het sportieve deel, zorgt mevrouw 
Hoogerbrugge ook voor een goede 

onderlinge band tussen de leden van de 
vereniging. 

  e heer ohn ok - al meer dan twintig 
jaar vrijwilliger voor jongerencentrum 
de Storey Club in Akersloot. Zorgde dat 
er nieuwe huisvesting voor het centrum 
kwam. De ruimte werd daardoor ook 
groter, waardoor het mogelijk werd 
om er activiteiten voor kinderen te 
organiseren.

  e heer enk eijer - tot zijn 
pensionering in 2006 werkzaam als 
docent bij het Nova College in Haarlem. 
Midden jaren negentig actief geworden 
bij de Protestantse Kerk in Castricum. 
Eerst als ouderling en scriba, later 
in verschillende andere functies. 
Tien jaar geleden als vrijwilliger gaan 
werken bij de Stichting Uitgeester 
Senioren. Daar verzorgt de heer Meijer 
computerworkshops en cursussen.

  e heer i k ekel - sinds 1977 
bestuurslid, penningmeester en 
voorzitter van de hengelsportvereniging 
De Sander in Akersloot. Al meer dan 
veertig jaar actief hengelsporter in 
verenigingsverband. Binnen De Sander 
organiseerde de heer Pekel onder meer 
wedstrijden.

  e heer Wim es - in de jaren ta htig 
startte de vrijwilligersloopbaan van de 
heer Res, toen hij betrokken raakte bij 

de Atletiek Vereniging Castricum. In 
de beginjaren organiseerde de heer 
Res ook de bosloop. Hij vroeg de 
vergunningen aan, plande de regionale 
hardloopkalender en stemde die af 
met andere verenigingen. Richtte zich 
daarnaast op de communicatie. 

  e heer rits hreuder - eerste 
schreden op het pad van het 
vrijwilligersbestaan tussen 1977 
en 1997, toen de heer Schreuder 
vrijwilliger en bestuurslid was bij de 
Mixed Hockey Club Castricum. Daar 
was hij ook bondsscheidsrechter 
en opleider van de scheidsrechters. 
Later vrijwilliger en bestuurslid van de 
Stichting Castricum helpt Muttathara.

Vanwege corona was er dit jaar een 
compacte ontvangst van de decorandi 
op het gemeentehuis. Dat gebeurde 
in twee zalen -  de trouwzaal en 

edrij srestaurant e eerl kheid - en 
met een beperkt aantal genodigden. Ook 
werden de coronamaatregelen in acht 
genomen. Niettemin was woensdag 28 
april een feestelijke aangelegenheid met 
persoonlijke aandacht, mooie toespraken 
en gedenkwaardige momenten.
De decorandi ontvingen tijdens de 
belronde van burgemeester Mans allemaal 
een paar lekkere oranjetompoucen, 
speciaal voor deze gelegenheid bij hen 
aan huis bezorgd.

Journalist en Castricummer Rens Blom 
stuurt elke zondag om 10:00 een gratis 
e-mailnieuws rie  met alleen ht nieuws 
uit Castricum. Over lokale politiek, de 
huizenmarkt, dorpsvoorzieningen en 
meer. De nieuwsbrief is een hobbyproject 
met onafhankelijke berichtgeving, zonder 
advertenties en non-nieuws  e kunt je 
gratis aanmelden via nieuwsuitcastricum.
nl. Honderden Castricummers gingen je 
al voor!

Deze publicatie is een initiatief van 
Rens Blom en de gemeente en enkel 
bedoeld om de bekendheid van zijn 
onafhankelijke nieuwsbrief te vergroten. 
De gemeente heeft op geen enkele wijze 
invloed (gehad) op nieuwsuitcastricum.nl. 

ratis e-mailnieuws rie  
met ht nieuws uit 
Castricum 

Gemeente stelt groenstrook verkoopbaar
Op verzoek van de betrokken 
bewoners hebben de burgemeester en 
wethouders van de gemeente Castricum 
voorgenomen de strook grond naast de 
woning op Zuster Meyboomstraat 1 langs 
de Charlotte Ruyslaan verkoopbaar te 
stellen. De groenstrook wordt ingericht 
en gebruikt als erf of tuin en zal, nadat de 

heesters zijn geplant, door de kopers als 
openbaar groen worden beheerd.   

Contact
Inwoners die nader geïnformeerd willen 
worden of hun zienswijze over de verkoop 
kenbaar willen maken, kunnen telefonisch 
contact opnemen met Domein Ruimtelijke 

Ontwikkeling en Team Beleid & Vastgoed 
via: 088 907 346. Daarnaast is ook een 
schriftelijke reactie mogelijk. Tekeningen 
van de te verkopen en te beheren stroken 
grond liggen vanaf 6 mei 2021 gedurende 
vier weken ter inzage in de hal van het 
gemeentehuis in Castricum  

Bijstandsuitkering  
digitaal aanvragen
Sinds 1 mei kunt u in de gemeente 
Castricum een bijstandsuitkering digitaal 
aanvragen via werk.nl. Ga hiervoor naar 
werk.nl en hou het volgende bij de hand: uw 
digi-d, eventueel maandelijks inkomen en 
uw v voor het maken van een (werk)pro el  
U doorloopt vervolgens de stappen zoals 
aangegeven. Hebt u hier hulp bij nodig? 
Neem dan telefonisch contact op met 
Sociaal Team via 140251. Zij helpen u graag!

Werk nl is de we site voor werkzoekenden 
en werkgevers. Het is de plaats waar vraag 
en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar 
komen. Als werkzoekende vind je hier 
tips en trucs over solliciteren, vacatures 
en kun je een eigen werkmap bijhouden. 
Daarnaast is het de ingang om digitaal een 
uitkering aan te vragen.

 Agenda raadsinformatieavond / commissie
 Dinsdag 18 mei 2021   

Agenda Raadsinformatieavond / commissie datum
Tijd Onderwerp

 Raadsinformatiebijeenkomsten
19.30 – 20.45 Presentatie Regionale Energiestrategie 
 Pauze
21:00 – 21.45 Presentatie op initiatief van de fractie van GroenLinks door  
 ar hite ten ureau AW over koppelkansen woningnood en  
 woonverdunning 
21.45 – 23.00 Diverse presentaties rondom wonen:
 1  ennismaking met nieuwe dire teur ennemer Wonen en  
     presentatie actuele ontwikkelingen sociale huurwoningmarkt  
 2. Presentatie van Leygraaf makelaars (woningmakers); 
     actuele ontwikkelingen op de koopwoningmarkt

 Commissie
21.00 – 22.30  Consultatie locatie IKC Bakkum

U bent van harte welkom de vergade-
ringen van de raad virtueel bij te wonen. 
Meer informatie kunt u vinden op 
www.castricum.nl/virtueelvergaderen. 
De vergaderstukken kunt u bekijken op 
castricum.raadsinformatie.nl. 

Wilt u inspreken ij n van de ommissie-
vergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur 
op de dag van de vergadering aan bij de 
gri e  Bij ommissies die zijn aangemerkt 
met een * is inspreken niet (meer) mogelijk. 
U hoeft zich niet aan te melden om tijdens 
raadsinformatiebijeenkomsten uw vragen 
te stellen of opmerkingen te maken.

■■ 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 per mail via raadsgri e astri-
cum.nl, of telefonisch via 088 909 7014, 
088 909 7094 of 088 909 7390. 

Dit kan tot en met de donderdag vooraf-
gaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. 
Het eerstvolgende raadsspreekuur is op 
maandag 17 mei. 

 Algemene informatie vergaderingen  
 gemeenteraad Castricum
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 Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Anna van Burenstraat 13 in Castricum, het plaatsen van een overkapping, 
datum ontvangst 28 april 2021 (WABO2100935)
Dag Hammarskjöldlaan 1 in Castricum, het bouwen van een schuur, 
datum ontvangst 22 april 2021 (WABO2100898)
Hogeweg 146 in Limmen, het bouwen van een schuur, datum ontvangst 27 april 2021 
(WABO2100933)
Julianaweg 24 in Akersloot, het wijzigen van de gevelbekleding en het omzet-
ten van de industriefunctie naar een woonfunctie, datum ontvangst 21 april 2021 
(WABO2100878)
Kapelweg 35 in Limmen, het bouwen van een bijgebouw, datum ontvangst 23 april 
2021 (WABO2100915)
Poelven 21 in Castricum, het bouwen van een schuur, datum ontvangst 21 april 2021 
(WABO2100883)
Prins Mauritsstraat 33 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum 
ontvangst 21 april 2021 (WABO2100884)
Visweg 14b in Limmen, het vervangen van het dak door een rieten dakbedekking, 
datum ontvangst 22 april 2021 (WABO2100891)
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.

Verleend

Dusseldorperweg 20 in Limmen, het bouwen van een woning, verzenddatum 17 april 
2021 (WABO2002676)
Dusseldorperweg 20a t/m 20d te Limmen en Achterweg 26a te Limmen ( tussen 
Dusseldorperweg en Achterweg), het bouwen van vijf woningen, verzenddatum 
23 april 2021 (WABO2002677)
Gladiolenveld 18 in Castricum, het realiseren van een erker, verzenddatum 28 april 
2021 (WABO2100729)
Ixiastraat 10 in Akersloot, het bouwen van een erker, verzenddatum 28 april 2021 
(WABO2100657)
Kerkemeer 3 in Akersloot, het realiseren van een uitrit, verzenddatum 22 april 2021 
(WABO2100581)
Molenweg 25 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 22 april 2021  
(WABO2100405)
Soomerwegh 1 a in Castricum, het aanleggen van een uitrit, verzenddatum 22 april 
2021 (WABO2100656)
Stierop kadastraal perceel sectie E, nr, 641 in de Woude, het verwijderen van de 
steiger en het plaatsen van een plankier, verzenddatum 28 april 2021 (WABO2002265)
verleende Omgevingsvergunning (regulier), Tulpenveld 140 in Castricum, het vergro-
ten van de woning, verzenddatum 29 april 2021 (WABO2100577)
Watertorenpad in Castricum, het uitvoeren van graafwerkzaamheden en het 
openbreken van de weg ten behoeve van het saneren van de bodem, verzenddatum 16 
april 2021 (WABO2001778)
Wederik 14 in Castricum, het realiseren van een uitweg, verzenddatum 28 april 2021 
(WABO2100466)
Westerplein 6 in Castricum, het plaatsen van een koelinstallatie in talud daktuin, 
verzenddatum 26 april 2021 (WABO2002186)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
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 Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Dusseldorperweg 133 in Limmen het vergroten van de woning, verzenddatum 
29 april 2021 (WABO2100631)
Heereweg 19 in Castricum het wijzigen van de gevel, verzenddatum 26 april 2021 
(WABO2100472)
Pagenlaan 2c in Limmen (kavel 7) het bouwen van een woning, verzenddatum 
28 april 2021 (WABO2100221)
Rijksweg 71 in Limmen het vergroten van de woning, verzenddatum 29 april 2021 
(WABO2100584)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Verlengen behandeltermijn

PAS OP! Voor criminele  
investeerders in de horeca.

Meer informatie staat op: https://www.riec.nl/

Vertrouw je het niet? 
Meld verdachte situaties 
bij de politie (0900-8844) of 
Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

Je kunt maar één keer NEE zeggen! 
 
Wordt jouw horecabedrijf ook hard 
geraakt door de coronacrisis? En heb jij 
een aanbod gekregen voor een lening 
of een investering? Let dan op! Crimi-
nelen investeren graag in horecazaken 
omdat er veel contant geld in omgaat. Zo 
kunnen ze hun criminele geld witwassen. 
Voor je het weet is jouw zaak het toneel 
van drugshandel of illegaal gokken.
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Roel Beems reageert daar heel 
nuchter op: ,,Het persbericht bevat 
geen feiten, getallen of alternatieven. 
Met alle raadspartijen hebben wij in 
goede harmonie in de commissie 75 
procent van het begrotingsgat 
gedicht. Als VVD, CDA, CKenG en 
GDB dat laatste weekend niet het 
initiatief hadden genomen, was er 
een tekort van 1,3 miljoen blijven 
bestaan en had Castricum zomaar 
een Artikel 12-gemeente kunnen 
worden. Dan raak je het beheer over 
je eigen geld kwijt. Nadat op 16 april 

bleek dat er nog een tekort over-
bleef, hadden andere fracties ook de 
moeite kunnen nemen om aanvul-
lende oplossingen aan te dragen, 
maar kozen daar niet voor en hebben 
in het weekend voorafgaand aan het 
bezoek van de provincie een afwach-
tende houding aangenomen. Wat de 
nu overeengekomen ombuigingen 
betreft, gaat het deels om uitgaven 
die worden uitgesteld tot een later 
tijdstip.”
Aan het eind van het persbericht 
hebben de ondertekenaars het nog 

over ‘het door sommige partijen niet 
kunnen dragen van de gewenste 
sfeer van samenwerking’ en ‘dat deze 
partijen kiezen voor samenwerking 
met volledig gelijkgezinden’, om te 
eindigen met: ,,Het is weer ‘ieder voor 
zich’ in de Castricumse politiek.” 
Beems zegt tot slot: ,,Inhoudelijk 
komen wij nog in juni over de �nan-
ciën te spreken als de Kadernota 
2022 wordt vastgesteld. Tegen die 
tijd is de provincie van onze 
schouder en zal het stof wel weer 
een beetje zijn neergedaald.”

Dichten begrotingsgat
(vervolg van voorpagina)

LEZERSPOST

Maandag, 26 april was een gure dag met af en toe zonneschijn. Maar er 
heerste toch een feeststemming: morgen was Koningsdag en overmorgen 
zouden de terrassen weer kunnen opengaan - weliswaar overdag, alleen, 
maar het begin van het einde van de lockdown. Hurrah! Ik �etste het dorp in 
om boodschappen voor de feestdag te doen. Eerst een aantal overheerlijke 
oranje tompoucen bij de Roset en daarna lekkere lamskoteletten bij slager 
Van der Meer - het was toch feest! De rest zou ik bij Aldi halen.
Ik parkeerde mijn �ets bij een van de nieuwe �etsrekken op het Bakkersplein, 
waarbij ik de tompoucen en het vlees in de koelte van mijn tasjes liet liggen. 
Iets meer dan een kwartier later kwam ik naar buiten. Er was iets raars: de 
�appen van mijn �etstassen stonden wagenwijd open! En toen zag ik het, vol 
ongeloof: ze waren leeg. In de achtenveertig jaar dat ik in Nederland en in 
Castricum woon, is er nooit iets uit mijn �etstassen gestolen. Ik hoop dat 
diegene die mijn lekkernijen gestolen hebben, ervan genoten hebben. Lang 
leve de Koning!
Marie Smit-Ryan, Castricum

Lekkernijen gestolen




