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Like ons op Facebook
Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: 
je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. 
Like de pagina en je kunt erover meepraten.

Agenda Raadsplein 11 juni 2020
    Auditcommissie

18:00 – 19:00  Auditcommissie 
  Commissies
19.30 – 21.00  Bestuursopdracht integraal verkeersplan Castricum 
    

19.30 – 21.00  Zienswijze op jaarstukken diverse gemeenschappelijke regelingen:
  - Zienswijze op jaarrekening 2019, begroti ngswijziging 2020 en  
    begroti ng 2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
  - Zienswijze op jaarstukken 2019 en begroti ng 2021 van het 
    Regionaal Historisch Archief Alkmaar (RHCA)
  - Zienswijze op jaarstukken 2019, begroti ngswijziging 2020 en  
    begroti ng 2021 van Cocensus
  - Zienswijze op jaarstukken 2019, begroti ngswijziging 2020 en  
    begroti ng 2021 van de Werkorganisati e BUCH 

  
  Pauze
21.15 – 22.30  Consultati e concept ambiti edocument programma klimaat
   

21.15 – 22.00  Voorstel m.b.t. griffi  e 
22.00 – 22.30  Commissie Algemene Zaken 
 1A Ontheffi  ng woonplaatsvereiste wethouders
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 28 mei 2020
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informati e
 2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
 2E Vragen uit de raad

22.45 – 23.00   Raadsvergadering 
    

 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
 B Moti e Castricummerwerf
 4 Besluitvorming
 A Ontheffi  ng woonplaatsvereiste wethouders
 B Moti e Castricummerwerf
 5 Sluiti ng

De gemeenteraad van Castricum vergadert op 11 juni opnieuw virtueel. De agenda van donderdag 
11 juni treft  u hiernaast aan. De bijbehorende vergaderstukken kunt u raadplegen via castricum.
raadsinformati e.nl. 
Als inwoner bent u van harte welkom de vergaderingen virtueel bij te wonen. Dat kan op drie 
manieren. In de agenda treft  u per onderwerp aan hoe u de vergadering kunt volgen:

De vergadering is live te volgen via Radio Castricum.

U kunt de vergadering live bijwonen via de vergaderapplicati e Zoom. Een instructi e 
kunt u vinden op www.castricum.nl/virtueelvergaderen. De toegangscodes kunt u 
vinden op castricum.raadsinformati e.nl bij de desbetreff ende vergadering.

Enkele dagen na de vergadering kunt u deze terugkijken in het 
raadsinformati esysteem via castricum.raadsinformati e.nl

Wilt u inspreken bij één van de commissievergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur op de dag 
van de vergadering aan bij de griffi  e. Sowieso kunt u voor al uw vragen rondom de vergaderingen 
van de raad bij de griffi  e terecht. Dat kan per mail via raadsgriffi  e@castricum.nl, of telefonisch via 
088 909 7014 of 088 909 7015.

Raadsplein donderdag 18 juni 2020 – behandeling Kadernota 2021
Op donderdag 18 juni 2020 behandelt de gemeenteraad de Kadernota 2021. De kadernota vormt 
de opmaat naar de begroti ng van 2021 en geeft  richti ng aan het fi nanciële beleid van de gemeente 
voor de komende jaren. Voor de raad is de behandeling van de kadernota één van de belangrijkste 
vergaderingen van het jaar. De gemeenteraad geeft  in deze vergadering richti ng aan hoe gemeen-
schapsgeld wel en niet wordt besteed. 

Deze vergadering zal plaatsvinden in de raadzaal van het gemeentehuis van Castricum. De raad-
zaal wordt Corona-proof ingericht. Dat heeft  tot gevolg dat er beperkt ruimte is voor publiek. We 
verzoeken geïnteresseerden dan ook om zich aan te melden wanneer zij de vergadering te plekke 
willen komen volgen. Dat kan per mail via raadsgriffi  e@castricum.nl, of telefonisch via 088 909 
7014 of 088 909 7015. De vergadering zal ook worden uitgezonden. Meer informati e hierover treft  
u op castricum.raadsinformati e.nl.  

Raadsplein donderdag 11 juni 2020 

Agenda Raadsplein 18 juni 2020
Behandeling Kadernota 2021

19:00 uur Raadsvergadering 
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Besluitvorming
 A Zienswijze op jaarrekening 2019 en begroti ng 2021 van de GGD  
  Hollands Noorden
 B Zienswijze op jaarrekening 2019 en begroti ng 2021 van de VVI HVC
 C Zienswijze op jaarrekening 2019 en begroti ng 2021 van WNK 
  Personeelsdiensten
 D Zienswijze op jaarrekening 2019, begroti ngswijziging 2020 en 
  begroti ng 2021 Recreati eschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer  
  (RAUM)
 E Zienswijze op jaarrekening 2019 en begroti ng 2021 Omgevings-
  dienst Noord-Holland Noord
 F Zienswijze op jaarrekening 2019, begroti ngswijziging 2020 en 
  begroti ng 2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 G Zienswijze op jaarstukken 2019 en begroti ng 2021 van het 
  Regionaal Historisch Archief Alkmaar (RHCA)
 H Zienswijze op jaarstukken 2019, begroti ngswijziging 2020 
  en  begroti ng 2021 van Cocensus
 I Zienswijze op jaarstukken 2019, begroti ngswijziging 2020 
  en begroti ng 2021 van de Werkorganisati e BUCH 
 J Cultuurnota 
 4 Kadernota 2021
 a Algemene beschouwingen (maximaal 6 minuten per fracti e)
  Voorgestelde volgorde: wordt bij loti ng bepaald
Circa 20:30 uur Schorsing
  
Circa 21:00 uur b Debat: 
  • Gelegenheid voor reacti e college op Algemene Beschouwingen  
   fracti es
  • Gelegenheid voor fracti es om in te gaan op reacti e college en  
   elkaars inbreng
 c Inhoudelijke bespreking en bespreking moti es begroti ngsprogram- 
  ma 1: een sociale en vitale gemeente
 d Inhoudelijke bespreking en bespreking moti es  begroti ngs-
  programma 2: een aantrekkelijke gemeente
 e Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 3:
  een leefb are gemeente
 f Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 4:
  een fi nancieel gezonde gemeente 
Circa 23:00 uur  5 Sluiti ng 

Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat het ontwerp- uitwerkingsplan 
‘Limmer Linten fase 3d Visweg-Pagenlaan’ en het bijbehorende ontwerp Exploitati eplan 
Limmen-Zandzoom, 5e herziening voor zes weken ter inzage liggen.

Inhoud uitwerkingsplan en exploitati eplan
Fase 3d heeft  betrekking op een nieuw woongebied centraal in het gebied Limmen-Zandzoom. 
Globaal gezien wordt het plan begrensd door de Visweg in het noorden, de woning aan de 
Visweg 77 in het oosten, de Pagenlaan in het zuiden en de tuin bij de woning aan de Pagenlaan 
2 in het westen. Het plan omvat 7 bouwvlakken waarin 8 woningen zullen worden gerealiseerd 
in de bestemming ‘Wonen’.
Het uitwerkingsplan is gericht op de woningbouwontwikkeling in Limmen Zandzoom. In het 
bestemmingsplan Limmen - Zandzoom is de totale ontwikkeling beschreven en is een groot deel 
van de ruimtelijke onderbouwing van dit project opgenomen. Het uitwerkingsplan beschrijft  
met name de wijze waarop het betreff ende gebied van het bestemmingsplan is uitgewerkt.

Met het exploitati eplan wordt een goede ruimtelijke kwaliteit, een juiste uitvoering van 
werken en werkzaamheden en een eerlijke verdeling van kosten en baten nagestreefd. 
Het exploitati eplan is voor bovengenoemde ontwikkeling uitgewerkt. Daarnaast zijn is een 
opbrengsten- en kostensti jging doorgevoerd naar actueel prijspeil. 

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het ontwerp uitwerkingsplan en het ontwerp exploitati eplan, 5e herziening liggen vanaf 
donderdag 11 juni 2020 tot en met 23 juli 2020 ter inzage in het gemeentehuis van 
Castricum. Tevens is het plan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-
identi fi cati enummers: NL.IMRO.0383.UPLZandzoomfase3d-ON01 (uitwerkingsplan) en 
NL.IMRO.0383.BPL10zandzoom-OE05 (exploitati eplan).
LET OP: in verband met het Corona virus is het gemeentehuis beperkt open. Wij verzoeken 
u dan ook eerst telefonisch contact (14 0251) op te nemen indien u de stukken fysiek wilt 
bekijken. 

Hoe kunt u reageren?
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schrift elijk een zienswijze naar voren 
brengen bij burgemeester en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), onder vermelding 
en ‘zienswijze op het ontwerp uitwerkingsplan Limmer Linten fase 3d Visweg-Pagenlaan’ of  
‘zienswijze op het ontwerp exploitati eplan Limmer-Zandzoom, 5e herziening’

Meer informati e
Voor het indienen van mondelinge zienswijze (op afspraak) en meer informati e: dhr. J.H. Moraal 
en dhr. J. van Boven (uitwerkingsplan) of dhr. W. Voerman (exploitati eplan), tel. 14 0251 
Castricum, 9 juni 2020

Ontwerp uitwerkingsplan Limmer Linten 
fase 3d Visweg-Pagenlaan en Ontwerp 
Exploitatieplan Limmen-Zandzoom, 
5e herziening



Publicatie Castricum woensdag 10 juni 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Prins Hendrikstraat 1 in Castricum, het verbouwen/renoveren van de Maranathakerk, datum 
ontvangst 29 mei 2020 (WABO2001070)
Pageveld 32 in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 29 mei 2020 
(WABO2001077)
Van Oldenbarneveldweg 40 in Castricum, het aanvragen van een natuurvergunning (villa 
Fochteloo), datum ontvangst 29 mei 2020 (WABO2001075)
Duinenboschweg 3 a in Castricum, het plaatsen van een erfafscheiding, datum ontvangst 30 
mei 2020 (WABO2001078)
Eikenhorst 77 in Castricum, het bouwen van een schuur, datum ontvangst 1 juni 2020 
(WABO2001083)
Bloemgaarde 24 in Castricum, het vervangen van de dakpannen, datum ontvangst 2 juni 
2020 (WABO2001090)
Amberlint (kavel 19) in Limmen, het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst 2 juni 2020 
(WABO2001092)
Walnootlint 1 in Limmen, het bouwen van een berging, datum ontvangst 3 juni 2020 
(WABO2001105)
Amberlint (kavel 9) in Limmen, het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst 4 juni 2020 
(WABO2001107)
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 informati e kunt u contact met ons 
opnemen.

Verleend
Koningsweg 76 en 76b in Akersloot, het splitsen van een woning (boerderij), verzenddatum 
29 mei 2020 (WABO2000969)

Houtsnip 7 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 4 juni 2020 
(WABO2001015)
De Skulper 20, Akersloot en De Skulper 2 t/m 16, Akersloot (even) (Molenbuurt 24 achter), 
het realiseren van een appartementencomplex en recreati ewoning, verzenddatum 29 mei 
2020 (WABO1902069)
Oranjelaan 2a in Castricum, het vervangen van lichtreclame, verzenddatum 4 juni 2020 
(WABO2000952)
Hoocamp 31 in Akersloot, het plaatsen van een raam, verzenddatum 3 juni 2020 
(WABO2000892)
Koningsweg 7 in Akersloot, het vergroten van de woning, verzenddatum 4 juni 2020 
(WABO2000088)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)
Pernéstraat 56 in Castricum het bouwen van een tuinhuisje, verzenddatum 3 juni 2020 
(WABO2000887)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Ingetrokken aanvraag
De Kwekerij 2b in Akersloot, het plaatsen van een carport, 3 juni 2020, (WABO2001008)

Verlengen behandeltermijn
Hogeweg 138 in Limmen het bouwen van een dubbel woonhuis (WABO2000589)
Amberlint 24 in Limmen (kavel 10) de bouw van een woning met bijgebouw (WABO2000728)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

CASTRICUM Wethouder Ron de Haan (Economische Zaken) is al maanden hard in de weer 
om in de bres te springen voor ondernemers die in slecht weer terecht zijn gekomen door de 
coronacrisis. Hij vertelt wat de gemeente doet om ondernemers er weer bovenop te helpen, 
bijvoorbeeld met een Herstelfonds. 

1. Hoe staan de bedrijven en ondernemers in Castricum ervoor na drie maanden coronacrisis?

“We hebben daar nog niet een compleet beeld van. Dat is ook lasti g. Ik heb met veel 
ondernemers contact. Er is een categorie die een bewonderenswaardige veerkracht 
tentoonspreidt. Een andere groep bedrijven probeert zelf de klap op te vangen. De meeste 
ondernemers proberen hun verlies zo goed en zo kwaad als dat kan verder te beperken. De 
Ondernemers Vereniging Castricum (OVC) roept leden én niet-leden op om openheid te geven, 
dus om te laten weten hoe ondernemers ervoor staan met hun bedrijf. Dat vind ik een heel 
lovenswaardig initi ati ef”. 

Herstelfonds komt op voor 
lokale ondernemers

INFOPAGINA

De gemeente Castricum wil graag op 17 juni 2020 
met u in gesprek over een Aardgasvrij Castricum. 
Wij onderzoeken momenteel welke alternati even 
er zijn en in welke volgorde de wijken in Aker-
sloot, Bakkum, Castricum, Limmen en de Woude 
van het aardgas af gaan. Hoe zorgen we ervoor 
dat uw woning in de toekomst wordt verwarmd? 
De Nederlandse aardgaskraan gaat dicht. Ook in 
Castricum zal het aardgas op termijn verdwijnen. 
Welke alternati even zijn er dan voor uw wijk en 
woning en in welke stappen gaat dit gebeuren? En 
wat betekent dit voor u?

Denk mee over een aardgasvrij Castricum!

2. Wat gaat de gemeente Castricum eraan doen om de positi e van ondernemers te            
     verbeteren?

“Gemeenten kunnen bedrijven niet redden. Wat we wel kunnen, is lokale lasten verlichten of 
kwijtschelden. We komen horeca- en sportbedrijven tegemoet wanneer zij hun bedrijfsvoering 
gedeeltelijk naar buiten kunnen verplaatsen of terrassen willen uitbreiden. Voor kleine 
aanpassingen zoals overkappingen, terrasschermen, meubilair dragen we €1500,00 per 
ondernemer bij. Dat doen we in goed vertrouwen. Elke ondernemer die een aanvraag bij de 
gemeente heeft  gedaan voor terrasuitbreiding, ontvangt automati sch dit bedrag. Ik kom wel een 
keertje langs om te kijken hoe mooi het is geworden”.

“De Castricummerwerf, aan de zuidkant van onze gemeente, is een belangrijke lokale 
banenmotor. We gaan samen met de ondernemers onderzoek doen naar wat nodig is voor 
een krachti g en toekomstbestendig bedrijventerrein. Ik heb hier ook politi eke signalen over 
ontvangen. De werf moet uit zijn schaduw komen en groener en duurzamer worden. Het beeld 
dat uit het onderzoek moet ontstaan, is hoe en waar revitalisati e mogelijk is – daar ligt de focus. 
Het onderzoek zou ik graag in afstemming met de raad willen fi nancieren uit het Herstelfonds. 

“De Oude Keuken is een ander voorbeeld waar we lokaal kunnen helpen. Brigitt e van Campen 
heeft  op het landgoed Duin en Bosch een mooi leer-werkbedrijf opgebouwd met een culturele 
en sociaal-maatschappelijke functi e. Het bedrijf draait voor 85 procent op horeca omzet, is 
elf weken dicht geweest en valt buiten alle rijksregelingen. Samen met de vastgoedeigenaar 
hebben we besloten De Oude Keuken ti jdelijk voor de huur te compenseren en ze komt ook in 
aanmerking voor de terrasvergoeding”. 

De Castricumse kunstenares Judith Lang kan dankzij het Herstelfonds haar ‘corona-bankje’ 
uitvoeren. Zij krijgt € 2.900,00 om samen met twinti g door haar geselecteerde inwoners een 
bankje te mozaïeken naar een ontwerp dat zij heeft  gemaakt. Wie een idee heeft  waar het bankje 
kan komen te staan, kan zich bij Judith melden. 

3. Wat zijn de spelregels om deel te nemen aan het Herstelfonds, waar moet je aan voldoen        
     om er aanspraak op te kunnen maken? 

“Er zijn wel spelregels, maar geen ingewikkelde procedures. Ondernemers die een gemoti veerd 
verzoek doen voor maatregelen die helpend kunnen zijn om uit de crisis te komen, kunnen we 
met een bijdrage tegemoet komen. Voor aanvragen van meer dan €5.000,00 gaan we uit van 
cofi nanciering. Dan moeten er meer parti jen meedoen of je betaalt als ondernemer een deel mee”.

Wethouder Ron de Haan, tot slot: ‘Ik roep ondernemers, (sport)verenigingen en (cultuur)
instellingen op om met de gemeente in gesprek te komen of het Herstelfonds kan worden ingezet 
voor jouw zaak. Meld je zorgen bij de gemeente, of bij de Ondernemers Vereniging Castricum, 
dan gaan we met elkaar na of er een mouw aan te passen is’.

Voor informati e over, vragen aan, aanvragen bij en meldingen voor het Herstelfonds kunt u een 
e-mail sturen naar: info@castricum.nl. 

Waarom deelnemen aan deze avond?
We gaan stap voor stap veranderen. Ook in uw wijk, en uw woning, zult u dit gaan merken. Ti-
jdens de avond nemen wij u mee waar u allemaal mee te maken krijgt en horen wij graag hoe u 
hier over denkt. 

Hoe kan ik mij aanmelden?
De digitale inwonersavond vindt plaats op woensdag 17 juni om 20.00 uur. De avond duurt tot 
21.30 uur. Meldt u zich aan via www.ikdenkmeeovercastricum.nl en klik dan op ‘Aardgasvrije 
Wijken’. Dan ontvangt u daarna van ons de inloggegevens. 

Vragenformulier
Ter voorbereiding van de inwonersavond Aardgasvrij Castricum staat er een vragenformulier 
online. Deze koppelen we ti jdens de avond terug. Wij vragen u om deze korte vragenlijst in te 
vullen op www.ikdenkmeeovercastricum.nl en klik dan op ‘Aardgasvrije wijken’.

Koen Rooks van sportschool Full of Life met wethouder Ron de Haan in de ‘tentsportschool’
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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
Voor het aanvragen van uw paspoort, rij-
bewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën maakt u vooraf een afspraak via 
afspraak.castricum.nl of 140251.
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum 

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. 
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. Gesloten op maandag 1 juni.

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

Paspoort verlengen, rijbewijs aanvragen, uitt reksel nodig of geboorte aangift e doen? Het mag 
weer! Het kon alti jd al, maar we hadden het even beperkt tot spoedgevallen. We doen het vanaf 
nu wel net even anders: 

• Wij werken alleen op afspraak. Kijk eerst of u het online kunt regelen. Wel zo veilig voor u. 
 En voor ons. 
• Maak een afspraak via www.castricum.nl. Of bel 14 0251 voor een afspraak. 
• Kom zoveel mogelijk alleen naar het gemeentehuis. 
• Voelt u zich niet lekker? Blijf dan thuis. Bel ons om te laten weten dat u niet komt. 

• Heeft  u een afspraak? Kom op ti jd. U heeft  geen gelegenheid om binnen te wachten.  
• Desinfecteer uw handen meteen als u binnenkomt. 
• Meld u aan bij de afsprakenzuil. Raakt u liever niet de zuil aan? Scan dan de QR-code op uw 

mobiel die in de afspraakbevesti ging staat. 
• Houd 1,5 meter afstand van elkaar. 
• Betaal met pin. 
• Komt u een bekende tegen? Alti jd fi jn. Vooral nu! Maak gerust een praatje met elkaar. Doe dit 

wel buiten. En geef elkaar de ruimte. 

Komt u naar het gemeentehuis? Maak een afspraak

Welzijn Castricum zet zich dagelijks in voor een
vitale samenleving. Wij ondersteunen (kwetsbare)
burgers, zodat zij voor zichzelf kunnen zorgen en
mee kunnen doen aan de samenleving. Wij verbinden
mensen en organisaties met elkaar.  Enkele
organisaties lichten wij voor u uit. 
 
Welzijn Castricum is telefonisch bereikbaar op
0251-65 65 62 of mail info@welzijncastricum..nl 
 
 
 

Ondanks dat de maatregelen versoepeld
zijn, is het voor sommige inwoners nog
steeds een stille periode. 
Koetjes en kalfjes is een initiatief
van twee studenten die graag iets voor
anderen willen betekenen, zij koppelen
mede-studenten op basis van
gemeenschappelijke interesse aan mensen
die graag een keer per week gebeld willen
worden.
 
www.koetjes-kalfjes.info
 
Aanmelden kan ook via 
Welzijn Castricum 
tel 0251 65 65 62 
of mail info@welzijncastricum.nl
 

Heeft u een vraag over gezondheid, wonen,
dagbesteding, mantelzorg, geldzaken, sociaal
contact, overbelasting, gezinsvragen of schulden? Of
een luisterend oor nodig? 
Neem dan contact op met het Sociaal team van de
Gemeente Castricum.
 

sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl

sociaalteamakerslootlimmendewoude@debuch.nl
 

Of bel 14 0251, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot
12.00 uur. Belt u later, dan kunt u een
terugbelverzoek doen. Iedereen kan gratis bij het
Sociaal Team terecht.

Er wordt in deze Corona-periode veel
gevraagd van ouders. Juist nu is Home-Start
op zoek naar vrijwilligers die gezinnen ook
in deze periode willen ondersteunen.  Heb je
zelf opvoedervaring, kun je goed luisteren,
heb je belangstelling voor anderen en zou je
graag een gezin (weer) op weg willen
helpen? Dan zijn wij op zoek naar jou.
Voordat je ingezet wordt, volg je eerst een
training die binnenkort van start gaat. 
 
Meld je aan of bel voor meer informatie
naar kantoor Humanitas Noord-
Kennemerland: 072-540 1800 of mail
naar home-start.nkl@humanitas.nl.

KOETJES EN KALFJES

www.castricum.nl
www.koetjes-kalfjes.info
www.welzijncastricum.nl

www.home-start.nl

KOFFIETIJD

VRIJWILLIGERSWERK

SAMEN WERKEN AAN WELZIJN

SOCIAAL TEAM 

JONGERENWERK

We mogen vanaf 1 juni weer wat meer naar
buiten en elkaar ontmoeten. Toch is dit niet voor
iedereen haalbaar. Sommige mensen willen het
nog afwachten en vinden het nu nog te vroeg.
 
Wanneer je het  toch fijn vindt om in deze tijd
nieuwe mensen te leren kennen en met elkaar in
gesprek te gaan over alles wat er nu gebeurt,
meld je dan aan voor onze online
ontmoetingsgroep ‘Koffietijd’.
 
Esther Boehmer
e.boehmer@welzijncastricum.nl 
bellen kan naar 
Welzijn Castricum 
0251 65 65 62.

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

Plus-Wijzer Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S ! M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !




