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Draagvlak, lokale initi ati even en betaalbare oplossingen voorop

BUCH-gemeen-
ten werken aan 
programma 
Klimaat

Agenda Raadsplein 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 gee   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 gee   in deze vergadering richti ng aan hoe gemeen-
schapsgeld wel en niet wordt besteed. De agenda tre   u onderstaand aan, de bijbehorende stuk-
ken tre   u op castricum.raadsinformati e.nl. 
Deze vergadering zal plaatsvinden in de raadzaal van het gemeentehuis van Castricum. De raad-
zaal wordt Corona-proof ingericht. Dat hee   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 raadsgri   e@castricum.nl, of telefonisch via 088 909 
7014 of 088 909 7015. De vergadering zal ook worden uitgezonden. Meer informati e hierover tre   
u op castricum.raadsinformati e.nl.  

Raadsplein donderdag 25 juni 2020 
De gemeenteraad van Castricum vergadert op 25 juni virtueel. De voorlopige agenda van 
donderdag 25 juni tre   u hieronder 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 tre   u per onderwerp aan hoe u de vergadering kunt volgen:

De vergadering is live te volgen via Radio Castricum.
 kunt de vergadering live bijwonen via de vergaderapplicati e oom. en instructi e 

kunt u vinden op www.castricum.nl/virtueelvergaderen. De toegangscodes kunt u 
vinden op castricum.raadsinformati e.nl bij de desbetre  ende vergadering.

nkele dagen na de vergadering kunt u deze terugkijken in het 
raadsinformati es steem 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 gri   e. Sowieso kunt u voor al uw vragen rondom de vergaderingen 
van de raad bij de gri   e terecht. Dat kan per mail via raadsgri   e@castricum.nl, of telefonisch via 
088 909 7014 of 088 909 7015.

Voorlopige Agenda Raadsplein
25 juni 2020

De gemeenten Bergen, Uitgeest, 
Castricum en Heiloo krijgen 
steeds meer opdrachten 
vanuit de ijksoverheid om 
klimaatverandering tegen te 
gaan  zoals het hergebruik van 
materialen, het overstappen naar 
andere warmtebronnen om te koken en te verwarmen en onze dorpen zo in te richten dat ze 
e treme droogte en e treme regen kunnen doorstaan. eze opdrachten zijn niet vrijblijvend. 

e B C gemeenten hebben daarom beschreven hoe ze deze klimaatdoelen in samenhang 
willen behalen en wat daarvoor nodig is. et staat in het ‘Ambiti edocument Klimaat’. Op  
september vergadert de gemeenteraad van Castricum over dit document. 

Het document laat zien welke opdrachten het Rijk de gemeenten precies hee   gegeven en 
welke ambiti es elk van de vier gemeenten zelf hee   als het gaat om het klimaat. Ook is er een 
voorstel gedaan hoe de BUCH werkorganisati e de opdrachten zo goed mogelijk kan uitvoeren en 
hoeveel e tra inzet en geld daarvoor nodig is. 
Falgun Binnendijk, wethouder gemeente Castricum: Er is veel voor nodig om de 
Rijksopdrachten uit te voeren en dan is het goed om te constateren dat het onderwerp 
duurzaamheid lee   in Castricum. Iedereen moet mee kunnen doen om op zijn of haar manier 
een bijdrage te leveren. Wij willen als gemeente zorgen voor een zo groot mogelijk draagvlak. 
Dat is nodig om samen op te kunnen trekken en in gezamenlijkheid onze doelen te behalen.

Klimaatopdrachten logisch met elkaar verbinden
Om een duurzame leefomgeving te creëren, stelt de gemeente voor om alle klimaatopdrachten 
en ambiti es op een logische manier met elkaar verbinden in een programmati sche aanpak. 
Dit klimaatprogramma bestaat uit vijf onderwerpen: de energietransiti e, duurzame mobiliteit, 
klimaatadaptati e, circulaire economie en duurzame bedrijfsvoering. 

raagvlak, lokale initi ati even en betaalbare oplossingen voorop
De klimaatopdrachten hebben veel impact op onze leefomgeving en op onze manier van wonen, 
consumeren en verplaatsen. Over elk van de vijf onderwerpen gaat de gemeente daarom de 
komende jaren in gesprek met belanghebbenden, bedrijven, ondernemers en inwoners. De 
ene keer gaat dat over het opwekken van duurzame energie, een andere keer gaat het over 
het vergroenen  van uw tuin of over mobiele laadpalen. Weer een andere keer vraagt de 
gemeente u om mee te denken over een alternati eve warmtebron voor uw wijk of straat. Bij al 
deze onderwerpen staan draagvlak voor oplossingen, het steunen van lokale initi ati even en het 
zoeken naar betaalbare oplossingen voorop. 

Benieuwd naar de opdrachten en ambiti e
Wilt u meer weten over de Rijksopdrachten en de ambiti es van uw gemeente als het gaat om 
het klimaat, kijk dan op www.ikdenkmeeovercastricum.nl. Daar vindt u het ambiti edocument en 
een link naar een digitale vragenlijst. We stellen het op prijs om te horen wat u vindt van onze 
plannen. Op 17 september besluit de gemeenteraad over het document in hun vergadering. 

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 Bestuursopdracht integraal verkeersplan Castricum 
 4 Kadernota 2021 
 a Algemene beschouwingen (ma imaal 6 minuten per fracti e)
  Voorgestelde volgorde: wordt bij loti ng bepaald
Circa  chorsing
20:30 uur 
Circa  b Debat:
21:00 uur    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 ngs-
  programma 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 lee  are gemeente
 f Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 4:
  een fi nancieel gezonde gemeente 
Circa 
23:00 uur 5 Sluiti ng 

19:30  20.30 Raadsvergadering 

   
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat Raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
 B Gelegenheid tot bespreking van gewijzigde moti es bij de   
  Kadernota 2021
 4 Besluitvorming
 A 1e FIRAP 2020
 B Kadernota 2021 inclusief moti es 
 C Erfgoednota inclusief moti e
 D Diverse voorstellen m.b.t. gri   e 
 5 Sluiti ng 

 Commissies
20.45  22.30 Ruimtelijk kader Raadhuisplein te Castricum

   
20:45  21:15  Jaarrekening 2019

  
21:15  22:30  Moti es en amendementen bij de Cultuurnota
  

Maak een afspraak via onze website. 
En lees de voorzorgsmaatregelen even door.

Komt u naar het gemeentehuis?

Raadsplein donderdag 18 juni 2020 – 
behandeling Kadernota 2021
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Van 15 t/m 20 juni a.s. gaat de Maag Lever Darm Sti chti ng (MLDS) als eerste collectefonds weer 
langs de deuren. Verantwoord en volgens de richtlijnen. De MLDS hee   er, mede gezien de afname 
van beschikbare storti ngsautomaten, voor gekozen om geen contante gi  en in te zamelen dit jaar.

MLDS zal gebruikmaken van kartonnen collectebussen met een R-code om te doneren. De 
mensen aan de deur zien dus een vertrouwde groene collectebus, maar ze kunnen er geen geld 
in doen. Vanaf een veilige afstand scannen ze de R-code om hun gi   over te maken. 

Huis-aan-huiscollecte gaat weer van start

Op de pontjes De Woude en Akersloot 
was het vanwege corona ti jdelijk niet 
mogelijk om te betalen. Veilig betalen 
gaat zaterdag 20 juni in op beide pontjes.
Voor de Woude geldt dat uitsluitend 
met pin betaald kan worden via een 
zogenaamde betaalsti ck zodat de 
1,5-meter gewaarborgd is. Dit geldt voor 
iedereen, behalve voor houders van een 
abonnement.
Voor de pont naar Akersloot geldt 
dat automobilisten met de pinpas of 
creditcard dienen te betalen. Fietsers, 
motoren en voetgangers kunnen voorlopig nog even grati s gebruik maken van de pont.

Spelregels op de pont
 De wach   jden bij de pontjes kunnen oplopen en we vragen u hier vooraf rekening mee te   

   houden;
 Er kunnen en mogen maar een beperkt aantal auto’s en passagiers mee op de pont en 

   daardoor zijn de pontjes eerder vol’;
 Bij het oprijden van de pont gee   de schipper iedere automobilist eerst toestemming. 

   Rijdt dus niet zomaar de pont op;
 Ook op de pont vragen we u om de 1,5-meter afstand te houden.

Pinbetalingen op pontjes De Woude 
en Akersloot vanaf 20 juni

Versoepeling coronamaatregelen per 1 juni

et coronavirus hee   voor ons allemaal 
veel in ons leven veranderd. e moeten 
leven naar de coronamaatregelen 
van het kabinet. Vanwege onze eigen 
gezondheid en die van anderen. De 
veranderingen kunnen behalve zorgen 
over gezondheid bijvoorbeeld ook 
stress en  nanci le  zorgen geven. 

oals zorgen over dreigend ontslag 
of verandering in uw inkomsten. 

ee   u als zelfstandig ondernemer, 
werknemer of inwoner vragen over 
 nanci le ondersteuning  ij hebben informati e over  nanci le steunpakke  en, andere 

landelijke overheidsregelingen, de maatregelen die gelden voor bepaalde bedrijfstakken en de 
belangrijkste informati ekanalen voor ondernemers en werknemers op een rij gezet.  vindt 
deze op de website www.castricum.nl onder de knop Ondernemers en zelfstandigen.
n dit arti kel leest u alvast meer.

oodsteunpakket voor ondernemers en ’ers vanaf  juni 
Op 1 juni 2020 gaat het tweede noodsteunpakket voor zelfstandig en ondernemers in. Er komt 
een tegemoetkoming voor vaste lasten van ma imaal  20.000 voor MKB- ondernemers die 
aanzienlijk omzetverlies lijden. Het gaat bijvoorbeeld om ondernemers in de horeca, recreati e, 
evenementen, kermissen, podia en theaters.

 De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) wordt verlengd. Werkgevers die minstens 
20  omzetverlies verwachten kunnen vanaf 6 juli 2020 (weer) een tegemoetkoming in de 
loonkosten aanvragen voor juni, juli en augustus 2020

 De belasti ngmaatregelen voor getro  en ondernemers zijn verlengd tot 1 september 2020
 De e tra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en garanti es aan kleine en 
middelgrote bedrijven, start ups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door

 De ti jdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt met ingang van 1 
juni 2020 met vier maanden verlengd.

Zelfstandigen die aan de voorwaarden voldoen kunnen deze verlengde regeling (Tozo 2) vanaf 1 
juni 2020 via de website www.haltewerk.nl aanvragen.

ee   u als inwoner uitstel van betaling nodig
Het kan zijn dat u nog geld moet betalen aan de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan 
gemeentelijke belasti ng, leges of terugbetaling van bijstand. Hee   u door de huidige 
omstandigheden uitstel van betaling nodig? Stuur dan een e-mail naar het Sociaal Team van uw 
gemeente en vermeld duidelijk in de e-mail:
1. Voor welke vorderingen u uitstel wilt; 
2. Het bedrag waar het om gaat;
3. Het betalingskenmerk, aanslagnummer, kenmerk of notanummer.

Na ontvangst van uw e-mail nemen wij contact met u op. Uitstel van betaling geldt tot 
1 september 2020. Na ontvangst van uw verzoek per e-mail stopt de invordering. De 
invorderingsrente voor gemeentelijke belasti ngen wordt verlaagd van 4  naar 0,01 . Let op: 
voor boetes die zijn opgelegd op basis van de noodverordening, kunt u geen uitstel aanvragen.

ragen en meldingen over schulden 
Hebt u schulden of ziet u aankomen dat er schulden gaan ontstaan? Neem dan zo snel mogelijk 
contact op met Sociaal.nl. Voor de BUCH gemeenten voeren zij de schuldhulpverlening uit. 
Samen met u zoeken ze naar een oplossing voor uw fi nanciële problemen. Ook geven zij 
informati e en advies om (grotere) schulden te voorkomen. U kunt een e-mail sturen naar 
schuldhulp@sociaal.nl t.a.v. M. Zomerdijk. U kunt ook bellen naar 088 - 762 42 00 en vragen 
naar mevrouw M. Zomerdijk of mevrouw S. sebaert.

 kunt alti jd bij het ociaal Team terecht
Hee   u vragen, zorgen of problemen over bijvoorbeeld gezondheid/stress, uw gezinssituati e, 
kinderopvang (dreigende)schulden of (dreigende) werkloosheid/ontslag? Wij realiseren ons dat 
(rijks)ondersteuning niet voor iedereen mogelijk of passend is. Als het dan niet lukt om zelf of 
met hulp uit uw omgeving, een oplossing te vinden kunt u vrijblijvend bij de consulenten van 
het Sociaal Team terecht. 

Financiële hulp en ondersteuning 
in coronasituatie

Reminder: 
Denk mee over een aardgasvrij Castricum!

De gemeente Castricum wil graag op 17 juni met u in gesprek over een Aardgasvrij 
Castricum. De digitale inwonersavond vindt plaats op woensdag 17 juni om 20.00 uur. De 
avond duurt tot 21.30 uur. Meldt u zich nog snel aan via www.ikdenkmeeovercastricum.nl 
en klik dan op Aardgasvrije Wijken’. Dan ontvangt u daarna van ons de inloggegevens voor 
de digitale bijeenkomst.

Per 1 juni hee   het kabinet nieuwe aanpassingen aangekondigd in de coronamaatregelen. We 
hebben de belangrijkste aanpassingen voor u op een rijtje gezet:

Groepen
- Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand van elkaar houden.
- In openbare gebouwen mogen ma imaal 30 mensen bij elkaar komen (e clusief personeel)  
   als zij 1,5 meter afstand van elkaar houden.
- Thuis is het advies om ook van uw bezoek 1,5 meter afstand te houden, zowel buiten als 
  binnen.

Horeca:
Vanaf 1 juni om 12.00 uur is de horeca weer open met als voorwaarden:
- Bezoekers moeten vooraf reserveren;
- Ondernemers vragen vooraf of u gezond bent en geen klachten hee  ;
- Binnen mogen er ma imaal 30 personen aanwezig zijn (e clusief personeel);
- Op het buitenterras is reserveren k verplicht; 
- Iedereen moet aan een tafel zitt en en houdt 1,5 meter afstand van elkaar (behalve mensen   
  uit het zelfde huishouden).

Onderwijs
- Voorgezet onderwijs is vanaf 2 juni weer open. Door de 1,5 meter afstand maatregel kunnen        
  niet alle leerlingen tegelijk op school zijn.
- Voortgezet speciaal onderwijs is ook vanaf 2 juni open. De 1,5 meter afstand maatregel 
vraagt   
  maatwerk. In het speciaal onderwijs kan dit niet alti jd.
- Het basisonderwijs is vanaf 8 juni weer voor 100  open. 
- De buitenschoolse opvang is vanaf 8 juni open
- De noodopvang is tot 1 juli voor kinderen van ouders die werken in de zorg en die in de    
  avond, nacht of in het weekend moeten werken.
- Vanaf 15 juni zijn het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger beroepsonderwijs beperkt 
  open. Zij beginnen met prakti jklessen, toetsen, e amens, tentamens en het helpen van 
  studenten die hulp nodig hebben.

emeenschappelijke sanitaire voorzieningen
Vanaf 15 juni 2020 gelden er geen beperkingen meer voor het geopend houden van gemeen-
schappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen. Vanaf die datum mag het gemeenschap-
pelijk sanitair bij vakanti eparken, kampeerterreinen en kampeerveldjes weer open. 
Ook het gebruik van de gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden bij zwembaden en 
inrichti ngen waar buiten gesport wordt is weer toegestaan. 

Cultuurinstellingen
 Bioscopen, theater  en concertzalen zijn vanaf  juni open als
 Bezoekers vooraf reserveren;
 Er per afzonderlijke ruimte niet meer dan 30 personen aanwezig zijn;
 Er vooraf gevraagd wordt of de bezoeker gezond is en geen klachten hee  ;
 Bezoekers gebruik maken van een zitplaats;
 Er moet 1,5 meter afstand van elkaar worden gehouden.

 Musea en monumenten zijn vanaf  juni open als
 Bezoekers vooraf een ti jdvak reserveren
 Er vooraf gevraagd wordt of de bezoeker gezond is en geen klachten hee  ;
 Per gebouw wordt het ma imaal aantal bezoekers bepaald;
 Er moet 1,5 meter afstand van elkaar worden gehouden.

 Muziekscholen en centra voor de kunsten zijn vanaf  juni open als
 Er niet meer dan 30 personen aanwezig zijn;
 Iedereen 1,5 meter afstand van elkaar houdt.

Verpleeghuizen
De maatregel om in verpleeghuizen geen bezoek toe te laten wordt in stappen versoepeld. 
Sinds 25 mei mogen locati es die aan de voorwaarden voldoen (besme   ngsvrij zijn) één vaste 
bezoeker per bewoner toelaten.
Vanaf 15 juni mogen alle locati es die aan de voorwaarden voldoen 1 bezoeker per bewoner 
verwelkomen. Zorgaanbieders zullen op basis van hun specifi eke situati e bepalen wanneer het 
voor hun bewoners mogelijk is om meer bezoekers te ontvangen. 

Openbaar vervoer
- Reis alleen met het openbaar vervoer als dat echt nodig is.
- In de bus, tram, metro en trein is een mondkapje verplicht voor mensen van 13 jaar en ouder.
- Op stati ons, haltes en perrons is een mondkapje niet verplicht.
- Iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar.
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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

Op maandag 22 juni organiseren pleegzorgaanbieders Parlan, Kenter Jeugdhulp en William 
Schrikker Gezinsvormen (WSGV)  in samenwerking met de gemeenten van regio Alkmaar (Ber-
gen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk) een webinar over 
pleegzorg. Wethouder Elly Beens opent het webinar, dat tot 20.30 uur duurt, om 19.30 uur. 
Hierin deelt een pleegouder haar ervaringen over het pleegouderschap. Wat zijn de uitdag-
ingen die je als pleegouder tegen kunt komen? En waarom is het ook zo’n prachti ge ervaring? 
Daarnaast vertelt een medewerker van één van de pleegzorgaanbieders in regio Alkmaar meer 
algemeen over wat het pleegouderschap inhoudt en kunt u vragen stellen aan een ervaren 
pleegouder. Het doel van webinar is om pleegzorg onder de aandacht te brengen en meer aan-
meldingen te krijgen van mensen die pleegouder willen worden.
 
Tijdsti p webinar maandag 22 juni
19.30 -20.30 uur (19.30 uur openingswoord wethouder Elly Beens).

Aanmelden webinar
U kunt zich aanmelden voor het webinar door een mail te sturen naar 
pleegzorgregioalkmaar@gmail.com of via Facebook @openjewereldregioalkmaar
(Een samenwerking van Parlan,  Kenter Jeugdulp en WSGV)
 

Kinderen wachten op passend pleeggezin
Veel kinderen wachten op een veilige en fi jne plek bij een pleeggezin. Daarom slaan de ge-
meenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (samen met Heerhugowaard, Alkmaar en 
Langedijk) de handen ineen. Met de campagne Openjewereld.nu organiseren we in samenwerk-
ing met pleegzorgaanbieders (Parlan, Kenter Jeugdhulp een WSGV) voor geïnteresseerden een 
webinar over pleegzorg.

Campagne ‘Openjewereld.nu’
Als kinderen niet thuis kunnen wonen, kunnen ze het beste opgroeien bij hetzelfde pleeggezin, 
met zo weinig mogelijk wisselingen. Misschien wilt u wel pleegouder worden, maar weet u niet 
goed wat er allemaal bij komt kijken. Op www.openjewereld.nu kunt u stap voor stap bekijken 
of pleegouder zijn iets voor u is. U kunt een test doen, verhalen lezen van ervaren pleegouders, 
van pleegkinderen, de eigen ouders en hulpverleners. De website belicht met fi lmpjes, podcasts 
en verhalen alle kanten van pleegzorg. Ook kunt u verhalen lezen bij www.pleegzorg.nl 

Meer informati e over het webinar op 22 juni leest u op
htt ps://www.parlan.nl/nieuws2020/webinar-pleegzorg-9-en-22-juni

Webinar voor geïnteresseerden over pleegzorg op maandag 22 juni

Publicatie Castricum woensdag 17 juni 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Amberlint (kavel 9) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 4 juni 2020 
(WABO2001113)
Brakersweg 5 in Castricum, het plaatsen van een hobbykas, datum ontvangst 29 mei 2020 
(WABO2001118)
Prins Mauritsstraat 39 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 6 juni 
2020 (WABO2001127)
Helmbloem 12 in Castricum, het bouwen van een veranda, datum ontvangst 7 juni 2020 
(WABO2001124)
Van Hoockerkenstraat 1 in Castricum, het bouwen van een berging, datum ontvangst 8 juni 
2020 (WABO2001133)
Griegstraat 20 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 8 juni 2020 
(WABO2001120)
C.F. Smeetslaan 232 in Castricum, het wijzigen van de gevel, datum ontvangst 9 juni 2020
(WABO2001148)
Willem de Zwijgerlaan 52 in Castricum, het aanbrengen van een fi etsoverkapping aan de 
voorzijde, datum ontvangst 9 juni 2020 (WABO2001138)
Oude Parklaan 76 in Castricum, het plaatsen van een aanbouw en het uitvoeren van
werkzaamheden, datum ontvangst 10 juni 2020 (WABO2001155)
Breedeweg 23 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw en dakkapel, datum ontvangst 
10 juni 2020 (WABO2001156) 

Charley Tooropstraat 11 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 
11 juni 2020 (WABO2001164)
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
Van Oldenbarneveldweg 40 in Castricum, het wijzigen van de bestemming kantoor in 
maatschappelijk, verzenddatum 8 juni 2020 (WABO2000319)
Bizetstraat 12 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw op de garage, verzenddatum 
2 juni 2020 (WABO2000497)
Koningsweg 19 in Akersloot, het vergroten van de woning, verzenddatum 10 juni 2020 
(WABO2000566)
Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 97 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, 
verzenddatum 9 juni 2020 (WABO2000792)
Oranjelaan 6 in Castricum, het vergroten van de eerste verdieping van het gebouw, 
verzenddatum 9 juni 2020 (WABO2000959)
Dorpsstraat 76 in Castricum, het vervangen van handelsreclame op een geldautomaat, 
verzenddatum 10 juni 2020 (WABO2001007)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.
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Dambusters
Op 17 mei 1943, tijdens WOII, 
stortte bij Castricum een Brits 
vliegtuig neer, dat was geraakt 
door de luchtafweerbatterij bij 
Wijk aan Zee. Het toestel was on-
derdeel van Operation Chasti-
se, ook wel beter bekend als de 
‘Dambusters’. Het doelwit van de-

ze operatie waren namelijk de 
stuwdammen bij het Ruhrgebied, 
die met speciale stuiterbommen 
werden opgeblazen. Het vlieg-
tuig was bijna veilig boven zee op 
de terugweg toen het werd ge-
raakt door de Duitse luchtafweer. 
De kanonnen vuurden een dode-
lijk schot op het vliegtuig, dat op 

het strand van Castricum beland-
de. Niemand overleefde de crash.

De tentoonstelling
De tentoonstelling Oorlog in de 
lucht, weerslag in de grond toont 
de inspanningen van jaren speur-
werk naar feiten en overblijfselen 
over deze vliegtuigramp. Deze 
unieke verzameling archeologi-
sche vondsten, foto’s en prenten 
vertellen het dramatische oor-
logsverhaal van het Britse vlieg-
tuig en de Duitse luchtafweer. 
Ze vormen het tastbare bewijs 
van deze vliegtuigcrash en geven 
aanwijzingen over het kaliber van 
een bepaald kanon of over het ty-
pe vliegtuig dat is neergestort. De 

tentoonstelling maakt WOII weer 
even tastbaar in het jaar waarin 
we 75 jaar bevrijding herdenken 
en vieren waarvan we zijn bevrijd.

Educatief
De nieuwe tijdelijke tentoon-
stelling is mede door de archeo-
logie uit de omgeving uiterma-
te geschikt om de jongere gene-
ratie kennis te laten maken met 
de Tweede Wereldoorlog. Stich-
ting Kist uit Castricum stelde een 
omgevingsgeschiedenisproject 
op voor basisschoolleerlingen 
en haakt hiermee aan bij de ten-
toonstelling. Tijdens dit educatie-
project zijn ooggetuigen van de-
ze luchtoorlog  aan de hand van 

archeologische vondsten geïn-
terviewd en ge�lmd door leerlin-
gen van de openbare basisschool 
Helmgras uit Castricum. Het in-
drukwekkende resultaat van deze 
korte documentaires is te zien en 
beluisteren in de tentoonstelling.
Om het educatieve karakter van 
deze tentoonstelling te bena-
drukken is er gekozen voor een 
striptekening als campagnebeeld 
. Dit campagnebeeld  is ontwor-
pen door striptekenaar Eric Heu-
vel (1960). Hij is bekend gewor-
den door de stripreeksen Bud 
Broadway, Geheim van de tijd 
en January Jones. De meeste van 
zijn stripreeksen werden voorge-
publiceerd in het Algemeen Dag-

blad. In 2012 won Eric de presti-
gieuze ‘Stripschapprijs’ en in 2018 
ontving hij de onderscheiding 
‘Ridder in de Orde van de Neder-
landse Leeuw’.

De tentoonstelling is mede tot 
stand gekomen door bruiklenen 
van particulieren. Schrijver en sa-
mensteller van de tentoonstelling 
is archeoloog dr. Arjen Bosman van 
Military Legacy. Peter Saal, advi-
seur erfgoed en publiek bij NMF, is 
de organisator en vormgever van 
de tentoonstelling. De grafische 
vormgeving is gedaan door Mar-
lon Hoppel en Juliette Pasveer van 
ADC en het drukwerk door Eyes on 
Media.

Castricum - Vanaf 2 juli is de tentoonstelling Oorlog in de lucht, 
weerslag in de grond te bezoeken in Huis van Hilde. Uitgangs-
punt van deze tentoonstelling is de neergestorte ‘Dambuster’, 
een Brits Lancaster vliegtuig, te Castricum in 1944. De tentoon-
stelling toont aan de hand van archeologische vondsten, foto’s, 
prenten en interviews met ooggetuigen dit dramatische oorlogs-
verhaal. Bijzonder aan deze tentoonstelling is het feit dat basis-
schoolleerlingen van basisschool Helmgras uit Castricum mee 
hebben geholpen aan de tentoonstelling.

Nieuwe tijdelijke tentoonstelling in Huis van Hilde:
Het archeologische verhaal van de neergeschoten Dambuster




