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Jongeren en organisaties gezocht 
voor ‘Gouden Kans project’
Start nieuwe groepen 24 augustus - Alkmaar en 31 augustus - Schagen

De vergadering is live te volgen in de Raadzaal van het gemeentehuis van Castricum. 
De raadzaal is ingericht conform de geldende richtlijnen. Er is om die reden beperkt 
ruimte voor publiek. Wilt u een vergadering vanaf de publieke tribune volgen, meld u 
dan aan bij de griffi  e. 

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

Het is mogelijk in te spreken ti jdens een commissievergadering. Wilt u inspreken bij een vergader-
ing? Meld u dan voor 17.00 uur op de dag van de vergadering aan bij de griffi  e. Het is ook mogelijk 
om uw inbreng op schrift  onder de aandacht van de raad te brengen.
Voor al uw vragen rondom de vergaderingen van de raad, kunt u bij de griffi  e terecht. Dat kan per 
mail via raadsgriffi  e@castricum.nl, of telefonisch via 088 909 7014 of 088 909 7015.

Agenda Raadsplein 2 juli 2020
  Commissies
19.30 – 21.00  1e consultati e inzake de concept RES Noord-Holland Noord 
    

19.30 – 20.15  Consultati e inzake concept zienswijze Luchtvaartnota
  

20.15 – 21.00   Commissie Algemene Zaken 
  

 1A Besluitenlijsten raadsvergaderingen 11 juni, 18 juni en 25 juni 2020
 1B Lijst van ingekomen stukken
 1C Lijst ter inzage gelegde informati e
 1D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
 1E Vragen uit de raad
  Pauze
21.15 – 22.15  Acti eplan vaccinati egraad Castricum

21.15 – 22.15  Startnoti ti e met procesvoorstel Onderwijsvisie 

   
22.30 – 22.45   Raadsvergadering 
   

 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Nota Cultuur met Kansen inclusief moti es en amendementen
 B Ruimtelijk Kader Raadhuisplein 3
 C Acti eplan vaccinati egraad Castricum (o.v.b. commissiebehandeling)
 D Startnoti ti e met procesvoorstel onderwijsvisie 
  (o.v.b. commissiebehandeling)
 5 Sluiti ng

Raadsplein donderdag 25 juni 2020

Komt u ti jdens deze zomerse dagen met de fi ets naar het strand van Castricum? Dan heeft  
u misschien wel gemerkt dat de gemeente en de ondernemers bij en op het strand samen 
hun best doen om de verkeersstromen in goede banen te leiden. We willen graag iedereen 
een plekje op het strand en voor de fi ets bieden, zonder dat dat in de knel komt met de 
anderhalvemetermaatregel. Dat valt niet alti jd mee. Op het strand is er genoeg ruimte en die 
ruimte wordt ook benut. Maar de fi etsenstalling is een fl essenhals. 

Mensen tegenhouden
Op de momenten dat het echt te druk is bij de fi etsenstalling, hebben we een ti jdelijke 
fi etsenstalling onderaan de kluft  gemaakt. Dan vragen aan mensen om hun fi ets daar te 
stallen en het laatste stukje te lopen. Wanneer het ook daar te druk wordt, hebben we 
hetzelfde gevraagd bij het parkeerterrein bij De Hoep en Johanna’s Hof. De afgelopen dagen 
hebben we veel mensen tegengehouden en gevraagd of zij hun fi ets al bij de parkeerplaats 
bij bezoekerscentrum de Hoep en Johanna’s hof wilden stallen. Dat doen we vanuit het idee 
om zo veel als mogelijk de anderhalve meter afstand tussen strandbezoekers te bewaren en 
tegelijkerti jd voor iedereen die op de fi ets komt, het strand bereikbaar te houden.  

Inmiddels hebben we bij de gemeente begrepen dat dit te veel gevraagd is. Daarom zijn we 
gestopt met het tegenhouden van mensen bij de parkeerplaats van bezoekerscentrum de Hoep 
en Johanna’s hof. We raden mensen wel aan om daar de fi ets te stallen en het laatste stuk 
te lopen, maar verplichten doen we het niet meer. Als je zelf drukte bij de fi etsenstalling wilt 
vermijden, blijft  dit een goede plek om je fi ets neer te zett en. 

Afstand en ruimte
Ondanks dat we mensen niet meer verplichten om hun fi ets op een bepaalde plek neer te 
zett en,  blijven we ons best doen om het stallen van fi etsen zo goed mogelijk te begeleiden. 
Luister alsjeblieft  naar de aanwijzingen van de beveiligers, de boa’s en het personeel van 
PaanZee die dat samen voor de strandgangers doen. Wacht even tot er ruimte is om je fi ets 
te stallen als dat nodig is. Zo houden we het strand voor iedereen bereikbaar en bieden we 
tegelijkerti jd ruimte om anderhalve meter afstand te houden. 

Op de fi ets naar het strand

Voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar, die 
hun talenten willen ontdekken, iets goeds 
willen doen voor een ander en nog ti jd 
over hebben na de zomervakanti e, is dit 
de gouden kans. Op 
24 augustus en op 31 augustus starten 
in respecti evelijk Alkmaar en Schagen 
twee nieuwe groepen in het Gouden Kans 
project. Tijdens het Gouden Kans project 
volgen de jongeren een half jaar trainingen 
en persoonlijke coaching en hebben ze de 
kans om op een vernieuwende manier hun 
talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarbij werken ze aan een project met een duur-
zaam of sociaal thema bij mooie organisati es die midden in de samenleving staan. Het biedt 
jongeren een kans om ervaring op te doen en een duidelijk beeld te krijgen voor een toekom-
stperspecti ef. Wil je meedoen aan dit programma? Kijk op: www.goudenkansproject.nl voor 
meer informati e.

Voor wie?
Het Gouden Kans project is er voor alle jongeren tussen de 16 en 27 jaar, die gedurende 
6 maanden, ten minste 20 uur per week beschikbaar zijn. Jongeren die bijvoorbeeld gestopt zijn 
met een opleiding, een  tussenjaar hebben en zoeken naar een zinvolle manier om uit te zoeken 
wat de toekomst te bieden heeft  of jongeren die op zoek zijn naar een volgende stap in hun 
carrière en extra vaardigheden willen leren. 
Aanmelden kan op htt ps://goudenkansproject.nl/vraag-gouden-ti cket-aan/. 

Prakti jkervaring met impact
In het Gouden Kans Project werken jongeren samen aan een ‘goed gevoel project’ bij een 
organisati e die sociaal of duurzaam het verschil maakt. Ze beginnen met een gezamenlijke 
startweek om elkaar en zichzelf beter te leren kennen. Vervolgens volgen ze een inspirerend 
workshopprogramma om interesses, talenten en doelen te ontdekken en verder te ontwikkelen. 
Ten slott e zett en ze zich bij verschillende organisati es in voor een maatschappelijke opdracht. 
De organisati es krijgen nieuwe inzichten, inspirati e en een concreet project door de inzet van 
de jongeren. Ze worden gecoacht in de prakti jk, zodat ze hun talenten ontdekken samen met 
andere jongeren en organisati es. Een gouden combinati e! Wij zoeken nog organisati es met een 
sociale of duurzame uitdaging waar wij een team van jongeren aan kunnen koppelen. Kijk voor 
meer informati e op htt ps://goudenkansproject.nl/voor-organisati es/

Eerste 2 groepen
De eerste twee groepen die begin dit jaar zijn gestart met het Gouden Kans project in Alkmaar 
en Den Helder ronden het traject eind juni af. Dit programma kreeg door de coronacrisis een 
bijzondere wending en ging online verder. Op deze manier konden het waardevolle programma 
en de workshops zoveel mogelijk gevolgd blijven worden.

Betrokken organisati es 
Het Gouden Kans project vindt plaats in Noord-Holland Noord en is onderdeel van MDT 
(Maatschappelijke Dienstti  jd). Het loopt van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2021. In die ti jd 
kunnen acht groepen jongeren deelnemen. Het project wordt gecoördineerd door RPAnhn. De 
uitvoering wordt opgepakt door MEE & De Wering, Starters4Communiti es, Calibris en Parlan. 
Met deze organisati es hebben we een goede mix voor wat betreft  de inhoud van het programma 
en begeleiding voor een brede doelgroep jongeren. Het project krijgt fi nanciering vanuit het 
Acti eprogramma Maatschappelijke Dienstti  jd van de Ministeries VWS, OC&W en SZW. 

V.l.n.r. op de foto: Vincent Thijssen (directeur Hol-
land Sport) en de wethouders Rob Opdam (Heiloo) 
en Ron de Haan (Castricum)

Op 29 juni 2020 hebben Vincent Thijssen 
(directeur Holland Sport) en de wethou-
ders Rob Opdam (Heiloo) en Ron de Haan 
(Castricum) handtekeningen gezet onder een 
samenwerkingsovereenkomst met 
Holland Sport. De overeenkomst geldt voor 
een periode van 5 jaar, tot 1 juli 2025. De 
samenwerking met Holland Sport draagt bij 
aan een effi  ciënte exploitati e met als doel 
de huuraanvragen zoveel mogelijk in te roos-
teren met een goed reserveringssysteem in 
het belang van de sporters in de gemeente!  

Holland Sport verzorgt per 1 juli de exploitati e van 10 gymzalen en 3 sporthallen in Castricum, 
Heiloo, Limmen en Akersloot. Het betreft  sporthal Het Vennewater in Heiloo, sporthal de Lelie in 
Akersloot en sporthal De Enterij in Limmen. 
Sporthal De Bloemen in Castricum valt niet onder deze regeling. Ook na 1 juli 2020 is sportcentrum 
De Bloemen rechtstreeks te benaderen. 

Een sporthal of gymzaal huren?
Holland Sport
Het huren van een gymzaal of een sporthal kan per 1 juli 2020 per e-mail: 
verhuur@hollandsportbv.nl of telefonisch: 072 - 5489306 of 072 – 5489315.

Sportcentrum De Bloemen
Voor het huren van een sportruimte kunt u een e-mail sturen naar: info@debloemen.nl of bellen: 
0251-652555. 

Exploitatie binnensportaccommodaties in 
Castricum en Heiloo per 1 juli door Holland Sport
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Coronacrisis maakt watervraag van thuisblijvers onvoorspelbaar

Deze zomer geldt: Elke druppel telt

Publicatie Castricum woensdag 1 juli 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Breedeweg 45 in Castricum, het realiseren van een nieuwe permanente woning in de boer-
derij, datum ontvangst 19 juni 2020 (WABO2001239)
Hazelnootlint 14 in Limmen, het bouwen van een schuur en een veranda, datum ontvangst 
21 juni 2020 (WABO2001248)
Paulingstraat 2 in Castricum, het plaatsen van een raamkozijn in de zijgevel van de woning, 
datum ontvangst 21 juni 2020 (WABO2001250)
Burgemeester Lommenstraat 32 in Castricum, het intern verbouwen van de woning, datum 
ontvangst 22 juni 2020 (WABO2001260)
Amberlint, kavel 20 in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 22 juni 2020 
(WABO2001259)
Geelvinckstraat 13 in Castricum, het uitbreiden van de woning, datum ontvangst 22 juni 2020 
(WABO2001257)    
Lindenlaan 30 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 22 juni 2020 
(WABO2001253)
Julianaplein 8 in Akersloot, het uitbreiden van de woning, datum ontvangst 23 juni 2020 
(WABO2001272)
Dronenlaantje (Zandzoom Topkavel) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ont-
vangst 24 juni 2020 (WABO2001275)
Hogeweg 146 in Limmen, het bouwen van een loods, datum ontvangst 24 juni 2020 
(WABO2001278)
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
Poelven 26a, 30a en 32a  in Castricum, het creëren van een dakterras, verzenddatum 22 juni 
2020 (WABO2001179)
Bloemgaarde 72 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel (achtergevel), verzenddatum 22 
juni 2020 (WABO2001049)
Klapweide 28 in Castricum, het plaatsen van een hoekdakkapel, verzenddatum 23 juni 2020 
(WABO2001019)
C.F. Smeetslaan 232 in Castricum, het wijzigen van de gevel, verzenddatum 22 juni 2020 
(WABO2001148)
Koningsweg 16 in Akersloot, het gewijzigd uitvoeren van de eerder verleende vergunning 
(legalisati e), verzenddatum 19 juni 2020 (WABO2000494)
Geesterduin 4 in Castricum, het wijzigen van de brandcomparti mentering WC Geesterduin, 
verzenddatum 24 juni 2020 (WABO2000112)
Bloemgaarde 72 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel (achtergevel), verzenddatum 22 
juni 2020 (WABO2001049)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Papenberg nabij Onderlangs 3 in Castricum, het herstel van een duinrel (WABO2000719)
Molenlei (secti e A3119) in Akersloot het bouwen van een hal, verzenddatum 24 juni 2020 
(WABO2000734)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

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

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

Jongeren
-  Jongeren onder de 18 hoeven onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden. Wel tot 

ouderen. 
-  De middelbare scholen gaan weer volledig open na de zomervakanti e. Leerlingen hoeven 

onder elkaar geen afstand te houden. De 1,5 meter regel tussen leerling en onderwijsperson-
eel blijft  wel van kracht. 

Uitzonderingen 1,5 meter
De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Soms is dat niet mogelijk en daarvoor gelden 
uitzonderingen. De uitzonderingen gelden voor:

- Mensen die tot 1 huishouden behoren;
- Contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders;
- Mensen met contactberoepen (zoals kappers, masseurs en rij-instructeurs);
- Sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers.
- Terrassen met een ‘kuchscherm’. 

Sport
- Sportscholen mogen per 1 juli weer open. 
- Sportkanti nes mogen weer open onder dezelfde voorwaarden als de horeca.
- Per 1 juli mag zowel buiten als binnen publiek aanwezig zijn bij wedstrijden. Buiten maximaal 

250 toeschouwers. Binnen maximaal 100. De 1,5 meter regel blijft  gelden. 
- Voor grote sportevenementen geldt geen maximum aantal bezoekers. Wel moet van te voren 

een gezondheidscheck gedaan worden en moeten vaste zitplaatsen worden toegewezen.
- Toeschouwers mogen niet hard schreeuwen of meedoen aan spreekkoren. 

Samenkomsten en horeca:
- Restaurants, cafés, culturele instellingen en bioscopen hoeven binnen niet meer met re-

serveringen en gezondheidschecks te werken als er minder dan 100 gasten zijn. 
 Bij 100 gasten of meer moet dat wel. Er is geen maximum voor het aantal bezoekers, zolang 

de 1,5 meter wordt gehandhaafd.
- Bovenstaande geldt ook voor kerkdiensten, huwelijken en uitvaartceremonies. 
- Kermissen en braderieën zijn weer toegestaan. De 1,5 meter regel wordt gehandhaafd. 
- Discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september gesloten.

Verpleeghuizen
- Verpleeghuizen mogen weer volledig open als er geen besmetti  ngen zijn. 
- De 1,5 meter regel moet nageleefd worden.

Afgelopen twee jaar voerden de drinkwaterbedrijven in ons land acti ef campagne om bewuster om 
te gaan met water. Moeten we ons zorgen maken? “In Noord-Holland vormt de hoeveelheid water 
niet snel een probleem”, zegt droogtecoördinator Paul Wesselius van PWN, het bedrijf dat bijna 
heel Noord-Holland van schoon drinkwater voorziet. “Onze belangrijkste bron is het IJsselmeer en 
die bron raakt niet zomaar leeg. Toch is het belangrijk om drinkwater niet te verspillen, want aan-
houdende warmte en droogte kunnen ook bij ons voor spanning in de waterlevering zorgen.”

Per dag gebruikt elke inwoner van Nederland gemiddeld bijna 120 liter drinkwater. Nog geen liter 
daarvan drinken we op; de rest zit in andere huis-tuin-en-keukentoepassingen. De wc doortrekken 
kost bijvoorbeeld al gauw 8 liter en bij een douchebeurt spoelt zo’n 70 liter weg door het putje. Op 
warme, droge dagen schiet het gebruik verder omhoog als mensen massaal hun tuin gaan sproeien 
en opzetzwembaden neerzett en. Dat sproeien kost gemiddeld 6 à 7 liter water per minuut en voor 
het vullen van een zwembad gebruik je ook ongemerkt heel veel water. Het zijn vooral deze piek 
verbruiken die belastend kunnen zijn voor de drinkwatersystemen.

Tips om geen kraanwater te verspillen
• Neem een douche in plaats van een bad en douche wat korter.
• Vanwege de coronacrisis wassen we extra vaak onze handen. Zet de kraan uit ti jdens het inzepen.
• Plaats een regenton in de tuin en vang regenwater op. Dit kunt u ti jdens droge dagen gebruiken 

om de planten water te geven.
• Geef in de tuin alleen de planten water die het nodig hebben en gebruik hiervoor liefst een gieter.
• Dek ook kleine zwembadjes ’s avonds af, zodat het water schoon blijft  om nog een keer te 
 gebruiken.
• Was uw auto niet met de hand, maar ga naar de carwash of nog liever: sla de wasbeurt een 

keertje over.

Openbaar vervoer
- Alle zitplaatsen zijn weer voor iedereen beschikbaar.
- Probeer de spits te vermijden.
- Touringcars en taxi’s mogen hun maximale capaciteit gebruiken.
-  Een mondkapje is verplicht.

Op dit moment circuleert een e-mailbericht rond om uw bedrijfsgegevens tegen betaling te 
plaatsen op www.gemeentegids.org. Dit betreft  echter niet de offi  ciële gemeentegids waar wij 
als gemeente gebruik van maken. Voor een vermelding in de offi  ciële gemeentegids verwijzen 
wij u door naar www.lokaaltotaal.nl

Er is maar één offi  ciële gemeentegids

Versoepeling coronamaatregelen per 1 juli
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