
woensdag 17 november 2021 

Groot feest in Club Mariz. Daar vierde 
Omroep Castricum zijn vijfentwintigjarig 
bestaan. Dat bracht tientallen vrijwilligers, 
aanhangers en fans op de been die 
allemaal op hun eigen manier deel 
uitmaken van de omroep. In een kwart 
eeuw tijd is de lokale omroep uitgegroeid 
tot een professionele radio-, tv- en 

online-organisatie. Burgemeester Mans 
was van de partij om de omroep te 
feliciteren. Voor drie ‘mediamannen’ 
in het bijzonder had hij iets speciaals 
in petto, namelijk een Koninklijke 
onderscheiding. Die viel ten deel aan 
Sander Verschoor, Jan Uiterwijk en 
Tino Klein.

Omroep Castricum 25 jaar

Gemeentenieuws

     

Agenda raadsinformatieavond / commissies
18 november 2021

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Raadsinformatiebijeenkomsten
19.30 – 20.30 Presentatie adviesrecht, participatie en delegatiebesluit ter 

voorbereiding op inwerkingtreding Omgevingswet
19.30 – 20.30 Presentatie rondom thema circulaire economie 

Pauze
Commissies

20.45 – 21.30 Motie onderzoek voorstel initiatiefgroep nieuw zwembad
20.45 – 21.30 Verklaring van geen Bedenkingen Schouw Akersloot

Pauze
21.45 – 22.30 Voorbereidingskrediet Hospice Dampegheest

Criminelen ronselen steeds vaker 
jongeren om illegaal verkregen geld wit 
te wassen of illegale geldtransacties 
uit te voeren. De jongeren dienen 
hierbij als geldezel. Een geldezel 
sluist via zijn eigen bankrekening geld 
door van criminelen en krijgt daar 
een vergoeding voor. De geldezel 
staat zijn bankpas af, waarna het 
geld overgemaakt wordt en de echte 
crimineel gestolen bedragen contant 
kan opnemen.

De vaak jonge geldezels worden 
gevangen in een web van strafbare feiten 
zoals witwaspraktijken, oplichting en/of 
fraude. Hier zijn zij zich niet altijd bewust 
van. De pakkans voor de geldezels is 
groot, terwijl de echte criminelen buiten 
schot blijven. Ook worden de geldezels 
verantwoordelijk gesteld voor de 
schade. Geldezels zijn strafbaar en bij 
een veroordeling kan het verstrekkende 
gevolgen hebben.

In gesprek met je kind
Het is dus belangrijk om als ouder of wet-
telijke voogd het gesprek met uw kind aan 
te gaan over dit fenomeen. Kinderen die-
nen te beseffen dat ma eli  geld verdie-
nen niet bestaat. Geef uw kind voorlichting 
over de gevolgen en houd de bankreke-
ninggegevens van uw kind in de gaten. Is 
uw kind betrokken als geldezel? Stort het 
geld zo snel mogelijk terug, als dat nog 
mogelijk is. Informeer de bank en maak 
melding bij de politie via 0900-8844. 

Meer informatie
Op de website www.veiligbankieren.nl/
fraude/geldezels leest u meer over deze 
vorm van fraude. De website 
www.slac toffer ulp.nl gebeurtenissen
fraude/geldezel laat zien wat u kunt doen als 
criminelen uw kind misbruiken als geldezel.

De website www.vraaghetdepolitie.nl is 
speciaal voor jongeren. Zoek op ‘geldezels’ 
en vindt meer informatie. 

Jongeren steeds vaker geronseld als geldezel
Krijgt uw kind een aanbod om snel geld te verdienen? Trap er niet in!

Agenda’s vergaderingen gemeenteraad Castricum

Op 18 en 25 november vergadert de 
raad in het gemeentehuis. Vanwege de 
coronamaatregelen is er helaas geen 
ruimte voor publiek. Wel kunt u via 
castricum.raadsinformatie.nl de 
vergaderingen live volgen en achteraf 
terugkijken. Op dezelfde pagina vindt u 
tevens alle vergaderstukken. 

Wilt u inspreken bij één van de commis-
sievergaderingen? Meld u dan voor 17.00 
uur op de dag van de vergadering aan bij 
de gri e. i  commissies die i n aange-
merkt 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 Raads-
spreekuur. 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. it an tot en met de donderdag 
voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 
uur. Het eerstvolgende Raadsspreekuur is 
op maandag 29 november 2021.  

Contact
Voor al uw vragen rondom de 
vergaderingen van de raad kunt u bij 
de gri e terec t. at an per mail via 
raadsgri e@castricum.nl, of telefonisc  
via 088 909 7014, 088 909 7390 
of 088 909 7094. 

De veerpont Akersloot is toe aan de 
tweejaarlijkse grote onderhoudsbeurt. 
De werkzaamheden zijn van 29 november 
t/m 3 december en die dagen kan hij niet 
varen. oor etsers en voetgangers is er 
een vervangende pont, maar de vaar-
tijden zijn anders dan normaal. Auto’s 
moeten omrijden.

e ets  en voetgangerspont vaart van 
maandag 29 november t/m 3 december 
op de volgende tijden*: 
 op wer dagen van .  tot .  uur
 op aterdag en ondag van  uur tot 

  19.00 uur.
*Onder voorbehoud van extreme weers-
omstandigheden

Foto: Cees Dekker/Omroep Castricum  

Grote beurt pont Akersloot
29 november t/m 3 december; omrijden voor auto’s

     
Commissies

19.30 – 20.45 Zwemvoorziening Castricum 
19.30 – 20.45 Adviesrecht, participatie & delegatiebesluit rondom 

Omgevingswet 
Pauze 

21.00 – 21.45 Vervolgbehandeling verklaring van geen bedenkingen m.b.t. 
Jasmijnlint Limmen* 

21.00 – 22.00 Vervolgproces locatiekeuze nieuwbouw kindcentrum Cunera
21.45 – 22.30 Vervolg behandeling motie woonvoorziening Oosterzijweg*
22.00 – 22.30  Commissie Algemene Zaken* 

1A Verlenging huidige integraal veiligheidsbeleid met één jaar
1B Diverse benoemingen 
1C Opleggen geheimhouding aanbesteding accountant 
2A Besluitenlijst raadsvergadering 11 november 2021
2B Lijst van ingekomen stukken 
2C Lijst ter inzage gelegde informatie
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 politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Zienswijze op de 1e begrotingswijziging van de 

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
B Verklaring van geen Bedenkingen Schouw Akersloot 

(onder voorbehoud van commissiebehandeling)
C Motie onderzoek voorstel initiatiefgroep Nieuw Zwembad 

(onder voorbehoud van commissiebehandeling)
D Verlenging huidige integraal veiligheidsbeleid met één jaar 

(onder voorbehoud van commissiebehandeling)
E Diverse benoemingen (onder voorbehoud van 

commissiebehandeling)
F Opleggen geheimhouding aanbesteding accountant 

(onder voorbehoud van commissiebehandeling)
G Verklaring van geen bedenkingen m.b.t. Jasmijnlint 

Limmen (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
H Motie woonvoorziening Oosterzijweg (onder voorbehoud 

van commissiebehandeling)
5 Sluiting

Agenda Raadsplein 25 november 2021
Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp



woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 17 november 2021 

Gemeentenieuws

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Kapelweg 10 in Limmen, het aanleggen van een uitweg, datum ontvangst 
10 november 2021 (WABO2102151)
Klein Dorregeest t.o. hotel Akersloot in Akersloot (sectie K 87), aanleggen van 
een uitweg, datum ontvangst 10 november 2021 (WABO2102150)
Lindenlaan 54 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 
8 november 2021 (WABO2102127)
Oosterbuurt 2a (volkstuinencomplex), in Castricum, het plaatsen van een 
hobbykas, datum ontvangst 2 november 2021 (WABO2102126)
Rollerusstraat 1 in Castricum, het bouwen van een bijgebouw, datum ontvangst 
8 november 2021 (WABO2102135)
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

Kerklaan 16 en 16a t/m 16j in Akersloot (Kerklaan 16), het bouwen van 
11 appartementen, verzenddatum 5 november 2021 (WABO2002382)
Molenlei 8 in Akersloot, het plaatsen van afzuiginstallatie en het wijzigen 
van een kozijn, verzenddatum 1 november 2021 (WABO2101552)
Puikman 2 in Castricum, het plaatsen van 6 lichtmasten, verzenddatum 
2 november 2021 (WABO2101214)
Walingstuin 18 in Castricum, het realiseren van een dakterras met 
privacyscherm op de aanbouw achter de woning, verzenddatum 8 november 
2021 (WABO2101814)
Woude 34 in de Woude, het aanleggen van een woonboot, verzenddatum 
5 november 2021 (WABO2101997)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Johannisweg 2 in Castricum het herinrichten van het voorterrein,
verzenddatum 5 november 2021 (WABO2101825)
Kapelweg 24 in Limmen het wijzigen van de voorgevel, verzenddatum 
9 november 2021 (WABO2101829)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 - 194 296 61 (whatsapp)

 info@castricum.nl
Volg ons

gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Het Gehandicapte Kind collecteert 
van 14 t/m 20 november.

Onderzoek naar nieuwbouw kindcentrum op 
Vondelstraat in Bakkum
De huidige locatie van de basisschool 
aan de Vondelstraat in Bakkum lijkt het 
meest geschikt voor nieuwbouw van 
kindcentrum Cunera. Daar 
zouden dan kinderen van 0-12 jaar 
terecht kunnen voor onderwijs en 
opvang. Burgemeester en wethou-
ders stellen de gemeenteraad voor 
deze locatie verder te onderzoeken, 
samen met het schoolbestuur Tabijn. 
De gemeenteraad spreekt hierover op 
donderdag 25 november (21:00 uur).

In het huidige schoolgebouw aan de 
Vondelstraat zit de midden- en boven-
bouw van de basisschool. De kleuters 
zitten in het schoolgebouw aan de Prof. 

Winklerlaan. De wens is één nieuw 
schoolgebouw voor de Cunera waarin 
ook kinderopvang wordt ondergebracht. 
Omwonenden van deze onderwijslocaties 
worden de komende maanden betrok-
ken bij het onderzoek naar de mogelijke 
effecten van de nieuwbouw op groen, 
verkeer en bouwvolume.

Vervolg
Het onderzoek is naar verwachting 
volgende zomer klaar. De gemeenteraad 
kan eind 2022 een besluit nemen over de 
locatie. Voordat er gebouwd kan worden, 
moet het gebouw nog ontworpen worden 
en zijn ook nog een aantal ruimtelijke 
procedures te doorlopen. 
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