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Castricum - Vanwege logistieke problemen die de heropening van de middelbare scholen met zich meebrengt, volgt de examenklas van het Jac. P. Thijsse 
College maandag een les geschiedenis in sporthal De Bloemen. Omdat er onvoldoende ruimte was om alle leerlingen een plek te geven, besloot het Jac P. 
Thijsse College alternatieve locaties en extra personeel in te huren. Docent Jochem Deen: ,,Ik vind dat het JPT het goed heeft georganiseerd. De tafels staan alle-
maal op ruime afstand uit elkaar en ik heb een mooi groot scherm tot mijn beschikking.” Lees het hele verhaal verderop in deze krant. Tekst en foto: Hans Boot

Examenklas krijgt les in sporthal

Artist impression van de twee bouwblokken. Afbeelding: aangeleverd

Door Hans Boot

Al sinds 2017 bestaan er plannen om 
op het terrein, waar vroeger het 
ontmoetingscentrum annex theater 
De Clinghe stond, sociale woning-
bouw te realiseren. Bezwaren van 
omwonenden, diverse procedures en 
de stikstofproblematiek veroor-
zaakten een aanzienlijke vertraging. 
Het licht lijkt nu bijna op groen te 
staan en er ligt inmiddels een voor-
lopig ontwerp van BRTarchitecten. 
Dat werd samen met het ontwerp van 
DS Landschapsarchitecten aan omwo-
nenden gepresenteerd tijdens een 
digitale bijeenkomst op 16 maart.
Een woordvoerder van opdrachtgever 
Kennemer Wonen deelt mee: ,,Het 
plan omvat twee gebouwen van vier 
lagen. In het project is veel aandacht 

voor ‘natuur-inclusief’ bouwen. Dat is 
een verzamelterm voor tal van maat-

regelen om natuur in nieuwbouw te 
integreren. Zo worden er bijvoorbeeld 
ook vleermuiskasten, vogelkastjes etc. 
meegenomen in de nieuwbouw. De 
woningen worden nul-op-de-meter 
(NOM) gebouwd.”  
                         Lees verder op pagina 13

Castricum - Het nieuwbouwplan van Kennemer Wonen voor 48 sociale 
huurwoningen op het landgoed Duin en Bosch is vorige week dinsdag 
gepresenteerd aan omwonenden. Volgens de laatste planning wordt 
begin 2022 met de bouw gestart.

Plan sociale huurwoningen 
Duin en Bosch gepresenteerd
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Gemeentenieuws

In gesprek met de buren
Het is belangrijk dat u zich prettig en vei-
lig voelt in uw woning en in uw buurt. Als 
buren geven we elkaar ruimte en houden 
we rekening met elkaar zodat we samen 
zorgen voor een jne woonsituatie. 
Ervaart u toch een burenirritatie waar u 
niet samen uit komt zoals geluidsover-
last, een tuinkwestie, pesterijen of one-
nigheid over een parkeerplek? Dan kunt 
u een beroep doen op buurtbemiddeling 
via De Bemiddelingskamer.

Bemiddeling nodig?
Stuur dan een e-mail naar: 
info@debemiddelingskamer.nl. 
De Bemiddelingskamer is landelijk PLUS 
erkend en gecerti ceerd via het CCV. 
Bemiddeling of advies is gratis voor 
inwoners uit Bergen, Uitgeest, 
Castricum en Heiloo. Buurtbemiddeling 
wordt ge nancierd door de gemeenten 
en Kennemer Wonen. Meer informatie 
en telefoonnummers vind u op 
www.debemiddelingskamer.nl 

Wethouders Erik Bekkering en Paul Slettenhaar geven startschot

Leerlingen Bonhoeffercollege ontwerpen nieuwe milieustraat
Hoe ziet een milieustraat eruit als we 
zoveel mogelijk van de ingebrachte 
spullen willen hergebruiken en repare-
ren? Wethouder Erik Bekkering van de 
gemeente Bergen en wethouder Paul 
Slettenhaar van de gemeente Castricum 
gaven op 17 maart het digitale startschot 
en de opdracht aan veertig leerlingen 
van het echnasium in Castricum om een 
nieuwe milieustraat voor de B CH (de 
gemeenten Bergen, itgeest, Castricum 
en Heiloo) te ontwerpen. Het moet een 
bruisende plek in de regio worden, waar 
hergebruik en reparatie van materialen en 
spullen centraal staat. 

Verzoek hogere waarde Wet geluidhinder 
vanwege de aansluiting A9 te Heiloo
Bij de gemeente Castricum is een verzoek 
ingediend ter vaststelling van een hogere 
waarde voor het project aansluiting A9 
te Heiloo. Het project omvat de realisatie 
van een nieuwe aansluiting op de Rijks-
weg A9 ter hoogte van de Lagelaan in de 
vorm van een half klaverblad. Tevens een 
verdere opwaardering van de Lagelaan 
en de realisatie van een parallelweg aan 
de oostzijde van de Rijksweg A9 tussen 
de nieuw te realiseren aansluiting en de 
noordelijker gelegen Kanaalweg.

Alle wegen, met uitzondering van de 30 
km/uur wegen, zijn, op basis van de Wet 
geluidhinder, voorzien van een geluid-
zone. Nieuwe geluidgevoelige bestem-
mingen, zoals woningen, welke binnen 
een dergelijke zone langs een weg zijn 
gelegen, dienen, in principe, op een dus-
danige afstand van de weg te zijn gelegen 
dat de geluidbelasting niet hoger wordt 
dan 48 dB Lden, zijnde de zogenaamde 
‘voorkeurgrenswaarde’ uit de Wet geluid-
hinder.

Ondanks de in het kader van dit project 
te nemen geluidbeperkende maatrege-

len, in de vorm van het aanbrengen van 
een geluid reducerend wegdek blijkt uit 
het uitgevoerde akoestisch onderzoek 
dat, als gevolg van het wegverkeer op de 
Parallelweg, de Kanaalweg en de nieuwe 
ontsluitingsweg, een hogere geluidbelas-
ting dan de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB zal gaan optreden.

Aangezien de geluidbelasting op de 
gevels van de woning, met een geluid-
belasting van 49 dB Lden, echter lager 
is dan de in de Wet geluidhinder aange-
geven maximale ontheffingswaarde, kan 
hiervoor een zogenaamde hogere waarde 
worden vastgesteld.

Het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Castricum is dan 
ook van plan om vanwege de aanleg en 
het wijzigen van een weg, op grond van 
artikel 83 en 100 van de Wet geluidhinder 
en artikel 3.3 van het Besluit geluidhinder, 
een hogere waarde vast te stellen.

De stukken van dit ontwerpbesluit liggen 
met ingang van 25 maart 2021 gedurende 
zes weken ter inzage bij de publieksba-

lie in het gemeentehuis van Castricum, 
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
LE  O  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.

Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging kunnen belanghebbenden schriftelijk 
of mondeling een zienswijze naar voren 
brengen bij het college van burgemeester 
en wethouders. Uw schriftelijke zienswijze 
kan worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders van Castri-
cum, postbus 1301, 1900 BH  Castricum. 
Wij verzoeken u boven aan de brief te ver-
melden ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere 
waarde Wet geluidhinder aansluiting A9 te 
Heiloo’. Indien u gebruik wilt maken van 
de mogelijkheid een mondelinge ziens-
wijze naar voren te brengen, dan kunt 
u binnen de genoemde termijn van zes 
weken, maar tenminste één week voor 
het einde van de ter inzage legging, een 
afspraak maken met dhr. J. van Boven, 
tel. 14 0251 of via e-mail  janvanboven@
debuch.nl. 

Aangepaste openings-
tijden milieustraat Pasen  
De milieustraat op Schulpstet en de 
onderkomens Wijkbeheer zijn gesloten 
op  oede Vrijdag (2 april) en 
weede aasdag (5 april)

Wijzigingen inzameldagen afval

REST Akersloot 1 en Akersloot 2:
oede Vrijdag 2 april blijft vrijdag 2 april

PMD Limmen 1 (west):
Maandag 5 april wordt vrijdag 2 april

PMD Limmen 2 (oost):
Maandag 5 april wordt dinsdag 6 april

De vervangende ophaaldagen kunt u 
ook vinden op de Afvalwijzer app of 
www.mijnafvalwijzer.nl. 

Burgemeester en wethouders maken op 
grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke 
ordening bekend dat de gemeenteraad 
in zijn vergadering van 11 maart 2021 
het exploitatieplan ‘Limmen-Zandzoom, 
6e herziening’ ongewijzigd heeft vastge-
steld.

Inhoud exploitatieplan
Het exploitatieplan maakt onderdeel uit 
van het gelijknamige bestemmingsplan, 
zoals vastgesteld door de gemeenteraad 
op 3 februari 2011. Met het exploitatie-
plan wordt een goede ruimtelijke kwali-
teit, een juiste uitvoering van werken en 
werkzaamheden en een eerlijke verde-
ling van kosten en baten nagestreefd in 
het gehele Zandzoomgebied. De zesde 
herziening heeft betrekking op een nieuw 
woongebied centraal in het gebied Lim-
men-Zandzoom. Globaal gezien wordt 
het plangebied begrensd door de Visweg 
in het noorden, agrarische gronden in het 

oosten en zuiden en de woonpercelen 
aan de Hogeweg in het westen. Het plan 
omvat 29 woningen. Het exploitatieplan 
is voor deze deelontwikkeling uitgewerkt. 

Waar en wanneer kunt u stukken 
inzien?
Het vaststellingsbesluit, het vastgestelde 
exploitatieplan, en de hierbij behorende 
bijlagen liggen met ingang van 24 maart 
2021 gedurende zes weken ter inzage in 
het gemeentehuis van Castricum, Raads-
huisplein 1, 1902 CA  Castricum. Daar-
naast is het plan digitaal in te zien via 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-i-
denti catienummer  NL. RO.03 3.
B L10zandzoom-VE06. 

Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van 
het exploitatieplan kan met ingang van 
de dag na die waarop het besluit ter 
inzage is gelegd gedurende zes weken 

beroep bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State worden 
ingesteld. Van deze mogelijkheid kan 
een belanghebbende gebruik maken die 
kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet 
in staat is geweest zijn zienswijze tegen 
het ontwerp-exploitatieplan naar voren te 
brengen.
Het beroepschrift moet gestuurd worden 
naar de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. Het beroepschrift 
moet zijn ondertekend en bevat tenmin-
ste de naam en het adres van de indie-
ner, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het gericht is 
en de gronden van het beroep. Digitaal 
indienen kan via: https://digitaalloket.
raadvanstate.nl. 

Inwerkingtreding exploitatieplan
Het besluit tot vaststelling van het exploi-
tatieplan treedt in werking met ingang 

van de dag na die waarop de hiervoor 
genoemde beroepstermijn afloopt. Het 
instellen van beroep schorst de werking 
van het besluit niet. Degenen die beroep 
hebben ingesteld kunnen verzoeken om 
een voorlopige voorziening. Een voor-
lopige voorziening moet worden inge-
diend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Digitaal indienen kan via: www.
digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien 
binnen de beroepstermijn een dergelijk 
verzoek is ingediend, treedt het besluit 
niet in werking totdat op het verzoek is 
beslist.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het Team Plannen en 

rojecten van de gemeente Castricum, 
de heer W. Voerman, tel. 14 0251 of via 
e-mail woutervoerman@debuch.nl. 

Vastgesteld “Exploitatieplan Limmen-Zandzoom, 6e herziening”.
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Duinenboschweg 132 in Castricum, het plaatsen van een berging en aanleggen 
van de tuin, datum ontvangst 15 maart 2021 (WABO2100570) Het Nieuwland 1 in 
Castricum, het plaatsen van een schutting, berging en carport, datum ontvangst 
11 maart 2021 (WABO2100552) Jan Evertsenlaan 10 in Castricum, het vergroten 
van de woning (erker), datum ontvangst 1  maart 2021 (WABO2100612) Kerke-
meer 3 in Akersloot, het realiseren van een uitrit, datum ontvangst 15 maart 2021 
(WABO21005 1) Korte Brakersweg 5 in Castricum, het plaatsen van een hobbykas, 
datum ontvangst 11 maart 2021 (WABO2100579) Nachtorchis 5 in Limmen, het bou-
wen van een tuinhuis, datum ontvangst 14 maart 2021 (WABO2100563)
Rijksweg 71 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 15 maart 
2021 (WABO21005 4) Rijksweg 96 in Limmen, het vergroten van de woning, datum 
ontvangst 1  maart 2021 (WABO2100615) Roelat 46 in Limmen, het vergroten van 
de woning, datum ontvangst 16 maart 2021 (WABO21005 ) Schoutenbosch 77 in 
Castricum, het wijzigen van de erker en het plaatsen van een veranda, datum ont-
vangst 16 maart 2021 (WABO2100596) Tulpenveld 140 in Castricum, het vergroten 
van de woning, datum ontvangst 15 maart 2021 (WABO2100577) Watertorenpad 4 
in Castricum, het plaatsen van een sanering unit, datum ontvangst 15 maart 2021 
(WABO2100576) Willem de Zwijgerlaan 32 in Castricum, het wijzigen van de con-
structie, datum ontvangst 15 maart 2021 (WABO210057 ) 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

Bakkummerstraat 24a in Castricum, het tijdelijk bewonen van een bijgebouw, ver-
zenddatum 1  maart 2021 (WABO210015 ) Castricummer Werf 94 in Castricum, het 
vergroten van het bedrijfsgebouw, verzenddatum 16 maart 2021 (WABO2002491)
De Woude (Sectie E, nr.641) in de Woude, het plaatsen van kastanjehekken, toe-
gangspoort en het bouwen van een bijenhotel, verzenddatum 17 februari 2021 
(WABO2002320) Dorpsstraat 42 in Castricum, het wijzigen van de gevel, verzenddatum 
15 maart 2021 (WABO2100420) Dorpsstraat 51 - 53 in Castricum, het plaatsen van 
een luik tussen twee panden (legalisatie), verzenddatum 16 maart 2021 (WABO2002594) 
Kleibroek 68 in Castricum, het monteren van V-panelen, verzenddatum 16 maart 2021 
(WABO2100520) Pagenlaan 2d in Limmen (kavel 6), het bouwen van de helft van een 
twee onder een kapwoning, verzenddatum 1  maart 2021 (WABO200257 ) Pagenlaan 
2e, Limmen (kavel 5), het bouwen van de helft van een twee onder een kapwoning, 
verzenddatum 1  maart 2021 (WABO2002577) Startingerweg 7a in Akersloot, het aan-
leggen van een uitweg, verzenddatum 12 maart 2021 (WABO2100137) Woude 36d in de 
Woude, het realiseren van een B B, verzenddatum 1  maart 2021 (WABO210001 ) Bin-
nen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Julianaweg 35a in Akersloot, het vergroten van de woning, verzenddatum 17 maart 
2021 (WABO210000 ) Kerkemeer 42 in Akersloot, het vergroten van de woning, 
verzenddatum 12 maart 2021 (WABO2100060) De beslistermijn voor deze aanvragen is 
met zes weken verlengd

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken op grond van artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Schou-
tenbosch 60a Castricum ter inzage ligt. Het bestemmingsplan voorziet om braak-
liggende grond met een bedrijfsbestemming te her ontwikkelen tot één vrijstaande 
woning met tuin.  

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 25 
maart 2021 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
plan D NL. RO.03 3.B C21Schoutbosch60-ON01. Ook zijn de stukken te vinden via 
www.castricum.nl. Vanwege de corona pandemie zijn de genoemde stukken alleen op 
afspraak f siek in te zien op het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 
CA te Castricum. Wij vragen u in dat geval contact op te nemen met Joris den Breejen 
of Kees Adema via 14-0251of jorisdenbreejen@debuch.nl of keesadema@debuch.nl. 

Hoe kunt u reageren?
Een ieder kan tijdens de inzagetermijn mondeling of (bij voorkeur) schriftelijk zienswij-
zen naar voren brengen op het ontwerpbestemmingsplan, deze moeten worden inge-
diend bij de gemeenteraad van Castricum postbus 1301, 1900 BH Castricum, onder 
vermelding van ontwerpbestemmingsplan Schoutenbosch 60a. Voor een mondelinge 
zienswijze kunt u een afspraak maken met het Team Plannen en Projecten, 
tel. 14-0251. Anonieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail laten we buiten behande-
ling. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het eam lannen en rojecten 
van de gemeente Castricum, tel. 14-0251 of via e-mail jorisdenbreejen@debuch.nl of 
keesadema@debuch.nl. 

Ontwerpbestemmingsplan Schoutenbosch 60a Castricum

Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 lid 1 onder-
deel a van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuurs-
recht bekend dat met ingang van donderdag 25 maart 2021 voor een periode van zes 
weken voor een ieder ter inzage ter inzage ligt:
• het ontwerpbestemmingsplan Aansluiting A9.

Inhoud van het ontwerpbestemmingsplan
Met dit bestemmingsplan wordt de basis gelegd voor een aansluiting op de A9 door 
middel van een half klaverblad ter hoogte van de Lagelaan, een nieuwe weg parallel 
aan de Lagelaan naar de ennemerstraatweg (aansluiting ter hoogte van de apellaan) 
en een nieuwe weg oostelijk van de A9 die vanaf de aansluiting naar het noorden eerst 
parallel aan de A9 is geprojecteerd en afbuigt naar de Kanaalweg.Het bestemmings-
plan omvat slechts de wegen en bermen van de nieuwe wegen en een deel van  de 
Lagelaan inclusief een nieuwe etsbrug over de A9. 
Een deel van het halve klaverblad is geprojecteerd in de gemeente Castricum. Voor dat 
deel van het project is ook een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Omdat het één 
project is, vinden de procedures gelijktijdig plaats en zijn de bestemmingsplannen vrij-
wel identiek. De verbeeldingen (kaarten) verschillen wel van elkaar omdat de gemeen-
teraad van Castricum te zijner tijd het bestemmingsplan voor het grondgebied van 
Castricum vaststelt en de gemeenteraad van Heiloo dat doet voor het Heiloo r deel. 

Crisis- en herstelwet
Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit heeft in deze 
fase van het bestemmingsplanproces waarin zienswijzen naar voren kunnen worden 
gebracht geen consequenties maar na vaststelling van het bestemmingsplan gelden 
voor het beroepschrift aanvullende eisen die voortvloeien uit de Crisis- en herstelwet.  

Ter inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt van donderdag 25 maart 2021 tot en met donder-
dag 6 mei 2021 ter inzage:
• in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1 te Castricum;
• bij de informatiebalie in het gemeentehuis van Heiloo, Raadhuisplein 1 te Heiloo. 

LE  O  in verband met het Corona virus is het gemeentehuis beperkt open. Wij ver-
zoeken u dan ook eerst telefonisch contact (14 0251) op te nemen indien u de stukken 
fysiek wilt bekijken.

Inzien via internet
•  het bestemmingsplan voor het deel dat op grondgebied Castricum is geprojecteerd 

op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl/NL.IMRO.0383.BPL21aanslui-
tingA9-ON01;

•  meer info op  www.castricum.nl plannen-en-projecten zandzoom-limmen
•  het bestemmingsplan voor het deel dat op grondgebied van Heiloo is geprojecteerd 

op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl/ NL.IMRO.0399.2021Aanslui-
tingA9-0301;

Zienswijzen
Gedurende de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan een ieder 
naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan – bij voorkeur schriftelijk en goed 
gemotiveerd – zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad. Uw schriftelijke 
zienswijze richt u aan de gemeenteraad van Castricum, ostbus 1301, 1900 BH  Cas-
tricum. Vermeld boven aan uw brief het onderwerp  Zienswijze ontwerpbestemmings-
plan Aansluiting A9. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid een mondelinge 
zienswijze naar voren te brengen, dan kunt u binnen de genoemde termijn van zes 
weken een afspraak maken met de heer J. van Boven, team Plannen & Projecten, tele-
foonnummer 088-9097491.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. van Boven, telefoon-
nummer 0 -9097491. et vragen die speci ek het Heiloo r betreffen, kunt u contact 
opnemen met de heer C. Ouwerkerk, telefoonnummer 0 -909 7504.

Ontwerpbestemmingsplan Aansluiting A9
Kennisgeving ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening

Spooraanpassingen Alkmaar - Amsterdam 
Elk jaar reizen er steeds meer mensen met de trein. Zo ook tussen Amsterdam en 
Alkmaar. et het rogramma Hoogfre uent Spoorvervoer ( HS) past roRail het 
spoor inclusief het spoor in Castricum, Heiloo en itgeest aan. Daardoor kunnen 
er meer treinen rijden vanuit de regio Noord-Holland Noord naar Amsterdam (en 
andersom). Tot en met dinsdag 13 april 2021 kunt u een zienswijze indienen over het 
ontwerp-trac besluit van het rogramma Hoogfre uent Spoorvervoer ( HS) Alkmaar 
– Amsterdam. Op www.platformparticipatie.nl/phsalkmaaramsterdam vindt u alle 
informatie. 
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Kijk voor meer informatie  
op onze website:

www.castricum.nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)

 06 257 561 60 (whatsapp)
 info@castricum.nl

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 Castricum_nl

Burgemeester en wethouders maken 
op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke 
ordening bekend dat: in de vergadering 
van 2 februari 2021 het uitwerkingsplan 
“Limmer Linten fase 3b Visweg-zuid” is 
vastgesteld. 

Inhoud Uitwerkingsplan
Fase 3b heeft betrekking op een nieuw 
woongebied centraal in het gebied Lim-
men-Zandzoom. Globaal gezien wordt 
het plangebied begrensd door de Visweg 
in het noorden, agrarische gronden in het 
oosten en zuiden en de woonpercelen 
aan de Hogeweg in het westen. Het plan 
omvat 29 woningen, waarvan 10 sociale 
woningen.Het uitwerkingsplan is gericht 
op de woningbouwontwikkeling in Lim-
men Zandzoom. In het bestemmingsplan 
Limmen - Zandzoom is de totale ontwik-
keling beschreven en is een groot deel 
van de ruimtelijke onderbouwing van dit 
project opgenomen. Het uitwerkingsplan 
beschrijft met name de wijze waarop het 
betreffende gebied van het bestemmings-
plan is uitgewerkt.

Waar en wanneer kunt u stukken 
inzien?
Het collegebesluit, het gewijzigd vast-
gestelde uitwerkingsplan en de hierbij 
behorende stukken zijn met ingang van 24 
maart 2021 gedurende zes weken digitaal 
in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl 
onder plan ID NL.IMRO.0383.UPLZand-
zoomfase3b -VS01. Daarnaast ligt het 
uitwerkingsplan ter inzage in het gemeen-
tehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 
1902 CA te Castricum.
 
Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het 
uitwerkingsplan kan met ingang van de 
dag na die waarop het besluit bekend is 
gemaakt gedurende zes weken beroep bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State worden ingesteld. 
Van deze mogelijkheid kunnen gebruik 
maken:
• een belanghebbende die tijdig zijn ziens-
wijze naar voren heeft gebracht;

• een belanghebbende die aantoont dat hij 
redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn 
zienswijze tegen het ontwerp uitwer-
kingsplan naar voren te brengen;

• een belanghebbende voor zover het 

beroep wordt ingesteld tegen de wijzi-
gingen die bij de vaststelling in het plan 
zijn aangebracht. 

Het beroepschrift moet gestuurd worden 
naar de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag. Het beroepschrift moet zijn 
ondertekend en bevat tenminste de naam 
en het adres van de indiener, de dagte-
kening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het gericht is en de gronden 
van het beroep. Digitaal indienen kan via: 
https://digitaalloket.raadvanstate.nl. 

Crisis- en herstelwet
Op dit besluit is de Crisis- en herstel-
wet van toepassing. Dit betekent, dat 
de belanghebbende in het beroepschrift 
moet aangeven welke beroepsgronden 
hij aanvoert tegen het besluit. Het beroep 
wordt niet ontvankelijk verklaard indien 
binnen de beroepstermijn geen gronden 
zijn ingediend. Na afloop van de termijn 
van zes weken kunnen geen nieuwe 
beroepsgronden meer worden aange-
voerd. Vermeld in het beroepschrift dat de 
Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Inwerkingtreding uitwerkingsplan
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimte-
lijke ordening treedt het besluit tot vast-
stelling van het uitwerkingsplan in werking 
met ingang van de dag na die waarop 
de hiervoor genoemde beroepstermijn 
afloopt. Het instellen van beroep schorst 
de werking van het besluit niet. Dege-
nen die beroep hebben ingesteld kunnen 
verzoeken om een voorlopige voorziening. 
Een voorlopige voorziening moet worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Digitaal indienen kan via: www.digi-
taalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen 
de beroepstermijn een dergelijk verzoek 
is ingediend, treedt het besluit niet in wer-
king totdat op het verzoek is beslist.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met het Team Plannen en Projecten 
van de gemeente Castricum, de heer J. 
van Boven en de heer J.H. Moraal, tel. 14 
0251 of via e-mail janvanboven@debuch.
nl en jelgermoraal@debuch.nl. 

Gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan 
 “Uitwerkingsplan Limmer Linten fase 3b Visweg-zuid”

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 bij één van de commissie-
vergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur 
op de dag van de vergadering aan bij de 
griffie. Bij commissies 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 griffie per mail via raadsgriffie@
castricum.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 15 maart. 

 Algemene informatie vergaderingen  
 gemeenteraad Castricum

 Agenda Raadsplein 25 maart 2021  
Agenda Raadsinformatieavond / commissie datum
Tijd Onderwerp

 Commissies
19.30 – 20.45 Consultatie Beheersmaatregelen jeugd en Wmo
19.30 – 20.45 Diversen rondom afval:
 - Verordening tegemoetkoming kosten medisch afval
 - Motie vreemd aan de orde van de dag inzake zwerfafval 
 Pauze
21.00 – 22.30 Aanvullende Coronamaatregelen fase 5
21.00 – 21.45   Vervolgbehandeling Hoofdlijnennotitie Omgevingsvisie incl.  
 eventuele moties en amendementen*
21.45 – 22.30   Commissie Algemene Zaken* 
   1A Fractieverantwoordingen 2020
 1B Aangepaste zienswijze op toekomstvisie RAUM 2030 
  & amendement
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 11 maart 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 Hoofdlijnennotitie Omgevingsvisie incl. eventuele moties  
  en amendementen (onder voorbehoud van commissie-
  behandeling)
 B Zienswijze op toekomstvisie RAUM 2030 incl. amende- 
  ment (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
 C Fractieverantwoordingen 2020 (onder voorbehoud van  
  commissiebehandeling)
 D Burgerinitiatiefvoorstel kunstbunker Castricum 
 E Locatiekeuze nieuw zwembad Noord-End inclusief moties  
  en amendementen
 5 Sluiting

 Agenda raadsinformatieavond 1 april 2021
Agenda Raadsinformatieavond / commissie datum
Tijd Onderwerp

 Raadsinformatiebijeenkomst
19.30 – 21.00 Presentatie Jeugdzorg
19:30 – 21:00 Presentatie verdere planontwikkeling Kaptein Kaas

Het college van burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat zij op 
9 februari 2021 een verzoek om maatwerk hebben ontvangen. De aanvraag betreft het 
stellen van maatwerk ten behoeve van het lozen van vethoudend afvalwater zonder 
vetafscheider en slibvangput voor het bedrijf Horeca Exploitatie Limmen B.V. 
Locatie: Dusseldorperweg 75, Limmen. Kenmerk: OD.328024

Tegen een verzoek om maatwerkvoorschriften staat geen bezwarenprocedure open.
Pas nadat een besluit op het verzoek is genomen kan een bezwaarschrift worden 
ingediend. Het besluit wordt op dezelfde wijze als dit verzoek bekend gemaakt. Wilt u 
meer informatie of de aanvraag inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling 
Regulering Leefomgeving van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 
in Hoorn, telefoonnummer: 088-1021300, o.v.v. zaaknummer OD.328024.

Ontvangen verzoek tot het stellen van maatwerk afvalwater,  
Dusseldorperweg 75 in Limmen
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1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
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Aanleveren van advertentie
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl 

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Mobiel 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag
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Veroni Pereboom
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www.castricummer.nl/
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Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
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e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
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het recht te weigeren dan wel te 
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Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
castricummer.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.CASTRICUMMER.NL

DONDERDAG 25 MAART
R.K. St. Pancratiuskerk,
09.00 uur, Pastoor Kaleab.

ZATERDAG 27 MAART
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, diaken Marcel de Haas 
woord en communieviering met 
voorzang van leden Jubilate. 
Palmpasen. 

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: Meditatieve viering 
met koorzang. Voorganger 
Pastor J. Olling.

ZONDAG 28 MAART
Protestantse Kerk Castricum,
Dorpskerk. 10.00 uur, ds. Van 
Dijke. 6e zondag van de 40 
dagen tijd. Kinderdienst. Geba-
rentolk. Te beluisteren op Radio 
Castricum en te volgen via een 
livestream; link op www.pkcas-
tricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
9.15 uur, Father Matthew met 
voorzang van leden Cantare. 6e 
zondag van de Vasten Palm-
pasen. Viering tevens te volgen 
via YouTube: Katholieke Kerk 
regio 0251 - YouTube

Evangeliegemeente 
Castricum, Nieuw Geesterhage 
Geesterduinweg 3. 10.00 uur, 
Benjamin van Slooten.

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Commu-
nieviering met gemengde zang-
groep. Voorganger Pastor J. 
Olling en Pastor B. Leurink.

DINSDAG 30 MAART
R.K. St. Pancratiuskerk, 
09.00 uur, Pastoor Kaleab.

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

Op werkdagen van 17.00 tot 
8.00 uur, weekend zaterdag 8.00 
tot maandag 8.00 uur en feest-
dagen Huisartsenpost Beverwijk 
(in het Rode Kruis Ziekenhuis), 
alleen volgens telefonische 
afspraak: (0251) 265265. Bij 
contact met de post wordt 
gevraagd om verzekeringsgege-
vens, zorg dat u deze paraat 
heeft.

WAARNEMING
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor 
en door praktijken Bakker, 
Hoekstra, Coppoolse, v.d. 
Maarel en Mohammadnia. Info 
via websites, deurposters en 
telefoonbandjes. 

HUISARTSEN

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
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MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !
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WWW.PLUSWIJZER.NL
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WWW.PLUSWIJZER.NL
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,,Kijk! Dit is niet zomaar een taart”, 
zegt Frida vol trots, wijzend op het 
kleine ronde taartje. ,,Het is gemaakt 
van dadels en er zit kokos overheen.” 
Tijdens de lockdown is het rustig in 
de horecagelegenheid van Hof van 
Kijk-Uit. Voor de mensen zoals Frida 
die hier tijdens de dagbesteding met 
hart en ziel eten en drinken bereiden 
voor recreanten, is het een zware tijd. 
Daarnaast mist het boscafé de omzet.

Iets terug doen
Dat er nu meerdere mensen in het 
atelier van Hof van Kijk-Uit hard 
werken om 130 tassen te vullen met 
heerlijke taarten, is te danken aan 
een idee van Sander Weel, de eige-
naar van Weel Verzekeringen & Hypo-
theken. ,,In tegenstelling tot veel 
ondernemers zoals winkels en horeca 
in Castricum, gaan onze werkzaam-
heden gewoon door. Daar zijn we 
dankbaar voor, maar we vinden het 
belangrijk om iets te doen voor een 
ander waar het minder gaat.”

Maatjes koppelen
De gelukkigen die een tas 
ontvangen, zijn ouderen en minder-
validen die zich via Stichting Welzijn 
Castricum hebben aangemeld voor 
het maatjesproject. Om de eenzaam-
heid te bestrijden kunnen zij 
wandelen, een museum bezoeken, 
handwerken of andere bezigheden 
uitoefenen met een maatje. Esther 
Boehmer, werkzaam bij de Stichting, 
maakt mede de match tussen de 
maatjes. ,,Mensen geven zich vrij-
willig bij ons op om iets voor een 
ander te doen. In hun interessege-
bied koppelen wij ze graag aan 
iemand die alleen is en hun gezel-
schap erg waardeert.”

Luisterend oor bieden
Ook het maatjesproject heeft te 
lijden onder de coronaperikelen. 
,,Daar waar mensen voorheen 
makkelijker bij elkaar over de vloer 
kwamen, ligt de focus nu met name 
op met elkaar bellen en wandelen 
samen. Na het bellen van bewoners 

van 77 jaar en ouder, bekend bij 
Stichting Welzijn Castricum, zijn de 
aanvragen voor wandel- en 
belmaatjes � ink gestegen. Maar ook 
enthousiaste vrijwilligers meldden 
zich spontaan aan om in deze 
behoefte te voorzien. Dat verdient 
een pluim!”

Rekening voor Weel Verzekeringen 
& Hypotheken
De tassen van het Hof van Kijk-Uit 
zijn bedoeld om zowel de mensen 
die gezelschap nodig hebben als de 
vrijwilligers die het geven, mee te 
verrassen. De rekening gaat naar 
Weel Verzekeringen & Hypotheken, 
die voor de actie met succes een 
beroep deed op de coöperatie 
Nh1816 Verzekeringen.

Hoog bezoek
De � nancieel directeur Rémon Chat-
tellon van Nh1816 kwam persoonlijk 
een kijkje nemen in het atelier waar 
alle tassen ingepakt waren. Hij legt 
uit: ,,Nh1816 Verzekeringen is busi-
nesspartner van het kantoor van 
Sander Weel. Vanuit onze coöperatie 
investeren we jaarlijks een goed deel 
van de winst in lokale maatschappe-
lijke initiatieven. Aan het begin van 
de coronaperiode in 2020 hebben wij 
een speciale donatieactie opgezet 
ter bestrijding van de mentale en 
sociale gevolgen van COVID-19.

Extra bijdrage Hof van Kijk-Uit 
en de Oude Keuken
Naast de verrassingsboxen voor de 
maatjes van Stichting Welzijn, 
konden ook de stichtingen achter de 
dagbestedingen van het Hof van 
Kijk-Uit en van de Oude Keuken 
rekenen op steun. De Oude Keuken 
zocht onlangs de media op met een 
noodkreet. Sander Weel: ,,Samen met 
Nh1816 hebben we daarom een 
donatie van € 1.500 gedaan. We 
wensen ze veel succes en geluk toe 
om de uitdagingen in deze moeilijke 
periode aan te kunnen.”
Voordat alle betrokkenen bij de actie 
op veilige afstand op de foto gaan, 
wordt uiteraard nog even geproefd 
van de dadeltaart van Frida. Dit is 
een vast onderdeel op de menukaart 
als het Hof van Kijk-Uit straks weer 
gasten mag ontvangen.

Castricum - Verse appelsap, een sleutelhanger en een heerlijke zelfge-
maakte taart voor bij de Castricumse losse thee. Op de dagbesteding van 
Hof van Kijk-Uit waren ze druk bezig om 130 verrassingspakketten in te 
pakken. De bestelling kwam van Weel Verzekeringen & Hypotheken en 
wordt bezorgd bij de deelnemers aan het maatjesproject van Stichting 
Welzijn Castricum.

Weel Verzekeringen & Hypotheken
en Nh1816 doneren verrassingsboxen

Alle betrokkenen bij dit bijzondere project samen op de foto. Foto: aangeleverd

De inhoud van de verrassingsbox die de deelnemers aan het maatjesproject 
ontvingen. Foto: aangeleverd
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Het UVC-led-luchtzuiveringspaneel 
is goedgekeurd door het Centers for 
Disease Control and Prevention. Dit 
is in het Nederlands het Centrum 
voor ziektecontrole en Preventie, 
afgekort CDC. Het CDC is in de 
Verenigde Staten de autoriteit die 
zich van staatswege bezighoudt 
met het opsporen, behandelen en 
voorkomen van ziekten, vooral met 
het oog op het openbaar belang.

Ons systeem  is een snel, 24/7 actief 
luchtzuiveringssysteem dat UV-C 
gebruikt om bacteriën en schim-
mels uit de lucht te verminderen. 
Ons systeem is uniek ontworpen 
door een kamer met ultraviolette 
kiemdodende straling (UVGI) en 
lucht-circulerende ventilatoren te 
combineren met een plafondlamp. 
Er zijn geen technische maatregelen 
nodig om het paneel te bedienen. 
Het paneel wordt handig geïnstal-
leerd in plafonds en is een onopval-
lende ruimtebesparing.

Het systeem levert lucht van hoge 
zuiverheid, met naderende desin-
fectiesnelheden van 100%. Micro-
organismen omvatten MRSA, VRE, 
Acinetobacter, Streptococcus-
soorten, In�uenza, VZV, Pseudo-
monas, Clostridium di�cile en 
andere veroorzakers van infecties.

De kracht van UV-C
Ultraviolette kiemdodende bestra-

ling of UVGI is een desinfectie-
middel dat UV-C of licht met een 
korte gol�engte gebruikt om micro-
organismen te inactiveren. UV-C 
vernietigt het nucleïnezuur in het 
micro-organisme en verstoort hun 
DNA, waardoor ze geen vitale cellu-
laire functies kunnen uitvoeren, 
waardoor ze vrijwel inert worden. 
Het gebruik van UVGI en UV-C is 
sinds het midden van de 20e eeuw 
gestaag toegenomen.

Analyse toont aan dat het risico op 
infectie in gebieden waar de 
eenheid is geïnstalleerd aanzienlijk 
wordt verminderd, op basis van de 
voorspelde vermindering van de 
concentraties van microben in de 
lucht. De combinatie van een 15W 
UV-lamp, een MERV 6-�lter en een 
luchtstroomsnelheid van 50 cfm zal 
in één enkele doorgang een gemid-
deld verwijderingspercentage van 
meer dan 97% opleveren.

Kort samengevat:
•	 Vermindert	infecties	en	gevaar-

lijke micro-organismen
•	 Vervangt	uw	huidige	verlichting
•	 24/7	veilig	bij	mensen	in	de	

ruimte
•	 Geen	stilstand	zoals	bij	robot	

UV-C desinfectie
•	 Bewezen	UV-C	licht	kan	bacteriën	

in de lucht doden (certi�caten en 
onderzoeksrapporten op 
aanvraag beschikbaar)

•	 Geschikt	voor	allerlei	ruimtes,	
zoals die van tand-, dieren- en 
huisartsen, fysiopraktijken, zorgin-
stellingen, apotheken, scholen en 
kantoorpanden

•	 Al	met	succes	toegepast	in	

ziekenhuizen
•	 Eén		UVC-led-luchtzuiveringspa-

neel kan een hoeveelheid lucht, 
equivalent aan een 3.05m x 3.05m 
x 2,44m kamer, vier keer per uur 
behandelen

•	 Eenvoudig	en	onzichtbaar	
verwerkt in systeemplafond

•	 Kosteneffectieve	manier	om	uw	
klanten, gasten, leerlingen of pati-
enten en uw personeel te 
beschermen

Castricum - Uit recent onderzoek van de Universiteit van Padova en de 
University van Colombia blijkt dat het COVID-19-virus kan worden 
bestreden met UV-C-licht. Anders dan in eerdere onderzoeken werd in dit 
geval gebruikgemaakt van echte COVID-19-virusdeeltjes. De e�ectieve 
werking van het UV-C-licht werd aangetoond in een daarvoor aange-
paste ventilatorconvector. Dat UV-C-licht ziekteverwekkers zoals bacte-
riën en virussen onschadelijk kan maken, is al langer bekend. Het 
vermoeden bestond al dat dit ook bij COVID-19 het geval is, maar keihard 
bewijs hiervoor ontbrak. Om de werking te bewijzen, werd onder meer 
onderzoek gedaan in twee landen waar corona hard toesloeg: de VS en 
Italië. In beide landen is zeer recent onderzoek afgerond.

ADVERTORIAL

Castricumse start-up komt met uniek 
gepatenteerd UVC-led-luchtzuiveringspaneel

Arthur	van	de	Berg	van	Strandhotel	Zoomers	is	de	eerste	Castricumse	ondernemer	die	over	gaat	op	het	UVC-led-
luchtzuiveringspaneel. Foto: aangeleverd

Door Hans Boot

Naast de wethouder waren van de 
gemeente onderwijsadviseur Martine 

Helstrijd en strategisch adviseur 
communicatie	Eric	Baars	bij	de	sessie	
aanwezig. De school werd vertegen-
woordigd door zes leerlingen, waar-

onder voorzitter van de leerlingenraad 
Fineke Vermeulen.

Na het voorstelrondje wilde De Haan 
graag weten hoe het met de leerlingen 
ging in deze ongemakkelijke tijd. 
Landelijk gezien zou het volgens de 
wethouder met zo’n twintig procent 
van de scholieren ‘niet goed gesteld 
zijn’.	Op	het	Bonhoeffer	valt	dat	mee,	
zoals uit de reacties bleek. Over ’t alge-
meen worden wel de sociale contacten 
gemist en wordt het leven als ‘een stuk 
saaier’ bestempeld. Ook bracht een 
leerling naar voren dat ‘er weinig 
communicatie is tussen school en leer-
lingen’ tijdens de lockdown.

Jongerenwerk
Op de vraag van de wethouder of de 
leerlingen nu echt dingen misten 
waardoor ze gedeprimeerd raken, 
luidde het antwoord: ,,Ik mis de afwis-
seling tussen theorie- en praktijk-
vakken. Dat geldt ook voor activiteiten 
en evenementen die altijd op school 
werden georganiseerd.” De Haan wilde 
ook horen of er veel in overleg met de 
leerlingen wordt besloten. Er werd 

verteld dat de leerlingen vertegen-
woordigd zijn in een werkgroep die 
zich bezig houdt met hybride onder-
wijs. Dat betreft onderwijs op een mix 
van locaties, zoals school, thuis of op 
andere plekken.

Nadat was geconcludeerd dat het niet 
dagelijks kunnen bezoeken van de 
school een probleem vormt voor 
groepen die een achterstand oplopen, 
vroeg de wethouder of de gemeente 
nog wat voor de leerlingen zou 
kunnen betekenen. Als aanvulling 
daarop stelde Martine Helstrijd de 
vraag of zij wel eens van de activiteiten 
van de buurtsportcoaches en het 
jongerenwerk hadden gehoord. Daar 
waren de scholieren weinig mee 
bekend, dus bood de adviseur aan om 
de ledenraad daarmee in contact te 
brengen.

Leerlingenparlement
Er volgde een discussie over de vraag 
in hoeverre de gemeente macht kan 
uitoefenen op scholen. De Haan: ,,De 
overheid mag zich niet bemoeien met 
de inhoud van het onderwijs. Dat is 

een taak van de inspectie. We kunnen 
wel proberen om mee te helpen aan 
het organiseren van bepaalde activi-
teiten, zoals bijvoorbeeld een debat 
tegen de tijd dat er weer verkiezingen 
zijn.”

Aan het eind van de bijeenkomst werd 
het leerlingenparlement toegelicht: 
,,Daarin hebben klassenvertegenwoor-
digers en leden van de leerlingenraad 
zitting. Het doel van dit orgaan is leer-
lingen te polsen wat zij van het onder-
wijs vinden en hoe dat verbeterd zou 
kunnen worden.” Ook daarvan werd 
geconstateerd dat bijeenkomsten 
door corona worden gehinderd.
De onderwijswethouder liet daarna 
weten ‘tevreden’ te zijn over deze 
bijeenkomst, wat door de leerlingen 
werd gedeeld. Hij zei tot slot: 
,,Castricum is een echte onderwijsge-
meente en we zijn trots op de scholen 
die we hebben. Laten we de contacten 
daarmee goed onderhouden, want het 
is in het afgelopen jaar veel te stil 
geweest.“ Als laatste werd applaus 
gevraagd voor initiatiefnemer Vince 
Winter.

Castricum - Op voorstel van zijn moeder nam leerling Vince Winter van 
het Bonhoe�ercollege het initiatief voor een overleg tussen de gemeente 
en de leerlingenraad van zijn school over wat er leeft in coronatijd. De 
digitale bijeenkomst vond afgelopen vrijdagmiddag plaats in het bijzijn 
van onderwijswethouder Ron de Haan.

Gemeente in gesprek met leerlingen Bonhoeffer

Vince	Winter	tijdens	de	sessie.	Foto:	Hans	Boot
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. Spaanse schilder; 7. goede manieren in de
omgang; 12. dwaas; 13. in het water levend knaagdier; 14.
opstootje; 15. windrichting (afk.); 17. verpakking voor tandpasta;
19. geestdrift; 21. binnenlandse zaken (afk.); 22. tenger; 24.
grote winkel; 27. dierentuin; 28. doorbraak; 30. kloosterzuster;
31. priem; 32. rolprent; 33. plaats in Gelderland; 35. land (staat);
37. aanwijzend voornaamwoord; 38. fijne alcoholische drank;
41. koud en vochtig; 42. deel van een breuk; 44. de gehele film-
ploeg; 46. donkere kamer (afk.); 47. land in Zuid-Amerika; 48.
erker; 49. toetsing van de kennis; 50. lichtbron; 52. ver (in
samenstelling); 54. hoofdstad van Turkije; 56. ledemaat; 58.
deel van een schip; 61. glansverf; 62. hemelgeest; 64. deel van
gelaat; 65. Nederlandse rivier; 67. mollengang; 68. Nederlandse
Omroep Stichting (afk.); 70. eikenhout van schors ontdoen; 72.
gewicht; 73. land in Zuid-Amerika; 76. vlekkenwater; 77. loof-
boom; 78. verdriet; 79. verleidelijke vrouw; 81. rivier in Noord-
Brabant; 82. cilinder; 83. Friese jongensnaam; 84. olie (Engels);
86. volhardende geestkracht; 87. niet afwijkend van het gewo-
ne.

Verticaal  1. pijnlijk (hachelijk); 2. lengtemaat (afk.); 3. wilde
haver; 4. leep (listig); 5. elfenkoning; 6. bakplaats; 7. adellijke
ongehuwde dame; 8. metselspecie; 9. Japanse munt; 10. oos-
terlengte (afk.); 11. periode van mooi weer voor de herfst; 16.
sterk ijzerhoudende grondsoort; 18. kerkelijke straf; 20. water-
plant; 21. meetkundig lichaam; 23. ondeskundige; 25. bijbelse
reus; 26. welzijn (voorspoed); 27. onstoffelijk deel van de mens;
29. sinterklaaskoek; 32. het verzamelen van postzegels; 34.
Europa (afk.); 36. plaats in Noord-Brabant; 37. scheepsvloer;
39. in elkaar; 40. aandoening van de gewrichten; 42. bekend
gebouw in Londen; 43. plaats in Duitsland; 45. speeltoestel; 46.
middagslaapje; 51. woonboot; 53. waterdoorlatend; 54. behoef-
tige toestand; 55. schoollokaal; 56. Griekse zuilengang; 57.
spijskaart; 59. schrijfvloeistof; 60. briljant (begaafd); 62. kort
stukje (restje); 63. dichter bij de wind zeilen; 66. meisjesnaam;
67. hertensoort; 69. bladgroente; 71. tijdperk; 73. deel van een
wiel; 74. hoofdkaas; 75. god van de liefde; 78. waardeloze lap;
80. jongensnaam; 82. muzieknoot; 85. opbergruimte.
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Van 12 juli tot en met 6 augustus 
kunnen kinderen en jongeren 
meedoen met het programma in het 
Alkmaarse sportcomplex De Meent, 
onder professionele begeleiding. 
Aanmelden kan de gehele maand 
april via www.sport-z.org/vakan-
tiefun. Het creatieve en sportieve 
programma van VakantieFUN is 
speciaal gericht op kinderen en 
jongeren van 6 tot en met 17 jaar die 
geen aansluiting vinden bij het regu-

liere aanbod en een GGZ-indicatie 
hebben. Stichting Sport-Z is de afge-
lopen jaren met succes de uitdaging 
aangegaan om kinderen een mooi 
programma te bieden. Ook dit jaar 
staan er weer nieuwe sporten en 
creatieve activiteiten op het 
programma en de oudere doelgroep 
krijgt de keuze hun favoriete 
programma zelf op maat samen te 
stellen. Gezien het speci�eke gedrag 
van de deelnemers wordt gedu-

rende de dag vooral gelet op struc-
tuur, duidelijkheid, bekendheid en 
plezier. VakantieFUN vindt plaats in 
de eerste vier weken van de zomer-
vakantie van maandag tot en met 
vrijdag.

Meedoen
Ouders en verzorgers van kinderen 
die binnen de speci�eke doelgroep 
vallen en die in een van de desbe-
tre�ende gemeenten wonen, 
kunnen hun kind gedurende de 
maand april aanmelden voor Vakan-
tieFUN via www.sport-z.org/vakan-
tiefun. Deelname aan VakantieFUN is 
kosteloos. Voor vragen over Vakan-
tieFUN kan men contact opnemen 
met Hester Zwart (06 52493264 / h.
zwart@sport-z.org).

Regio - Zes weken lang in de zomervakantie je kind bezig houden is voor 
veel ouders lastig te organiseren. Dat geldt nog nadrukkelijker als een 
kind niet mee kan doen aan het reguliere aanbod, omdat het kwetsbaar 
is en niet zomaar in de groep past. Stichting Sport-Z organiseert daarom 
ook dit jaar weer VakantieFUN in samenwerking met de gemeenten 
Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, Uitgeest, Heiloo en 
Castricum.

In april aanmelden voor VakantieFUN
De begeleiders van VakantieFUN. Foto: aangeleverd

Regio - Na enkele maanden van 
voorbereiding heeft Evert-Jan 
Woudsma zijn nieuwe project 
Mijnnatuurnetwerk.online gelan-
ceerd. Woudsma, sinds drie jaar 
eigenaar van de eenmanszaak 
Bosw8er, verzorgt onder meer 
workshops over de natuur en 
staat als boswachter voor school-
klassen. Door de coronacrisis had 
hij niets meer omhanden en 
besloot hij een netwerk te gaan 
opzetten van mensen die, op 
welke manier dan ook, als vrijwil-
liger of professional, met de 
natuur bezig zijn.

Wandelcoaches, fotografen of 
natuurgidsen, heel wat mensen zijn 
dagelijks met de natuur bezig. Het 
zijn veelal mensen die hun passie 
voor de natuur graag op anderen 
overbrengen. Tegelijk werd door de 
coronacrisis duidelijk dat veel 

mensen een bezoek aan de natuur 
nog als enige alternatief zagen voor 
het doorbrengen van tijd 
buitenshuis. 
Mensen die op eigen houtje de 
natuur intrekken, hebben lang niet 
altijd kennis van zaken. Het bracht 
Evert-Jan Woudsma op de gedachte 
om groenprofessionals online bijeen 
te brengen. Middels de nieuwe 
website kunnen activiteiten aange-
kondigd worden. 

Natuurliefhebbers kunnen er infor-
matie vergaren en ideeën uitwis-
selen op een forum. Ondernemers 
die een link hebben met de natuur 
kunnen op basis van een abonne-
mentstarief deelnemen aan het 
netwerk. 
Het nieuwe platform is in het afge-
lopen weekeinde, tegelijk met de 
o�ciële start van de lente, 
gelanceerd.

Bosw8er Evert-Jan Woudsma 
zet natuurnetwerk online

Akersloot - Sem Beentjes uit Limmen 
heeft donderdagavond de wekelijkse 
tijdrit op de mountainbike met over-
macht afgesloten. Het zat er al een 
tijdje aan te komen, na eenmaal de 
tijdritwinst op zijn naam te hebben 
gezet, dat dit niet bij een eenmalige 
actie zou blijven. Veel is afhankelijk 
van de bezettingsgraad en het niveau 
van de aanwezige deelnemers. Deze 
avond sprak vooral de eindtijd van 
winnaar Sem Beentjes in 50.31 
minuut tot de verbeelding van 
renners en toeschouwers.
Lees op www.castricummer.nl het 

uitgebreide verslag van deze tijdrit.

Uitslag:
1. Sem Beentjes, Limmen (50.31 min); 
2. Vincent Beentjes, Castricum (52.14 
min); 3. Bob Scholten, Akersloot 
(53.52 min); 4. Wout Bakker, Heiloo 
(54.16 min); 5. Koen Konst, Castricum 
(56.44 min); 6. Pleun Lodewijks, Akers-
loot (57.22 min); 7. Jelte Buur, Akers-
loot (57.27 min); 8. Alex Hageman, 
Limmen (60.44 min); 9. Chris Kemp, 
Egmond aan den Hoef (60.50 min); 10. 
Henk Jan Verdonk senior, Egmond aan 
den Hoef (61.22 min).

Beentjes jaagt op baanrecord
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BURGERLIJKE 
STAND

Publicatie vindt alleen plaats met 
toestemming van betrokkene(n). 
Uit privacy-overwegingen kiezen 
steeds minder personen voor 
publicatie.

OVERLEDENEN
Akersloot: 24-02-2021 Caroline 
Veerbeek, echtgenote van Jean 
P.E.C.M. Rammeloo. Castricum: 
19-02-2021 Lubbertha Flora 
Rikkers. 19-02-2021 Cornelis Nico-
laas Kaper, echtgenoot van 
Jantina E. de Vries. 21-02-2021 
Johannes Laurentius de Graaf, 
echtgenoot van Geertruida M. 
Zonneveld. 24-02-2021 Hendrikus 
Gerardus Duineveld, weduwnaar 
van Petronella G. Hes. 26-02-2021 
Robert Nel, echtgenoot van Inge-
borg Sappl. 27-02-2021 Henricus 
Lebuinus Klein Schiphorst, echt-
genoot van Josina P.T. van 
Empelen. 01-03-2021 Cornelis 
Sneekes, echtgenoot van Cornelia 
C.M. Schut. Limmen: 20-02-2021 
Laurentius Wilhelmus Jozef 
Hoogeboom, weduwnaar van 
Anna de Groot. 26-02-2021 Pieter 
Johan de Heer, echtgenoot van 
Antje Luik. 03-03-2021 Johanna 
Alida Hes, echtgenote van 
Hermanus H.C. de Ruiter.

GEBOORTES
Castricum, de Woude: 02-03-2021 
Siem Hos, zoon van Dirk Hos en 
Simone H.M. Winter. Castricum: 
18-02-2021 Fenna Sytske Anneke 
Kooijman, dochter van Martijn 
P.D. Kooijman en Margriet A. de 
Wit. 26-02-2021 Zian Aletta 
Brouwer, zoon van Valentijn P. 
Brouwer en Angela Reijnders. 
Elders: 08-02-2021 Naomi de 
Boer, dochter van Menno de Boer 
en Esther R. de Leeuw. 13-02-2021 
Lev Bloedjes, zoon van Remi 
Bloedjes en Rachelle Teijsse. 
15-02-2021 Fenne de Graaf, 
dochter van Jon de Graaf en Iris 
W.M. Nanne. 16-02-2021 Jules 
Damian Weda, zoon van Hielke 
S.A. Weda en Paula M. Janszen. 
19-02-2021 Moos Nuijens, zoon 
van Stefan Nuijens en Patty 
Kuipers. 22-02-2021 Noud van 
Stralen, zoon van Edwin E.J.M. van 
Stralen en Agatha A.M. Min. 
24-02-2021 Noor Monica Baltus, 
dochter van Remco Baltus en 
Krista J. Delvoije.

HUWELIJK/GEREGISTREERD
 PARTNERSCHAP

Castricum: 24-02-2021 Tristan J. 
Huitenga en Alivre Félix de Lima.

Door Aart Tóth

Ondanks de sluiting rond coronare-
gels gaan de horecaondernemers 
investeren in een nieuw terras om de 
gasten een betere en aangenamere 
plek te bieden. Dit zowel in de zomer 
als in de winter. Dus in deze 
geplaagde tijd voor de horeca een 
geweldige opsteker, maar zeker ook 
voor toekomstige bezoekers ervan. 
Intussen wordt eind maart de 
vergunning verleend en zal half mei 
worden begonnen met de bouw van 
de terrasoverkapping. Om u vast een 
indruk te geven, zie de art-impressie 
bij dit artikel.
Is nu nog alles geregeld via grote 
uitschuifbare zonneschermen, waar 
je bij wind toch niet echt lekker zit, 
dat gaat allemaal wat luxer worden 
met prachtige elektrisch bedienbare 
zijwanden tussen de terrassen. Daar-
boven een in- en uitschuifbaar dak, 
waar je bij mooi weer in het zonnetje 
zit en bij slechter heerlijk beschut. 
Het is voor de plaatselijke horeca een 
must om zo ook in de toekomst 
bezoekers plezierig te kunnen 
vermaken en zelf het hoofd boven 
water te kunnen houden.

Positieve reacties
Het ‘Kernteam’ van Castricum staat 
zeer positief tegenover de plannen 

die zeker een verrijking voor 
Castricum als geheel zullen 
inhouden. Zelfs het college van 
burgemeester en wethouders is 
enthousiast om het Dorpsplein posi-
tief voor de dag te laten komen. 
Daarbij de duurzaamheid in het plan, 
waar niet onnodig energie de lucht 
in gaat, spreekt hen aan. Ook Henk 
Ruijter van het project ‘Versterking 
Winkel- en Verblijfsgebieden’ laat 
weten: ,,Zo’n terras betekent een 
verfraaiing van het Dorpsplein en 
een nog mooiere plek om te 
genieten voor bezoekers. Een 
aanwinst voor Castricum. Helemaal 
in lijn met wat we in ‘Versterking 
Winkel- en Verblijfsgebieden’ 
nastreven.”

René, Johnny en Kjeltt zijn dan ook 
zeer positief om het Dorpsplein een 
chique uitstraling te geven. Bijko-
mend voordeel voor omwonenden 
is, dat er minder terrasgeluiden te 
horen zullen zijn door de elektrisch 
bedienbare zijwanden. Laat het voor-
jaar en de zomer maar komen, horen 
we nu al roepen. Natuurlijk gaan de 
ondernemers er ook vanuit dat er 
binnenkort een ruimer beleid komt 
rondom coronaregels en bezoekers 
wel of niet in aangepaste vorm 
kunnen genieten van een hapje en 
drankje op een Castricums terras.

Geweldige impuls voor 
geplaagde horeca in Castricum
Castricum - Een lang gekoesterde wens van horecaondernemers René 
Streefkerk, Kjeltt van der Laan en John van Hoogdalem; een terras 
aangepast aan de huidige tijd. Dat zal dus inhouden dat op het Dorps-
plein Grand Café Balu, restaurant Brutaal en Johnny’s Café een prachtig 
overdekt terras, ook wel buitenruimte genoemd, installeren, waar het 
ook in de winter heerlijk toeven is. Zeker de eisen rondom corona hebben 
eraan bijgedragen naar mogelijkheden te zoeken om bezoekers verant-
woord te huisvesten en ook nog grotere service te bieden.

Van links naar rechts: Johnny’s Café, restaurant Brutaal en Grand Café Balu. 
Illustratie: aangeleverd

Door Henk de Reus

Reviews
,,Je werkt er het hele jaar hard voor, 
maar als de reviews op Zoover dan zo 
positief zijn, dan geeft dit heel veel 
voldoening”, zegt Wilma Veldt. De 
camping scoort een gemiddelde van 
9.8 op ligging, kindvriendelijkheid, 
hygiëne, prijs versus kwaliteit en het 
sanitair. Op enkele van deze onder-
delen wordt zelfs een tien gescoord, 
terwijl woorden als ‘fenomenaal’ en 
‘fantastisch’ ook in de beoordelingen 
voorkomen. Wilma: ,,Je gaat haast 
naast je schoenen lopen. De award is 
een mooie opsteker na toch wel een 
tegengevallen seizoen door corona. 
Bovendien vieren we dit jaar ook nog 
eens het 25-jarig bestaan van onze 

camping. Hoe mooi is dat?” Aan de 
bloemen die op tafel staan hangt een 
felicitatiekaartje van de gemeente. 
,,Heel attent van de gemeente”, zegt 
Wilma.
De familie runt de camping samen. 
Yvonne is mede�rmant en ontvangt 
en begeleidt samen met Wilma de 
gasten op de camping. Bart onder-
houdt het groen en Gerard en 
Yvonne geven de gasten een inkijkje 
in het leven achter de schermen van 
de melkveehouderij. Zij vormen al 
jaren een hecht team.
Wilma: ,,Ik hoop dat we dit seizoen 
beter kunnen draaien dan vorig jaar, 
want corona stak vorig jaar een 
behoorlijke spaak in het wiel.” Deze 
hoop zullen meerdere collega’s met 
haar delen.

Ormsby Field apetrots met 
Golden Zoover Award
Castricum - Het was een complete verassing toen de familie Veldt onlangs 
bericht ontving dat camping Ormsby Field een Golden Zoover Award had 
gewonnen. Deze beoordelingssite voor vakantiegangers reikt de awards 
elk jaar uit. Vanwege corona was de uitreiking dit jaar digitaal. De eind-
score van 9.8 is iets om trots op te zijn.

Van links naar rechts: Bart Krom, de kleinkinderen Tess en Maud, Yvonne, Wilma en 
Gerard Veldt met het Zoover certi�caat. Foto: Henk de Reus

Regio - Quinten Foppe is per 1 april 
2021 door het bestuur van de Omge-
vingsdienst Noord-Holland-Noord 
(OD NHN) aangesteld als directeur. 
De OD NHN staat in 2021 voor het 
verder verstevigen van de organi-
satie in voorbereiding op de Omge-
vingswet. De uitdagende duurzaam-
heidsopgave van de maatschappij 
vraagt van een autoriteit als de OD 
NHN dat ze zich verder door ontwik-
kelt tot een �exibele kennis- en 
uitvoeringsorganisatie. Foppe zal 
deze processen de komende jaren 

gaan begeleiden.
De heer Quinten Foppe heeft een 
bedrijfskundige achtergrond met 
een passie voor dienstverlenende 
organisaties. Na een decennium in 
het bedrijfsleven leiding te hebben 
gegeven aan professionaliserings- 
en verandertrajecten, stapte hij in 
2018 over naar de lokale overheid. 
Na diverse directieposities bij de 
gemeente Amsterdam (met name bij 
de stadsdeelorganisaties) te hebben 
bekleed, was hij tot voor kort direc-
teur/secretaris van Duo+, een 

gemeenschappelijke gemeentelijke 
uitvoeringsorganisatie.

Over de OD NHN
De OD NHN voert in opdracht van 
provincie Noord-Holland taken uit 
op het gebied van natuur, zwem-
water en wegen en vaarwegen. Op 
deze gebieden verzorgt de dienst de 
vergunningverlening, toezicht, 
handhaving en advisering aan de 
hand van de vigerende wet- en 
regelgeving. Daarnaast voert de OD 
NHN voor zeventien gemeenten in 

Noord-Holland-Noord taken uit 
binnen de fysieke leefomgeving. 

De OD NHN houdt zich bezig met 
milieu, bodemkwaliteit, klimaat, 
natuur, duurzaamheid, energietran-
sitie, lucht, afval, asbest, externe 
veiligheid, zwemwater, wegen en 
vaarwegen.

Quinten Foppe Nieuwe directeur
Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord

Quinten Foppe is vanaf volgende 
maand in functie als directeur van de 
OD NHN. Foto: aangeleverd

Regio - Patiëntenorganisatie 
Hoormij.NVVS organiseert een online 
conferentie over oorsuizen. Deze 
conferentie zal onder meer aandacht 
besteden aan onderzoek, behande-
ling en perspectief voor mensen met 
tinnitus. Ervaringsdeskundigen, 
behandelaren en onderzoekers 
vertellen in een wervelend 
programma over tinnitus en de 
behandelopties. De bijeenkomst 
vindt plaats op zaterdag 27 maart 
van 10.30 tot 16.00 uur.

Presentator Roelof Eleveld interviewt 
diverse (ervarings)deskundigen. 
Deelnemers kunnen kiezen uit 

verschillende presentaties van 
behandelaren en onderzoekers. Ook 
krijgen ze antwoord op vragen als: 
Wat is tinnitus? Wat zijn de erva-
ringen van anderen? Wat zijn de 
mogelijkheden op het gebied van 
behandeling en hoe kan ik leren er 
zo goed mogelijk mee te leven? Je 
bent niet alleen. Er wordt wereldwijd 
hard gewerkt om meer inzicht en 
grip te krijgen op de aandoening. 
Leden van Hoormij∙NVVS kunnen 
gratis deelnemen aan de online 
conferentie. Overige belangstel-
lenden betalen 19,50 euro. Kijk op 
www.stichtinghoormij.nl/conferentie 
voor meer informatie en aanmelden.

Online conferentie over oorsuizen
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We gebruiken op dit moment veel te 
veel materialen en gooien producten 
na gebruik gewoon weg. Dit zorgt 
voor een zware belasting van ons 
klimaat en een tekort aan grond-
sto�en. Dat kan anders! Te beginnen 
bij onze milieustraten. Hoe ziet een 
milieustraat eruit als we zoveel 
mogelijk van de ingebrachte spullen 
willen hergebruiken en repareren? 
De leerlingen van het Bonhoe�ercol-
lege gaan hier de komende maanden 
mee aan de slag onder leiding van 

het Bergens architectenbureau 
Natru�ed. Hoe ziet het gebouw 
eruit? Hoe werkt een architect aan dit 
vraagstuk? En hoe bouw je die zelf 
ook weer van herbruikbare 
materialen?

Tentoonstelling maquettes in 
Heiloo
In juni gaan tien groepjes leerlingen 
hun maquettes en posters tentoon-
stellen in Heiloo. Wethouder Bekke-
ring: ,,De gemeente Bergen is samen 

met de gemeenten Castricum, 
Uitgeest en Heiloo aan het onder-
zoeken hoe de milieustraat van de 
toekomst eruit ziet. Je moet echt 
anders gaan denken over de milieus-
traat. Stel je voor dat je in de 
toekomst bijna geen containers meer 
hebt waarin je spullen weggooit. Dat 
dan de meeste spullen ingezameld 
worden en door lokale ondernemers 
worden opgeknapt en een nieuw 
leven krijgen.’’ Wethouder Sletten-
haar: ,,Hoe de milieustraat van de 
toekomst eruit ziet, daar hopen we 
veel inspiratie over op te doen met 
deze opdracht. Ik kijk uit naar de 
tentoonstelling!’’ In juni reiken de 
wethouders van de vier gemeenten 
gezamenlijk een prijs uit aan het 
beste team.

Castricum - Veertig leerlingen van het technasium, onderdeel van het 
Bonhoe�ercollege, gaan een nieuwe milieustaat voor de BUCH-
gemeenten ontwerpen. De wethouders Paul Slettenhaar (Castricum) en 
Erik Bekkering (Bergen) gaven hiervoor vorige week het digitale start-
schot. Het moet een bruisende plek in de regio worden, waar hergebruik 
en reparatie van materialen en spullen centraal staat.

Leerlingen Bonhoeffercollege 
ontwerpen nieuwe milieustraat

De wethouders Slettenhaar (Castricum) en Bekkering (Bergen) gaven de aftrap voor het project. Foto: aangeleverd

LEZERSPOST

Donderdag 18 maart om half negen reed een enorme vrachtwagen van 
Aldi door de Pernéstraat richting Torenstraat. Toen de vrachtwagen de 
bocht niet in één keer ging halen, heeft de chau�eur bij het steken vol 
onze geparkeerde auto aan de achterzijde geramd. Helaas is onze auto 
total loss verklaard door de expert. Gelukkig alleen maar materiële 
schade. Anderhalf jaar geleden is onze zoon al door een auto aangereden 
in de straat. Wat is hier aan te doen? Kunnen wij onze kinderen met een 
gerust gevoel naar school sturen?

Wij nemen de coronamaatregelen serieus, maar met onze oudste zoon 
hopen we toch altijd dat hij dit virus niet mee naar huis neemt, maar 
ondertussen rijden er dergelijke vrachtwagens om dit tijdstip in de buurt. 
Is dit de bedoeling met veel naar schoolgaande kinderen? Op vrijdag is 
het door de afsluiting van de Dorpsstraat in verband met de markt al te 
druk qua verkeer in de Pernéstraat. De pilot om de Dorpsstraat voor een 
periode van twee maanden is uitgesteld.

Prima om de Dorpsstraat af te sluiten voor auto’s, maar dat maakt het in 
de Pernéstraat nu eenmaal nog drukker. Ik denk dat de gemeente al te 
laat is met ingrijpen. Al meerdere malen contact met de gemeente over 
de verkeerssituatie in de Pernéstraat opgenomen, maar zelfs in een bord 
met daarop ‘hier spelen onze kinderen’ ziet de gemeente niets. Er zijn 
ontzettend veel kinderen bijgekomen in de Pernéstraat de afgelopen drie 
jaar en hoe lang zijn zij nog veilig?

Inzender bij de redactie bekend

Verkeersdrukte Pernéstraat

In de weken voorafgaand aan de 
goedkeuring van de raden van 
toezicht was er al overeenstemming 
over het fusiebesluit bereikt met de 
ondernemingsraden en studenten-
raden van beide instellingen en de 
ouderraad van het Clusius College. 
Een belangrijke vervolgstap is dat de 
Commissie Macrodoelmatigheid 
mbo een fusietoets gaat uitvoeren. 
Deze commissie beoordeelt fusies in 
het middelbaar beroepsonderwijs 
met een inhoudelijke toets en advi-
seert vervolgens de minister van 
OCW. Als de minister hierover posi-
tief beschikt - dit besluit wordt voor 
de zomer verwacht - dan zal de 
bestuurlijke fusie plaatsvinden op 1 
januari 2022, gevolgd door een 
instellingenfusie op 1 augustus 2022.

Waarom een fusie?
De fusie wordt door de raden van 
toezicht gezien als een logisch 
gevolg van de ambities van beide 

instellingen. Eric Lücke, voorzitter 
raad van toezicht Clusius College: 
,,Zowel het Clusius College als het 
ROC Kop van Noord-Holland zijn zich 
bewust van hun regionale functie en 
hebben de blik naar buiten en op de 
toekomst gericht. We kennen de 
regio en elkaar.” ,,Door samen te 
gaan, bieden we dichtbij huis een 
compleet aanbod aan voor zowel het 
vmbo, mbo als een leven lang 
ontwikkelen. Zo kunnen we blijven 
inspelen op maatschappelijke en 
technologische ontwikkelingen”, vult 
Kees Turnhout, voorzitter raad van 
toezicht ROC Kop van Noord-Holland 
aan. Als gevolg van de fusie zullen 
Clusius College en ROC Kop van 
Noord-Holland opgaan in een 
nieuwe organisatie met ongeveer 
1.275 medewerkers, bijna 5.000 mbo-
studenten, 1.500 cursisten educatie, 
100 studenten VAVO en zo’n 4.000 
vmbo-leerlingen en een omzet van 
bijna 100 miljoen euro.

Besluit fusie Clusius en ROC 
Kop van NH genomen
Regio - Op 17 maart hebben de raden van toezicht van het Clusius 
College en het ROC Kop van Noord-Holland het voorgenomen besluit van 
de colleges van bestuur van beide scholen goedgekeurd om te gaan 
fuseren. In het najaar van 2020 kondigden de twee organisaties al aan 
dat ze voornemens zijn om samen verder te gaan. Met de goedkeuring 
van de raden van toezicht gaat het fusieproces een belangrijke nieuwe 
fase in.

Van link naar rechts: Aad de Wit (Voorzitter CvB ROC Kop van Noord-Holland), Gerard 
Oud (Lid CvB Clusius College) en Rien van Tilburg (Voorzitter CvB Clusius College). 
Foto: aangeleverd

COLUMN TANGER ADVOCATEN

Dat kan op verschillende manieren zoals u op deze 
pagina kunt lezen. Maar zodra er bijzonderheden 
spelen, kunt u beter een gespecialiseerde advocaat 
inschakelen. Bijzonderheden kunnen bestaan uit 
verschillende zaken, zoals te verwachten discussie 
over de verzorging en opvoeding van de kinderen, 
wie de woning mag blijven gebruiken, hoeveel 
alimentatie betaald moet worden en hoe er verdeeld 
gaat worden.

U kent uw (ex)partner goed en u kunt als geen ander 
inschatten of deze zaken soepel en redelijk zullen 
worden geregeld, of dat er discussie is te verwachten. 
Als er discussie is te verwachten, schakel dan een 
advocaat in. Want de advocaat is in de kern partijdig 
en als geen ander in staat om uw belangen te 
behartigen. 

Schakel in elk geval een advocaat in, indien er sprake 
is van aanzienlijk vermogen of een onderneming bij 
één van de partners. En bespaar dan zeker niet op 
kwaliteit en kies voor een gespecialiseerde familie-
rechtadvocaat van Tanger Advocaten. 
Zij zijn aangesloten bij de specialisatievereniging van 
familierechtadvocaten (VFAS) en hebben de kennis 
en ervaring om u te adviseren over uw rechtspositie. 
Want pas wanneer u precies weet wat uw rechten en 
verplichtingen zijn, kunt u in onderhandelingen of in 
mediation gaan komen tot een voor beide partijen 
acceptabele oplossing.

Dat blijft namelijk steeds wel het doel, goed uit elkaar 
gaan. En gelukkig lukt dat doorgaans ook. Voordeel 
van een gespecialiseerde advocaat is ook dat in het 

onverhoopte geval dat er geen redelijke oplossing 
komt, er snel geprocedeerd kan worden. Zodat 
linksom of rechtsom de scheiding geregeld wordt, 
liefst goedschiks en anders via de rechtbank.

Snelheid is daarbij van belang niet alleen vanwege de 
kosten maar vooral ook omdat het doorgaans voor 
iedereen beter is dat er snel knopen worden doorge-
hakt. Tanger Advocaten is één van de grote advoca-
tenkantoren in het arrondissement Noord-Holland 
met 22 advocaten die gespecialiseerd zijn in verschil-
lende rechtsgebieden. Dat maakt het kantoor ook bij 
uitstek geschikt voor scheidingen waar bijzonder-
heden spelen als een onderneming, een vastgoed-
portefeuille, internationale aspecten of invloed van 
erfeniskwesties. 
Maar uit het oogpunt van maatschappelijk verant-
woord ondernemen helpen wij ook op 
toevoegingsbasis.

Neem voor meer informatie of voor een gratis oriën-
terend (video)gesprek geheel vrijblijvend contact op 
met onze familierechtspecialist Raquella Bottenheft.
Bel 023-5121400 of mail aan r.bottenheft@tanger.nl

Samen goed uit elkaar
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Situatie van de blokken die oranje zijn oranje ingekleurd. Afbeelding: aangeleverd

Door Ans Pelzer

Van Dongen en Hurkmans zijn lid van 
de werkgroep Warmte en CALorie. 
De afgelopen weken reageerden 
vrijwel alle politieke partijen die in 
Castricum actief zijn (met uitzonde-
ring van CKenG) op de stelling in 
deze krant. Deze week reageert 
Herman Verhagen, adviseur lokale 
energietransitie bij de afvalenergie-
centrale in Alkmaar (HVC) op de stel-
ling. Afsluitend volgt in een volgende 
editie het gesprek over de energie-
transitie en de inbreng van inwoners. 
Herman Verhagen ondersteunt als 
adviseur lokale energietransitie 45 
gemeenten en acht waterschappen 
die aandeelhouder zijn van HVC. Hij 
is tevens lid van de begeleidings-
groep ‘Burgerbetrokkenheid bij 
Klimaatbeleid’ die in opdracht van de 
Tweede Kamer de mogelijke rol van 
burgerpanels in klimaat- en energie-
beleid onderzoekt.

Versnelling nodig
,,In mijn optiek is het technisch 
mogelijk om in 2030 70 procent van 
de stroom duurzaam op te wekken. 
Maar in de praktijk gaat het altijd om 
de combinatie van de technische 
mogelijkheid, �nanciële haalbaar-
heid en maatschappelijke aanvaard-
baarheid. Dan wordt het lastiger. 
Castricum deed er tien jaar over om 
circa vijf procent duurzame opwek te 
realiseren. De komende negen jaar 
doorgroeien naar 70 procent vraagt 
een enorme versnelling. Dat lukt 
alleen als er behalve een doelstelling 
ook een strategie is, een plan en een 
stevig commitment om die doelstel-
ling te realiseren.”

Eigen energieakkoord nodig
,,Eigenlijk is een Castricums energie-
akkoord noodzakelijk waarin alle 
betrokken organisaties onder regie 
van de gemeente afspraken maken 
hoe ze komende jaren invulling 
geven aan de energietransitie. En 
vervolgens moet ook jaarlijks worden 
gecontroleerd of de afspraken zijn 
nagekomen en tot het gewenste 
resultaat hebben geleid.”

Invloed gemeente beperkt
,,De invloed van de lokale overheid is 
beperkt. Of woningeigenaren wel of 
geen zonnepanelen op hun dak 
leggen, beslissen ze zelf. Daar gaat 
de gemeente niet over. Hooguit kan 
de gemeente woningeigenaren 
verleiden, bijvoorbeeld met subsi-
dies. Daar zijn overigens ook best 
vraagtekens bij te zetten. Subsidies 
komen vaker terecht bij inwoners die 
het toch wel kunnen betalen. De 
lokale overheid moet in de energie-
transitie ook oog hebben voor de 
mensen die kwetsbaar zijn voor 
energie-armoede.

Reactie op de politici
Herman Verhagen is te spreken over 
de commentaren van de politici in 
deze krant. ,,Hulde voor de gemeen-
teraadsleden. Hun commentaren 
geven een beeld van de voorkeuren, 
wensen en zorgen. Dit vormt een 
mooi fundament om met elkaar én 
met de inwoners van Castricum in 

gesprek te gaan. De energietransitie 
is complex. Een politicus stelde in 
deze krant bijvoorbeeld dat er inter-
nationaal steeds meer stemmen 
opgaan voor kernenergie. Dat is niet 
zo. In Duitsland gaan volgend jaar de 
laatste kerncentrales dicht. België 
bouwt geen nieuwe kerncentrales en 
gaat de bestaande kerncentrale 
uiterlijk in 2035 sluiten.”

Stoppen met biomassa?
Ook werd gezegd dat we ‘onmiddel-
lijk moeten stoppen met biomassa’. Is 
dat zo? Castricum brengt jaarlijks 
circa duizend ton afvalhout via afval-
brengstations naar de bio-energie-
centrale van HVC. In die centrale 
gaan geen bomen of houtkorrels, 
maar afvalhout. Kasten, bedden, 
keukens, meubilair en slibkorrels van 
de gemeenten die aandeelhouder 
van HVC zijn. Als HVC daar mee stopt, 
moet Castricum jaarlijks duizend ton 
afvalhout zelf verbranden. Dit 
verslechtert de lokale luchtkwaliteit.”

Zon- en windenergie
,,Veel politieke partijen wijzen (grote) 
windmolens en grondgebonden 
zonneparken af. In de Regionale 
Energiestrategie (RES) bestaat een 
voorkeur voor zon op daken en klein-
schalige zonneparken. Voor windmo-
lens gaan de handen niet op elkaar. 
Deze beleidskeuzes zijn misschien 
begrijpelijk vanuit het oogpunt van 
draagvlak. Maar op langere termijn 
zal dat de kosten van de energietran-
sitie sterk verhogen, terwijl politieke 
partijen steeds terecht benadrukken 
dat de transitie betaalbaar moet zijn. 
Met name de netwerkkosten stijgen 
sterk als er disbalans ontstaat in de 
verhouding zon-wind. Als die balans 
te veel naar zon doorslaat. Immers, in 
de zomermaanden is de opbrengst 
van zon het grootst; in de koudere 
maanden waait het meer. Het elektri-
citeitsnet wordt optimaal benut als 
zon en wind lokaal in balans zijn.”

HVC-adviseur ‘70 procent groene 
stroom in 2030 wordt lastig’
Regio - In lijn met het Klimaatakkoord is het mogelijk dat Castricum in 
2030 voor 70 procent zelfvoorzienend is op het gebied van groene elek-
triciteit. Dat stelden Hans van Dongen en Ton Hurkmans in de krant van 3 
maart.

Herman Verhagen: ‘Invloed van de 
lokale overheid is beperkt’. 
Foto: Marc Wallican

Vervolg voorpaginaverhaal

Op de situatietekening, die hierbij is 
afgebeeld, is te zien dat de ligging 
van de bouwblokken verschilt van 
eerdere voorstellen. De oorspronke-
lijke contouren van het gebouw zijn 
daarop met blauw getekend. In het 
huidige ontwerp is er sprake van 
twee blokken die met oranje kleur 
zijn aangegeven. ,,Door deze 
nieuwe situatie komen de 
woningen en de parkeerplaat-sen 
niet meer in het bos te liggen, wordt 
er dus meer bos gespaard en kan de 
plek van het ‘am�theater’ behouden 

blijven. Deze wordt omgevormd tot 
een ‘boskamer’, aldus Kennemer 
Wonen.

Stap verder
Tijdens de digitale presentatie, waar 
zo’n veertig belangstellenden aan 
deelnamen, werden met name 
vragen gesteld over de aanpas-
singen van het ontwerp, de parkeer-
situatie en de toewijzing van de 
woningen. Kennemer Wonen: ,,Wij 
zijn blij dat we weer een stap verder 
zijn met dit plan en de procedures 
weer verder doorgang vinden. Het 
is een mooi project, waar-mee wij 

weer 48 sociale appartementen 
kunnen toevoegen aan onze 
woningvoorraad in Cas-tricum. 
Woningen waar grote behoefte aan 
is en die hard nodig zijn. Zoals we 
ook hebben afgesproken in de 
recent ondertekende 
prestatieafspraken.”

Planning
Voor de toewijzing geldt volgens de 
verhuurder: ,,De woningen worden 
regulier toegewezen via SVNK, 
waarbij huurders die een (grote) 
sociale huurwoning in de gemeente 
Castricum achterlaten, voorrang 
krijgen om doorstroming te bevor-
deren. Dat zijn bijvoorbeeld huur-
ders die geen thuiswonende 
kinderen meer hebben en in een 
(grote) eengezinswoning wonen. Zij 
kunnen dus doorstromen naar een 
appartement, zodat de woningen 
die vrijkomen weer beschikbaar 
komen voor gezinnen.”
Wat de planning betreft laat de 
corporatie weten: ,, Op dit moment 
worden de wijziging van het 
bestemmingsplan en de bouwaan-
vraag voorbereid. Als alles naar 
verwachting verloopt, vindt de start 
bouw vanaf januari 2022 plaats en 
worden de woningen in het voor-
jaar van 2023 op-geleverd.”

‘Er is grote behoefte aan 
deze sociale huurwoningen’

Door Hans Boot

Van de zalen in Geesterhage is inmid-
dels de theaterzaal Koningsduin 
geschrapt, omdat de leerlingen daar 
hun lesmateriaal op schoot zouden 
moeten nemen. Ook werd afgezien 
van het gebruik van de Dorpskerk. Om 
alles in goede banen te kunnen leiden 
werd een �ink aantal studenten van 
Hogescholen en Universiteiten 
ingezet om toezicht te houden op 
zowel school als de alternatieve 
locaties.

Sporthal
Om een beeld te krijgen van wat deze 
veranderingen met zich meebrengen, 
breekt de verslaggever in bij een 
geschiedenisles voor 5havo die in een 
van de zalen van Geesterhage wordt 
gegeven. Hij valt midden in het onder-
werp ‘Nederland van 1948 tot 2008’ en 
krijgt de vraag van leraar Ben 
Vriesema of hij nog weet wanneer de 
televisie zijn intrede deed en met 
hoeveel netten van start werd gegaan. 
Dat antwoord wordt snel gegeven: ,,In 
de jaren 50 en we moesten het 

aanvankelijk met één net doen. Rond 
1960 kwam het tweede net erbij, 
waarvoor je een aparte antenne op 
het dak nodig had.” Daarop kijken de 
leerlingen of ze water zien branden en 
horen vervolgens aan hoe Vriesema 
de ontzuiling in ons land toelicht.

‘Leerlingen zijn rustig’
Over het uitwijken naar deze locatie 
zegt de leraar, die al 29 jaar met veel 
plezier aan de school is verbonden, 
het volgende: ,,Ik heb al op diverse 
plekken les gegeven, zoals in Kleuter-
duin, de Henricus-Mavo en de vroe-
gere Molenweidschool. Nu dus in 
Geesterhage en dat is ook een mooie 
ervaring. 
Het bijzondere ervan is dat de leer-
lingen nu erg rustig zijn, omdat ze ver 
uit elkaar moeten zitten.”

Jac. P Thijsse College geeft
ook les op andere locaties
Castricum - Begin maart werden ouders en leerlingen van het Jac P. 
Thijsse College geïnformeerd over de openstelling van het schoolge-
bouw. Naast restricties als het afstand houden en het dragen van een 
mondkapje werd meegedeeld dat de directie erin was geslaagd om extra 
leslocaties te verkrijgen. Dat waren toen nog sporthal De Bloemen, cultu-
reel centrum Geesterhage en de Dorpskerk.

Ben Vriesema geeft ook met plezier les in Geesterhage. Foto: Hans Boot
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Door Henk de Reus

Dat Aritia iets met kunst heeft is 
duidelijk te zien als je haar kleine 
woonkamer inloopt. De wanden 
hangen vol met schilderijen en op 
elke kast staat wel een kunstobject. 
De vele cassettebandjes en cd’s in de 
kamer vertellen nog iets over haar. 
,,Eigenlijk heb ik een veel te klein 
huis”, zegt Aritia. ,,Ik zou graag een 
vleugel in de kamer willen zetten, 
maar hiervoor is geen plaats.” Deze 
wens is niet zomaar ontstaan. Muziek 
heeft in haar leven altijd een belang-

rijke rol gespeeld. Ze voltooide een 
opleiding aan het Conservatorium, 
gaf twintig jaar les op de muziek-
school, had hiernaast een eigen 
lespraktijk en was een verdienstelijk 
euritmiepianiste.

Vouw�ets
Aritia vertelt dat de schilderkunst al 
vele jaren haar interesse heeft. Dit 
verklaart de vele schilderijen aan de 
wand. Eén schilderij heeft een apart 
verhaal. Aritia: ,,Zo’n twintig jaar terug 
was ik op zoek naar twee vouw�etsen. 
Een kennis van mij vertelde mij dat zij 

een wat ouder stel kende dat hun 
vouw�ets van de hand wilde doen. Ik 
zocht het echtpaar op en was verrast 
door de vele mooie schilderijen die er 
in huis hingen. De man bleek een 
amateurschilder te zijn. Ik zag direct 
dat hij veel kwaliteit in huis had en 
werd verliefd op een van z’n schilde-
rijen. Dit liet ik hem duidelijk blijken. 
Ik ging met de twee vouw�etsen naar 
huis en twee weken later nam hij zelf 
contact met mij op. Hij zei mij dat hij 
het schilderij aan mij cadeau wilde 
doen. Kennelijk was mijn enthousi-
asme tijdens het bezoek zo groot 
geweest dat hij mij dit schilderij 
gunde. Ik kreeg het ingelijst en al van 
hem. Ik was er uiteraard erg blij mee.”

Naam schilder
Het schilderij, een aquarel van een 

waterpartij met hierin de weerspiege-
ling van de lucht, heeft vele jaren bij 
Aritia aan de muur gehangen. Echter, 
de schilderijen die haar huidige 
partner maakt vindt zij ook prachtig 
en verdienen ook een plek aan de 
wand. Dit betekent dat het ‘cadeau’ 
van toen plaats moet maken. Aritia: 
,,Omdat ik het destijds gekregen heb 
wil ik het aan de eigenaar teruggeven. 
Dit lijkt mij niet meer dan fatsoenlijk. 
Maar ja, het is twintig jaar terug en ik 
weet niet meer hoe de man heet en 
ook niet waar hij precies woonde. Het 
was ergens in het oude centrum van 
Castricum. Omdat de man toen al op 
leeftijd was zou het best kunnen zijn 
dat hij niet meer leeft. In dat geval 
hoop ik dat zijn kinderen het schilderij 
herkennen.” Meestal zet een schilder 
zijn naam onderaan op het schilderij, 

maar dat is hier niet het geval. ,,Het 
kan zijn dat de naam is weggevallen 
achter het passe partout, maar toen ik 
het schilderij uit de lijst haalde bleek 
dit te zijn vastgeplakt aan het schil-
derij zelf. Het is niet meer van elkaar 
te krijgen.”

Hulp
Aritia roept de hulp in van de lezers 
van deze krant en hoopt dat iemand 
haar op het spoor van de eigenaar 
kan zetten. Mocht iemand het schil-
derij of de stijl van de maker ervan 
herkennen dan zou dit haar dichter bij 
het beoogde doel kunnen brengen. 
Lezers die denken Aritia verder op 
weg te kunnen helpen worden 
verzocht om contact op te nemen 
met de redactie (redactie@castri-
cummer.nl).

Castricum - Twintig jaar terug kreeg Aritia van Oven (74) een aquarel 
cadeau. Het hangt al jaren bij haar aan de wand, maar ze vindt dat andere 
schilderijen nu ook een plek verdienen. Ze wil het teruggeven aan 
degene die het haar destijds gaf, maar wie was dit? Ze roept de hulp van 
de lezers in om achter zijn naam te komen.

Castricumse Aritia (74) zoekt maker van dit aquarel
Aritia hoopt dat lezers haar aan de naam kunnen helpen van de persoon van wie zij dit schilderij destijds kreeg. Foto: Henk de Reus

Castricum - Door 87,8% van de 
kiezers in de gemeente 
Castricum is een stem uitge-
bracht voor de Tweede Kamer-
verkiezingen. Dat percentage ligt 
iets lager dan vier jaar geleden, 
toen 88,2% van de inwoners 
stemde. 

De VVD is dit jaar opnieuw de 
grootste partij in de gemeente 
Castricum geworden, al kromp de 
aanhang met 3,5% tot 25,4% totaal. 
Net als in het landelijke beeld 
boekte D66 een �inke winst en 
staat nu op 19,5% in de gemeente 
Castricum. 
Het CDA volgt met exact 10% van 
de stemmen, een verlies van 1,5%. 
Daarmee is de top drie qua volg-
orde gelijk gebleven ten opzichte 
van de vorige verkiezingen voor de 
Tweede Kamer.
GroenLinks verloor in de gemeente 

Castricum 4,8% van de aanhang en 
is daarmee de grootste verliezer in 
deze gemeente. Het gevolg is dat 
deze partij nu op de vijfde plaats 
staat, met de PVV daarboven op 
plaats vier. 

De partij van Geert Wilders moest 
weliswaar ook iets inleveren, maar 
dat verlies bleef beperkt tot 0,7% 
van de stemmen. Van de nieuwe 
partijen deden in de gemeente 
Castricum vooral Volt en JA21 het 
goed. Beide partijen wisten 2,8% 
van de kiezers achter zich te 
krijgen. Daarmee zijn ze regerings-
partij ChristenUnie voorbijgegaan, 
die partij kreeg in Castricum 1,3% 
van de stemmen, een winst van 
0,1%.

Morgen wordt de uitslag van de 
verkiezingen formeel door de kies-
raad bekrachtigd.

Verkiezingen in Castricum: VVD 
verliest, maar blijft grootste partij

Castricum - Deze week onderbreken 
de kinderen van de Montessorischool 
af en toe de gewone lessen om in het 
kader van de ‘doe-eens-gek-week’ 
even iets geks te doen met elkaar. In 
deze coronatijd is het verfrissend om 
de dagelijkse lessen af te wisselen 
met een beetje gekke lessen of 

omstandigheden. Zo kunnen de 
stoelen gedurende een uur de klas 
uitgezet zijn door de leerkracht, alle 
namen van de kinderen worden voor 
een dagje veranderd of tijdens de 
gymles heb je je pyjama aan. Ook 
tijdens sommige lessen passen de 
leerkrachten de lesstof aan. Een lied 

leren met alleen maar onzinwoorden 
tijdens de muziekles, nieuwe dieren 
bedenken door combinaties te 
maken van namen van bestaande 
dieren (krokofant en hagemander) of 
op de Japanse manier (met streepjes 
en stippen) keersommen maken zijn 
slechts enkele voorbeelden.

Alle gekheid op een stokje

De kinderen van de middenbouw hebben met deze narrenkoppen letterlijk vorm gegeven aan de uitdrukking ‘alle gekheid op een 
stokje’. Foto: aangeleverd
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Bij elke afslag of kruising kregen ze 
een gekleurde ballon. De kleur van 
de ballon bepaalde de richting die ze 
in moesten gaan. En dat was nog 
niet alles. Van de gemeente kregen 
ze knijptangen te leen, zodat ze 
onderweg ook konden meehelpen 
aan de Nationale Opschoondag! Ze 
kregen heel wat bemoedigende 
opmerkingen en prikten uiteindelijk 
vier zakken met afval. 
Luid zingend kwamen ze aan bij de 
Cameren, waar ze de tulpen konden 
afgeven. Als bedankje kregen ze ook 

nog een presentje van de gemeente!

Van alles te beleven
Kinderen tussen 5 en 7 jaar (groep 2 
en 3) die het leuk vinden om op 
zaterdag lekker buiten te spelen en 
allemaal leuke dingen te beleven, 
zijn welkom. 
Samen met de bewoners uit het 
dorp Hotsjietonia doen ze allemaal 
leuke dingen, zoals knutselen en 
zingen met Keet en Fleur Kleur. Van 
Bas Bos en Rebbel leren ze dingen 
over de natuur en van Sterre en 

Steven Stroom over andere landen. 
Noa kan hele mooie verhalen 
vertellen en ze koken met Rozema-
rijn. Ook met Professor Plof en 
Stanley Stekker is er altijd wat te 
beleven. Het zijn vaak dingen die 
niet op school kunnen en thuis niet 
mogen! (of andersom).

De opkomst (zo heet dat bij de scou-
ting) van de Bevers is elke zaterdag-
ochtend van half 10 tot 11 uur 
(behalve in de schoolvakanties). 
Kinderen zijn welkom op - samen 
met hun vader of moeder - op 
zaterdag iets vóór half 10 naar Scou-
ting Limmen aan de Kapelweg 72 te 
komen. Dan ontmoeten ze de 
leiding en de andere Bevers, zien ze 
het gave bos en de blokhut en 
spelen ze meteen lekker mee!

Limmen - Een vol programma voor de Bevers van Scouting Limmen afge-
lopen zaterdag. De kinderen in de leeftijd 5-7 jaar maakten een week 
eerder van papier en wc-rollen geweldige tulpen met vaasjes. De kunst-
werkjes schonken ze aan de bewoners van de Cameren in Limmen, als 
hart onder de riem in deze coronatijd. Het brengen naar de Cameren 
deden deze Bevers wel op een bijzondere manier!

Kinderen Scouting Limmen doen 
mee aan Nationale Opschoondag

Gewapend met coole knijptangen trokken de Bevers zaterdag door Limmen. Foto: aangeleverd

Castricum - Goed nieuws voor winkelend publiek dat het Bakkerspleintje per �ets wil bezoeken. Vorige week werd een 
planning gemaakt om �etsenrekken op het pleintje te plaatsen en afgelopen vrijdag heeft de aannemer ze al geplaatst. 
Mede dankzij de inzet van de Fietsersbond kunnen �etsen hier nu op fatsoenlijke wijze gestald worden. Foto: 
aangeleverd

Langverwachte fietsenrekken
op Bakkerspleintje geplaatst

Akersloot - Voetbalclub Meervo-
gels ’31 bestaat, zoals de naam 
wellicht al doet vermoeden, dit 
jaar negentig jaar. Op 6 juli 1931 
werd de club opgericht. Akersloot 
telde destijds slechts tweeduizend 
inwoners. Grote festiviteiten zijn in 
verband met de coronamaatre-
gelen niet nodig, wel komt de club 
met een eigen bier: ‘Zwart-Gele 
Rakker’.

Naamsveranderingen, verhuizingen, 
een groeiend aantal leden, promoties 
en degradaties hebben de voetbal-
club gevormd tot wat het nu is. 
Natuurlijk is voetbal - en dus sporten 
- de hoofdmoot, maar meer en meer 
heeft de club haar nut bewezen als 
sociaal-maatschappelijk ontmoe-
tingspunt. Vele vriendschappen zijn 
hier gesmeed en met terugkerende 
evenementen is het een weerzien 
van oude bekenden, al dan niet 
onder het genot van een biertje.
Het competitievoetbal ligt door 

COVID-19 al tijden stil. Hoe jammer 
dat ook is voor alle leden, toeschou-
wers en trouwe aanhangers van 
supportersvereniging de M-Side, het 
is zaak om nu nog even vol te 
houden om corona eronder te 
krijgen. Daarom is de viering van het 
jubileum in een ander jasje gegoten. 
Het initiatief is genomen om in 
samenwerking met brouwerij Troost 
een biertje te brouwen dat past bij 
de club en haar cultuur.

De limited edition van ‘Zwart-Gele 
Rakker’ is uitsluitend te verkrijgen 
tijdens de speciaal geopende drive-
through op de parkeerplaats van 
sportpark De Cloppenburgh, gelegen 
aan de Boschweg. Dit kan op zater-
dagmiddag 27 maart vanaf 14.00 uur 
zolang de voorraad strekt. Een 
pakket bevat zes blikjes en kost 15 
euro. Gelieve contant af te rekenen. 
Uiteraard worden alle coronaricht-
lijnen scherp nageleefd, om onno-
dige risico’s te vermijden.

90-jarige voetbalclub 
presenteert ‘Zwart-Gele Rakker’

Een doosje met zes �esjes ‘Zwart-Gele Rakker’. Foto: aangeleverd

Regio - Naar aanleiding van het 
themajaar ‘Ode aan het Landschap’ 
heeft Lia Vriend voor de Stichting 
Oer-IJ de bestaande �etsroute ‘Crom-
menije en De Stelling van 
Amsterdam’ geactualiseerd en 
opnieuw beschreven. De route loopt 
van het Alkmaarder- en Uitgeester-
meer, via de Buitenlanden bij Bever-
wijk naar de pont bij Buitenhuizen en 
terug. Centrale thema van de 
cultuurhistorische tocht is ‘water’; 

zowel vijand als vriend van de 
mensen die hier eeuwenlang 
woonden. Daar is in het landschap 
nog verrassend veel van terug te 
zien. In het routeboekje, met veel 
foto’s en oude kaarten, wordt dat 
verder toegelicht. 

De �etstocht is op www.oerij.eu te 
vinden. Daar staat ook een lijstje met 
de adressen waar de papieren versie 
van de routegids verkrijgbaar is.

Nieuw fietsrouteboekje: 
Crommenije en De Stelling

Burgemeester Sebastiaan Nieuwland van Uitgeest bekijkt met zijn dochter Julia het 
nieuwe routeboekje Crommenije en De Stelling. Samenstelster Lia Vriend van de 
Stichting Oer-IJ heeft hem net het eerste exemplaar overhandigd. 
Foto: Stichting Oer-IJ
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LEZERSPOST

Wethouder Ron de Haan heeft de inwoners rond de hoek van de Bakkummerstraat en de Sifriedstraat overvallen 
met de voorlopige voorkeurslocatie voor de bouw van de nieuwe Cunera-school. Het door de gemeente ingescha-
kelde externe bureau heeft bij de locatiekeuze de nodige steken laten vallen. Volgens de buurtbewoners is de 
hoek te klein voor de school en zal er een stuk duin moeten worden afgegraven om de school op die plek te reali-
seren. Verder kan de Bakkummerstraat niet nog meer verkeer aan. Ondertussen speelt de gemeente geen open 
kaart naar de bewoners van Bakkum die zich inmiddels in een vereniging hebben georganiseerd. Een door de 
gemeente uitgeschreven enquête onder de bewoners van Bakkum wijst uit dat 70% van de bewoners tegen 
bebouwing van de hoek is. Er is overduidelijk geen draagvlak onder de bewoners voor de bebouwing van de hoek.

Inmiddels hebben een aantal inwoners van Bakkum de vereniging De Groene Hoek Bakkum opgericht en zijn vele 
Bakkummers lid geworden van de vereniging.

Natuurlijk is de vereniging niet tegen goed onderwijs in Bakkum. Alleen de Groene Hoek is daar niet de locatie 
voor. Sterker nog de vereniging heeft een commissie ‘goede ideeën’ in het leven geroepen om over alternatieve 
locaties na te denken, maar niet voordat de Groene Hoek als voorkeurslocatie van de lijst is geschrapt.

De vereniging hoopt natuurlijk dat dit snel gebeurt. De wethouder weet inmiddels dat er onder de bewoners van 
Bakkum geen draagvlak is voor de voorlopige voorkeurslocatie. Verder weet hij dat de vereniging alle beschikbare 
middelen zal inzetten om de bebouwing van de Groene Hoek te voorkomen. De buurt is zich aan het ingraven 
voor het geval dat de wethouder tegen alles in zijn locatiekeuze toch doorzet. Er liggen bunkers onder het duin.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de vereniging: www.degroenehoekbakkum.nl

Bestuur Vereniging Groene Hoek

Graag wil ik PWN prijzen voor de nieuwe aanwinst in ons dorp. Wij wonen nu alweer enkele jaren in Castricum en 
ik dacht dat het ons aan niets ontbrak. Castricum heeft alles. Bijvoorbeeld een hoog duin, de Papenberg, waar je 
omhoog kunt lopen, waarna zich op de top een uniek uitzicht ontvouwt over de natuur. Maar toch knaagde er iets. 
Was Castricum wel compleet? Nu weten we het antwoord: er ontbrak een uitzichtpunt bovenop het uitzichtpunt. 
Gelukkig is dat er nu gekomen. En wat adembenemende schoonheid is de constructie zelf. Het is werkelijk geniaal 
dat voor de uitvoering is gekozen voor staal als materiaal. We ademen al sinds mensenheugenis zware metalen in 
van Tata, maar het oog wil ook wat.

Als je onder het bouwsel gaat staan, is het net een grote mensenetende spin. Dat brengt leven in de brouwerij in 
de anders zo doodse duinen. En vanaf de N-weg kun je het uitzichtpunt ook zien. Dan is het net een Efteling-
attractie. Schitterend: je kunt terugkijken naar het uitzichtpunt. Bekijk het eens van die kant! Zoals ik al zei: nét wat 
we nodig hadden. Het is nu alleen nog de vraag wanneer deze halve banaan in werking wordt gesteld. Ik neem 
aan dat de bedenkers als eerste mogen plaatsnemen om te worden gelanceerd? We zijn hen veel dank verschul-
digd. Ze hebben aangetoond dat Castricum en omgeving toch níet af is. Er is meer werk aan de winkel: Zo moet er 
nodig een zoutwaterpunt komen in Castricum aan Zee en ook zou ik het toejuichen als er een zandbak wordt 
aangelegd onderaan het klimduin in Schoorl. PWN, doe er wat aan!

Niels Heithuis, Castricum

De discussie over het realiseren van Kindcentrum Cunera op de locatie Bakkummerstraat/Si�edstraat in Bakkum is 
losgebarsten. Een simpele blik op de kaart leert heel snel dat wat aan de Vondelstraat niet kan, op deze mogelijke 
locatie ook niet zal kunnen. De discussie gaat over de locatiekeuze, maar er speelt meer. Het gaat niet meer over 
Basisschool Cunera, maar over Kindcentrum Cunera. Dat is een basisschool PLUS een permanente kinderopvanglo-
catie ineen: een zogenaamd Integraal Kind Centrum (IKC), open van 07.00 tot 19.00 uur en zo’n 50 weken per jaar. 
Dat belast de omgeving veel intensiever dan een basisschool.

Het zoeken naar een geschikte locatie is door het Gemeentebestuur beperkt tot het oude Bakkum. In het nieuwe 
Bakkum - lees het voormalige Duin & Bosch terrein - mag niet worden gezocht. Dat is verbazingwekkend, want 
juist die ontwikkeling heeft de groeispurt bij Basisschool Cunera veroorzaakt. Het heeft te maken met de onge-
bruikelijke eigendomssituatie. Blijkbaar mag men daar bouwen wat men wil zonder ruimte te reserveren voor 
noodzakelijke maatschappelijke voorzieningen. Het leidt tot het afwentelgedrag waar wij nu getuige van zijn. Oud 
Bakkum mag oplossen wat nieuw Bakkum veroorzaakt.

Achter de vurige wens van schoolorganisatie Tabijn om Basisschool Cunera om te vormen tot Kindcentrum Cunera 
schuilt een fantastisch verdienmodel. Aan kinderopvang wordt serieus geld verdiend, vooral dankzij overheidssub-
sidies. Tabijn wil daar met haar scholen waarschijnlijk graag op inspelen. Het gemeentebestuur vindt dat prima en 
oud Bakkum is aangewezen om Tabijn vrij spel te geven in haar streven om een sterk winstgevend bedrijf te 
worden in de integrale kindverzorging. Dit belangrijke element blijft in de hele locatiediscussie buiten beeld.

Een basisschool omvormen tot een integraal kindcentrum is niet eenvoudig. Het gaat hier over heel andere kern-
competenties. Tegenover de vermeende voordelen van dit pedagogische concept staan belangrijke maatschap-
pelijke nadelen. In de gemeente Utrecht is hierover recent een zeer kritisch rapport geschreven. De ervaringen tot 
nu toe zijn niet gunstig. Buurtcomité Cunera Bakkum heeft dit uitstekende rapport aan het Gemeentebestuur 
gestuurd. Men is dus gewaarschuwd. Het gemeentebestuur doet er verstandig aan de oplossing te zoeken in het 
gebied waar het probleem is ontstaan.

Buurtcomité Cunera Bakkum
Fons Lute
Arie Dekker
Erwin von der Meer

Inwoners Bakkum tegen voorkeurslocatie nieuwe Cunera-school

Uitzichtpunt

Kindcentrum Cunera

Castricum aan Zee - De afgelopen weken hebben alle strandhuisjes hun plek 
weer ingenomen op het strand. Alle strandwoningen staan weer strak in het 
gelid. Nu wordt de laatste hand gelegd aan het zomerpark aan zee. Het 
looppad van betonplaten moet onder meer nog worden aangelegd. Vorig jaar 
moesten de strandliefhebbers geduld hebben, want door corona bleven de 
onderkomens een aantal weken op slot en mochten de eigenaren er geen 
gebruik van maken. Gebruikelijk kunnen de huisjes vanaf 1 mei weer 
bewoond worden. Op de foto wordt één van de laatste units op zijn plaats 
getakeld door kraanbedrijf Winder uit Limmen. Foto: Bert Westendorp

Alle huisjes staan weer in gelid

Castricum - Midden in Castricum, op 
geringe afstand van het winkelcen-
trum Geesterduin, staat service�at 
Sans Souci. 
Deze service�at, waarvan de naam 
ontleend is aan de Franse term voor 
‘zorgeloos’, vormt de thuisbasis van 
ongeveer honderd bewoners van 55 
jaar en ouder. Hoe vergaat het hen in 
coronatijd? Door de beperkingen die 
de overheid oplegde, zijn de bewo-
ners meer dan ooit op zichzelf en op 

elkaar aangewezen. Leidt dat tot een 
hechtere band? Of ontstaat er juist 
meer jaloezie? Loki Heeseman 
besloot er een boekje over te 
schrijven: ‘Sans Souci in coronatijd’. 
,,Een boekje over de wederwaardig-
heden, voor zover het vermelden 
waard, en dan uiteraard slechts 
vanuit mijn visie, binnen dat 
complex’’, aldus Heeseman. Het 
boekje is bij boekhandel Laan te 
verkrijgen.

Boekje over 
Sans Souci in coronatijd

De voor- en achterzijde van het boekje. Foto: aangeleverd

Castricum - Hulp nodig bij het digi-
taal invullen van de belastingaan-
gifte? Dat kan! Vrijwilligers van 
Welzijn Castricum ondersteunen de 
inwoners graag. Ze zijn 1 mei weke-
lijks op donderdagmiddag aanwezig. 
Iedereen met een inkomen van maxi-
maal 25.000 euro per jaar kan zich 
voor deze service aanmelden. 
Hiervoor belt men naar Esther 
Boehmer van Stichting Welzijn 
Castricum via nummer 06 42990077. 
Zij plant dan een afspraak op een 
donderdagmiddag in bij een vrijwil-
lige belastingexpert. De bezoeker 
dient de DigiD-inloggegevens mee 

te nemen. Aangezien de bibliotheek 
nog gesloten is, vindt het spreekuur 
plaats in het kantoor van Welzijn 
Castricum. Hier volgt men de RIVM-
richtlijnen, waaronder het houden 
van anderhalve meter afstand. 

Er staat een kuchscherm en bezoe-
kers ontsmetten bij binnenkomst 
eerst hun handen. Ook dient men 
een mondkapje te dragen en thuis te 
blijven bij klachten die kunnen 
duiden op een coronabesmetting. 
Natuurlijk is het de bedoeling om in 
dat geval via hetzelfde telefoon-
nummer de afspraak af te melden.

Belastingspreekuren op afspraak



Castricum - De CDA-fractie maakt 
zich zorgen over de ontwikke-
lingen op de woningmarkt in de 
gemeente. Men vreest dat nieuwe 
woningen ten prooi vallen aan 
huisjesmelkers, waardoor poten-
tiële kopers geen kans hebben. Als 
voorbeeld noemt men de bouw 
van acht appartementen op het 
perceel Raadhuisstraat 13-15 in 
Akersloot. Die worden inmiddels 
allemaal te huur aangeboden.

In een schrijven aan burgemeester 
en wethouders laat de CDA-fractie 
weten te hebben vernomen dat 
belangstellenden in eerste instantie 
te horen kregen dat de woningen 
nog niet te koop waren, omdat de 
benodigde vergunningen nog niet 

rond waren. ,,Als er nogmaals geïn-
formeerd wordt, is het antwoord dat 
er een bericht zou worden gestuurd 
wanneer de appartementen te koop 
kwamen.

Daarna is niets meer vernomen, tot 
het moment dat alle acht apparte-
menten te huur werden aangeboden 
op Funda. Kans verkeken!’’ Het CDA 
vindt deze ontwikkeling zeer onge-
wenst en pleit niet alleen voor een 
anti-speculatiebeding, maar ook voor 
een woonverplichting in de koop-
overeenkomst. Van het college wil de 
fractie weten of bij het verlenen van 
de vergunning al bekend was dat 
deze koopappartementen en vooral 
de sociale koopappartementen in de 
verhuur zouden komen.

CDA-fractie bezorgd over 
ontwikkelingen woningmarkt

Akersloot - Al jaren organiseren 
Scouting Akersloot en Bakkerij Van 
Baar in november een speculaaspop-
penactie. Afgelopen november kon 
de verkoop langs de deur door de 
coronamaatregelen niet doorgaan. 
Op initiatief van bakkerij Van Baar is 
de actie in de winkel gehouden. Men 
wist alsnog bijna vijfhonderd poppen 
voor Scouting Akersloot te verkopen. 
De actie leverde daarmee nog een 
mooi bedrag van 675 euro op voor 
de scoutinggroep.
De uitreiking van het opgebrachte 
geld zou later plaatsvinden, zodra er 
weer iets meer mocht. Het noodlot 
sloeg echter eerder toe; Peter van 
Baar, de bakker van Akersloot, over-

leed plotseling eind december op 
48-jarige leeftijd. Scouting Akersloot 
wilde door de omstandigheden 
eigenlijk van het geld afzien, maar na 
overleg met de familie is besloten 
om de donatie toch te accepteren. 
Peter had het zo gewild, hij was trots 
op het behaalde resultaat en had 
altijd veel op met de lokale scouting-
groep. Ook zijn eigen kinderen zijn er 
actief. Peters vrouw Edith heeft afge-
lopen week de donatie symbolisch 
overhandigd. De bakkerij wordt door 
Edith voorgezet, Scouting Akersloot 
hoopt nog jaren lang samen met de 
lokale bakkerij de zeer succesvolle 
speculaaspoppenactie te kunnen 
voortzetten.

Bakkerij Van Baar haalt 675 euro 
op voor Scouting Akersloot

Bakker Peter van Baar overleed in december onverwacht op 48-jarige leeftijd.
Foto: aangeleverd

Castricum - Sinds een paar weken is vogelkijkhut ‘Boetje van onze Kees’ aan het Hoe�jzermeer, pal naast het zweef-
vliegterrein, compleet vernieuwd. Het golvend dak lijkt op de achterliggende duinen en het uitzicht is net als voorheen 
prachtig. Nu het broedseizoen is begonnen zijn er naast de aalscholvers ook diverse andere watervogels waar te 
nemen. Foto: aangeleverd

Boetje compleet vernieuwd

In 2020 zijn ongeveer 35% minder 
intoxicaties geregistreerd ten 
opzichte van voorgaande jaren. Vorig 
jaar werden 202 gevallen geregis-
treerd, in 2019 waren dat er nog 320. 
In de eerste twee maanden van 2020 
was het aantal intoxicaties nog 
vergelijkbaar met 2018 en 2019. Toen 
in maart de eerste coronamaatre-
gelen werden afgekondigd nam het 
aantal intoxicaties direct af. Het 
tweede kwartaal was met 19 alcoho-
lintoxicaties een uitzonderlijk rustige 
periode. Vanaf juni vonden er versoe-
pelingen plaats en nam het aantal 
intoxicaties weer toe. Hoewel de 
meeste evenementen in de zomer 
niet doorgingen kwamen jongeren 
veel samen en werd er wel 
gedronken, met 44 alcoholvergifti-
gingen tot gevolg. In het laatste 
kwartaal met de strengste maatre-
gelen was het aantal intoxicaties op 
zijn laagst in jaren (totaal 13 inci-
denten met alcohol).

Mentaal welzijn en 
middelengebruik
Dat de intoxicaties in 2020 afnamen 
is echter geen onderdeel van een 
algemene positieve trend onder 
jongeren. Recente signalen laten zien 

dat jongeren erg te lijden hebben 
onder de maatregelen. Eenzaamheid, 
stress, verveling en somberheid 
worden meer ervaren en sommige 
jongeren geven aan dat zij hierdoor 
bijvoorbeeld meer blowen. De eerste 
cijfers over alcohol- en drugsgebruik 
onder jongeren tijdens de corona-
crisis komen nu naar buiten maar 
verder onderzoek is nog nodig om 
een duidelijk beeld te krijgen. De 
aankomende Jongvolwassenenmo-
nitor geeft hier hopelijk meer inzicht 
in. Via deze online vragenlijst van 
GGD Hollands Noorden wordt van 
april tot en met juli onderzocht hoe 
het met jongeren gaat, de resultaten 
van het onderzoek zijn na de zomer 
bekend. Mogelijk is er onder 
sommige jongeren wel meer midde-
lengebruik maar is het door de 
beperkende maatregelen voor 
jongeren lastiger om zo ver te gaan 
in hun alcoholgebruik dat dit leidt tot 
een vergiftiging.

Versoepeling maatregelen
Hoewel we nu nog niet zo ver zijn, 
kunnen we in de loop van dit jaar 
steeds meer versoepelingen in de 
maatregelen verwachten. Dit zal 
ongetwijfeld zorgen voor veel 

opluchting en blijdschap. De mentale 
druk van het afgelopen jaar is niet in 
een keer weg maar ontlading onder 
jongeren is aannemelijk. Een ople-
ving in het aantal intoxicaties, zoals 
we die afgelopen zomer zagen, ligt 
daarmee op de loer. Vanuit het 
programma In Control of Alcohol & 
Drugs gaan diverse organisaties en 
gemeenten daarom samen aan de 
slag om zich hier op voor te bereiden 
en dit zo veel mogelijk te beperken. 
Door in nauw contact te staan met 
jongerenwerkers en preventiemede-
werkers worden signalen gemoni-
tord. Vervolgens wordt samen met 
Brijder Jeugd, jongerenwerk en de 
doelgroep in het voorjaar gekeken 
welke acties kunnen helpen.

Voorlichting en advies
In de regio Noord-Holland-Noord 
wordt in het programma ‘In Control 
of Alcohol & Drugs’ samengewerkt 
door de 17 gemeenten, GGD 
Hollands Noorden, LINK jongeren-
werk, Brijder Jeugd, Veiligheidsregio 
Noord-Holland-Noord en GGZ 
Noord-Holland-Noord om het 
alcohol- en drugsgebruik onder 
jongeren te voorkomen en verder 
terug te dringen. Voorlichting en 
advies aan jongeren en ouders over 
de gevolgen van alcohol en drugs 
zijn een essentieel onderdeel om de 
bewustwording te vergroten. In 2021 
gaat ‘In Control’ daarom onder 
andere weer (online) ouderavonden 
organiseren, worden diverse 
campagnes uitgedragen in de regio 
en ontvangen jongeren voorlichting 
op school.

Regio - Jongeren gebruiken soms zoveel alcohol of drugs, dat ze met een 
alcohol- en/of drugsvergiftiging in het ziekenhuis terechtkomen. Uit de 
nieuwste cijfers van de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord blijkt dat 
het aantal alcoholvergiftigingen in de regio, onder jongeren van 12 tot 
en met 23 jaar, in 2020 sterk is gedaald. Tussen de 12 tot 18 jaar is het 
zelfs bijna gehalveerd. In de daling is een duidelijk verband te zien met 
de coronamaatregelen. De cijfers wijzen daarmee op het belang en de 
e�ectiviteit van het inzetten op de beperkte beschikbaarheid van alcohol 
onder jongeren.

Coronamaatregelen zorgen
voor daling alcoholintoxicaties
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