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Veteranendag met een bijzonder tintje
Veteranenplantsoen als 
symbool van erkenning

Henk de Reus

De onthulling vloeit voort uit een 
oproep van het Nationaal Comi-
té Veteranendag om in dorpen 
en steden witte anjerperkjes (wit-
te anjers zijn sinds 2005 het sym-
bool van veteranen) aan te leg-
gen als een blijvende gedenkplek 
voor veteranen in de gemeente. 
Het Veteranencomité verzocht 
hierop de BUCH-gemeenten om 
hieraan medewerking te verle-
nen. In Castricum en Uitgeest 
vond hierover in 2019 besluitvor-
ming plaats.

Secretaris van het Veteranenco-
mité Hans Walrave: ,,Het is gewel-
dig dat de gemeentebesturen het 
mogelijk hebben gemaakt dat we 
vandaag twee Veteranenplant-
soenen kunnen onthullen. Castri-

cum en Uitgeest zijn de tweede, 
respectievelijk derde gemeen-
te in Noordholland die deze stap 
hebben gezet. Amsterdam was 
ons voor. De gemeente Heiloo en 
Bergen volgen in 2021. De plek in 
Castricum is goed gekozen om-
dat de Vredeslinde hier ook staat.”

De mondhoeken van veteraan 
Han Thesingh krullen onder z’n 
witte snor als hem gevraagd 
wordt wat dit met hem doet. ,,Ik 
zie dit als een ‘zichtbaar dankje-
wel’ vanuit de plaatselijke ge-
meenschap naar de veteranen. Ik 
vind dat erg mooi”, aldus Thesing. 
Collega-veteraan Ricardo Bariën-
tos valt hem hierin bij. ,,Ik vind het 
gebaar belangrijk omdat hiermee 
een stukje waardering en erken-
ning wordt getoond. Regelmatig 
verschijnen er negatieve dingen 

over veteranen in de media. Van 
een gebaar als dit gaat juist posi-
tiviteit uit.”

Burgemeester Mans zegt in zijn 
toespraak dat het coronavirus er-
voor zorgde dat er dit jaar geen 
grote Dodenherdenking kon 
plaatsvinden en dat de Regiona-
le Veteranendag om die reden 
ook niet door kan gaan. ,,Ik vind 
het belangrijk om deze traditie in 
ere te houden en dat we stil staan 
bij het werk dat veteranen, in el-
ke periode van de geschiedenis 
en elk deel van de wereld, heb-
ben gedaan. Hun inzet vraagt om 
respect, dankbaarheid en bewon-
dering.” 

Hij ziet Veteranendag 2020 als 
een dag met een bijzonder tint-
je, verwijzend naar 75 jaar be-
vrijding en de viering van het 
derde lustrum van het Vetera-
nencomité. ,,Ik hoop dat de in-
woners die aan het anjerplant-
soen voorbijgaan, een mooi, 
zonnig zicht op de anjers heb-
ben en dat zij op dat moment 
ook even stilstaan, als waarde-
ring voor veteranen.”

Castricum - Door de coronacrisis kon de regionale Veteranendag 
afgelopen zaterdag geen doorgang vinden, althans niet in de in-
middels traditionele vorm met oude legervoertuigen en een ge-
zamenlijke Indische hap. De erkenning voor de veteranen vond 
deze keer plaats door het onthullen van een Veteranenplantsoen 
tegenover de r.-k. kerk, waarbij gedeputeerde Jeroen Olthof na-
mens de Commissaris van de Koning aanwezig was

Rectifi catie berichtgeving 
Bakkerspleintje

Castricum - In de Castricummer 
van woensdag 17 juni is het ar-
tikel ‘Opnieuw tumult over ho-
reca Bakkerspleintje’ gepubli-
ceerd. Daarin wordt een eenzij-
dig beeld geschetst over de toe-
komst van het Bakkerspleintje 
en zijn opruiende reacties afge-
drukt. 

De subjectieve toon van het arti-
kel past niet bij deze krant. 

De redactie benadrukt dat dit 
artikel nooit op deze manier ge-
plaatst had mogen worden en 
neemt afstand van de inhoud.

Redactie De Castricummer

Castricum - Vorige week is een 
18-jarige jongen zwaargewond 
geraakt nadat hij het slacht-
o� er was geworden van  een 
straatroof. In de nacht van dins-
dag op woensdag reed de jon-
gen op zijn scooter in de om-
geving van het NS-station. Vier 
jongens blokkeerden de door-
gang en eisten zijn waardevol-
le bezittingen op.

Het slachto� er gaf de spullen niet 
af, liet zijn scooter vallen en ren-
de weg. Hij werd echter door het 
viertal overmeesterd en meerde-
re keren gestoken. Het slachto� er 
belde even later, zwaargewond, 
aan bij een woning aan de Gas-
straat. De bewoners hebben di-
rect 112 gebeld. Het slachto� er 
maakt het naar omstandigheden 
goed. Wijkagent Jacco Munster: 
,,Het slachto� er is inmiddels weer 

thuis. Hij had levensgevaarlijk ge-
wond kunnen raken. Dat nemen 
we hoog op, de recherche is druk 
met de zaak bezig.”
De politie heeft naar aanleiding 
van het voorval twee verdachten 
opgepakt. Het gaat om jongens 
van 15 en 17 jaar oud, allebei wo-
nend in Castricum. ,,We zijn nu 
bezig om alle beelden op te vra-
gen. Er wordt volop gebouwd 
rond het station, dus er hangen 
genoeg camera’s.” 
Het mes, waarmee het slachto� er 
werd toegetakeld, kon met be-
hulp van een metaaldetector la-
ter in de week worden gevonden. 

De politie vraagt getuigen van de 
straatroof of mensen die andere 
waardevolle informatie over deze 
zaak hebben, zich te melden via 
nummer 0900 8844. (Mardou van 
Kuilenburg)

Twee verdachten opgepakt
Jongen (18) zwaargewond 
na straatroof

Getuigen 
gezocht
Castricum - De politie zoekt ge-
tuigen van een ongeval vori-
ge week woensdag rond 16.20 
uur op het � etspad langs de Van 
Haerlemlaan. Tijdens het inhalen 
van een vrouw op de � ets kwam 
een 22-jarige Castricumse ten 
val. Ze liep letsel op aan gezicht 
en kaak. Van de andere vrouw is 
de identiteit onbekend. De poli-
tie komt graag in contact met ge-
tuigen, met name de vrouw met 
de witte bak� ets waarin een kind 
zat. Tips: 0900-8844.

Tegenstanders spoedwet leggen 
bloemen bij gemeentehuis
Castricum - ‘RIP democratie’ en 
‘Stop de spoedwet’: tientallen 
boeketten met dergelijke tek-
sten zijn zondag voor het Cas-
tricumse gemeentehuis gelegd 
door tegenstanders van de co-
ronawet. De bloemenzee is een 
antwoord op de demonstra-
tie die zondag in Den Haag ge-
pland stond, maar werd verbo-
den. De organisatie riep sym-
pathisanten in heel Nederland 
op om bloemen neer te leggen 
bij gemeentehuizen.

Ralph Castricum, fractievoorzitter 
van Forza!, kwam ook een boeket 
brengen. Hij vindt dat de wet ‘ern-
stig inbreuk doet op de grond-
recht van Nederlanders’. 

,,Het is belangrijk dat mensen 
zich laten horen tegen de spoed-
wet. Dit land zit niet te wachten 

op beleid dat onze vrijheden naar 
een nulpunt inperkt.” 
De zogenaamde coronawet zou 
per 1 juli van kracht worden, 
maar minister De Jonge heeft 

al laten weten dat de spoedwet 
wordt uitgesteld omdat de da-
tum niet haalbaar is. (Tekst: Mar-
dou van Kuilenburg/Foto: Ralph 
Castricum)

Burgemeester Toon Mans dankt de veteranen voor hun inzet. Gedeputeerde Jeroen Olthof (links) kijkt toe. (Fo-
to: Henk de Reus)

  

THUIS BEZORGD EN  
BETALEN MET EEN TIKKIE 
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100 GR 1,79 
VLEESWAREN TRIO  

RUNDERSALAMI 
RUNDVLEESSALADE  

KIPGRILLWORST  
Samen € 5,99 
KIPPENSOEP 
Per pot € 2,99 

LASAGNE 
100 gr  € 1,19 

 
Voor 2 personen  

ZUURKOOLSTAMPPOT     
+ 1 ROOKWORSTJE 

Samen € 6,99 
Burgemeester Mooijstraat 29    T 0251 652430  
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Burgemeester Mooijstraat 29
Slagerij Tel. 0251 - 652 430

Samen € 6,99

2 PERS. INDISCHE 
ROERBAKKRIELTJES

BEEFREEPJES 
IN SOJASAUS

PERSONEEL 
GEZOCHT  

Zoek jij een bijbaantje? 
Wij zoeken 

enthousiaste jongens 
of meiden om ons 
team te versterken. 

Bel, mail of kom langs. 
Vraag naar Hans of 

Caroliene

 LAMSBROCHETTE 
ELKE 3e 
GRATIS

VLEESWARENTRIO 
KIP-GRILLWORST 

GEBR. CASSELERRIB 
BOTERHAMWORST
SAMEN €5,99 
MOSTERDSOEP
100 gram €1,99

GEOPEND
OP DINSDAG T/M VRIJDAG 
VAN 09:00 UUR - 18:00 UUR

OP ZATERDAG  
VAN 09:00 UUR - 17:00 UUR.

Burgemeester Mooijstraat 24  
in Castricum 

www.pilkesfietsen.nl

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

PETIT CREMEUX
6 STUKS
-FRAMBOOS
-PASSIE
-BOSVRUCHTEN 8,95

100% FRUIT 
EN ZONDER KLEUR- 
EN SMAAKSTOFFEN
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KERKDIENSTEN

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

Waarneming
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor en 
door praktijken Bakker, Hoekstra, 
Coppoolse, Van der Maarel en 
Mohammadnia. Info via websites, 
deurposters en telefoonbandjes.
Praktijken Hoekstra en Moham-
madnia gesloten van 6-7 t/m 24-
7.  Kampeerders kunnen terecht 
op de spreekuren op camping 
Bakkum.

HUISARTSEN

BURGERLIJKE 
STAND

Katja en Liesbeth hebben vitiligo:
,,Fijn als mensen vragen wat het is’’

Wereldwijd heeft circa twee pro-
cent van de mensen vitiligo. In 
Nederland zijn dit naar schat-
ting 240.000 mensen. Vitiligo ont-
staat door een fout in het afweer-
systeem, waarbij het lichaam de 
eigen pigmentcellen aanvalt. Zo 
ontstaan er witte plekken die in 
grootte en vorm verschillen. Ze 
kunnen op heel het lichaam voor-
komen, of op een deel ervan. Ook 
de haren die op witte plekken 
groeien, worden vaak wit. Katja 
Bremer (62) ontdekte rond haar 
dertiende levensjaar voor het 
eerst kleine witte plekjes op han-
den en knieën. Ze vertelt: ,,Het 
zijn plekken waar de huid het 
dunst is. Daar ontstaan de plekjes 
vaak het eerst. Meestal symme-
trisch, als je ze op je linker hand 
krijgt, dan vaak ook op je rechter-
hand.’’

De aanwezigheid van de vlekjes 
werd als een voldongen feit be-
schouwd. Ze deden geen pijn en 

Katja had geen idee waardoor ze 
veroorzaakt werden. ,,Mijn moe-
der heeft me niet naar een arts 
gestuurd. Ze was niet bekend 
met vitiligo en ze schonk er ver-
der geen aandacht aan. Maar ik 
vond het niet leuk. Ik trok mijn 
kniekousen heel hoog op, zo-
dat niemand de vlekjes op mijn 
benen zouden zien.’’ Uiteindelijk 
stapte ze zelf wel naar de huisarts. 
,,Toen was ik 18 of 19 jaar oud. Ik 
heb daarna poeders geslikt en in 
een ziekenhuis onder een blauwe 
lamp gelegen, maar dat hielp al-
lemaal niets.’’ Waar de vlekjes bij 
Katja aanvankelijk redelijk be-
perkt in omvang bleven, veran-
derde dat na een aantal jaren. 
,,Toen ik ongeveer 26 was, kwa-
men er meer en grotere vlekken. 
Vooral na mijn twee zwanger-
schappen ging het hard. Ze zeg-
gen dat stress en de hormoon-
huishouding een rol spelen bij 
vitiligo, dus misschien kwam het 
daardoor. Ik heb ook een schild-

klieraandoening. Mijn schildklier 
werkt te snel. Je ziet de combina-
tie van schildklierproblemen en 
vitiligo wel vaker.’’

Heel anders verliep het bij haar 
zus Liesbeth, een twee-eiige 
tweelingzus. Zij had aanvan-
kelijk helemaal geen vlekjes, 
maar bleek uiteindelijk dezelf-
de aandoening te hebben. Lies-
beth: ,,Bij mij kwam het jaren la-
ter pas. Toen ik ongeveer dertig 
was, zag ik wel een klein plekje 
op mijn hand. Daar bleef het bij. 
Rond mijn veertigste kwamen er 
veel meer vlekken bij. Toch heeft 
mijn huisarts me er nooit naar 
gevraagd, als ik daar kwam voor 
iets anders. Dat vind ik eigenlijk 
wel gek.’’ Vragen krijgt ze wel re-
gelmatig op straat. Als ik ergens 
loop, vragen mensen me wel 
eens of ik misschien verbrand ge-
weest ben. Dan leg ik uit dat ik vi-
tiligo heb. Ik vind het best �jn als 
mensen het aan me vragen. Dat 
heb ik liever dan dat ze niets zeg-
gen.’’ Katja vult aan: ,,Kinderen re-
ageren weer op hun heel eigen 
manier. Er was een kind dat zei 
‘Die mevrouw heeft vieze voeten’. 
Zo’n reactie kun je van een kind 
wel verwachten.’’ Liesbeth: ,,Het is 
ook lastig om aan kinderen uit te 
leggen. Ik vergelijk het wel eens 
met een tattoo. Dan snappen ze 

het wel.’’
Afgezien van het feit dat de wit-
te vlekken op de huid nogal op-
vallen, zijn ze verder onschade-
lijk. Liesbeth: ,,Je moet je alleen 
wel extra goed insmeren als je 
naar buiten gaat, want je ver-
brandt veel sneller. Ik gebruik fac-
tor 30 of zelfs 50.’’ Katja was enige 
tijd bestuurslid van de landelijke 
belangenvereniging voor men-
sen met vitiligo. ,,Maar ik voel me 
geen patiënt, hoor’’, benadrukt 
ze. ,,Het woord ‘patiënt’ associeer 
ik met ziek zijn. Ik ben niet ziek.’’ 
Vitiligo is niet besmettelijk, maar 
er is vermoedelijk wel sprake van 
erfelijkheid. Dertig procent van 
de mensen met vitiligo heeft ie-
mand in de familie die ook vitiligo 
heeft. Liesbeth heeft geen kinde-
ren, Katja wel. Ze vertelt: ,,Ze zijn 
er wel alert op. Tot nu toe heb-
ben ze het geen van beiden.’’ Viti-
ligo is bij veel mensen relatief on-
bekend. Door jaarlijks op de sterf-
dag van Michael Jackson aan-
dacht te vragen voor deze pig-
mentaandoening, moet de be-
kendheid toenemen. Dit jaar zou 
de landelijke belangenvereniging 
het derde lustrum vieren. Door de 
coronacrisis is de viering ervan 
uitgesteld naar volgend jaar. 
Meer weten over vitiligo? Kijk op 
www.vitiligo.nl voor uitgebreide 
informatie. (Bos Media Services)

Castricum - Morgen is het elf jaar geleden dat Michael Jackson 
overleed. Dat de Amerikaanse popster vitiligo had, weet niet ie-
dereen. Om mondiaal aandacht te vragen voor deze chronische 
pigmentaandoening werd zijn sterfdag uitgeroepen tot Wereld 
Vitiligodag. Katja Bremer en Liesbeth Vogelpoel, allebei woon-
achtig in Castricum, hebben vitiligo. Ze zijn tweelingzussen, maar 
de huidaandoening openbaarde zich bij hen niet in dezelfde le-
vensfase. Een dubbelgesprek over het omgaan met vitiligo en de 
reacties die het oproept bij anderen.

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

Geboortes
Akersloot: 14-06-2020 Fozz Fab 
Kerssens, zoon van Fabian W. 
Kerssens en Esmée B.D. Beukers.
Castricum: 10-06-2020 Moos Jo-
hannes van Schaik, zoon van Hi-
dde Thijs van Schaik en Margot 
Klein; 12-06-2020 Jaxon van Teec-
kelenburgh, zoon van Alexander 
van Teeckelenburgh en Angela Y. 
Holshuijsen.
Limmen: 08-06-2020 Lieke Glo-
rie, dochter van Robertus J. Glo-
rie en Miriam Docter; 12-06-2020 
Jack de Wit, zoon van Ricky L. de 
Wit en Marleen M.M. Veldt; 12-06-
2020 Cato Ingrid Elisabeth van 
Drie, dochter van Niek van Drie 
en Irene A.E. van Smeerdijk.
Elders: 23-05-2020 Jet Janzen, 
dochter van Joris Janzen en Kel-
ly Geerts; 25-05-2020 Elay Al-
vin Meinen, zoon van Hendrikus 
B. Meinen en Kaya S. Arrindell; 
27-05-2020 Lex Hout, zoon van 
Arnoldus A. Hout en Erina Veen-
boer; 29-05-2020 Esmee Sophie 
van der Laak, dochter van Marnix 
van der Laak en Lisette M. Corne-
lissen; 06-06-2020 Jill Zoon, doch-
ter van Johannes N.P. Zoon en 
Fleur Riedeman.

Huwelijk/Geregistreerd Part-
nerschap
Castricum: 16-06-2020 Geregi-
streerd partnerschap Auke H. Nij-
enhuis en Ronja B.A. Rieke. 

Overledenen
Akersloot: 09-06-2020 Maria Pau-
lina Preenen, weduwe van Ber-
nardus J.D. Boos; 12-06-2020 
Bavonia Johanna Antonia Heijne, 
weduwe van Adrianus J. Welsink.
Castricum: 05-06-2020  Aaltje 
Jansen, weduwe van Jacobus van 
der Helm; 07-06-2020 Herman 
Post, weduwnaar van Maria H. 
Stuve; 08-06-2020 Antonius Ger-
hard Maria van Hall, weduwnaar 
van Hendrika J.T. Tempelaars; 12-
06-2020 Alberdina Cornelia Wil-
kes.
Limmen: 09-06-2020 Janna Maria 
van Veen, weduwe van Pieter de 
Leeuw; 14-06-2020 Zwanetta Jo-
hanna Francina Jongman, wedu-
we van Maurits F. Reynhart. 

Corneliusparochie Limmen
Woord- en Gebedsdienst in de 
‘Heeren van Limmen’. Zondag 28 
juni 10.00 uur. Voorganger Pas-
tor J. Olling. (Maximaal 30 kerk-
gangers)

Protestantse Kerk Castricum - 
Dorpskerk
Uitzending door radio Castricum 
en via YouTube (link op www.pk-
castricum.nl). Zondag 28 juni 
10.00 uur ds. M. Visser (Heems-
kerk)

Sprookjes in de etalage
Castricum - Dit jaar zijn de 
sprookjes van de sprookjestuin 
te zien in de etalages van Castri-
cum. Alle sprookjes�guren zijn er! 
De Draak is naar het Huis van Hil-
de gevlogen, Elfen bevolken het 
Kooijplein. Roodkapje is er, de 
Reus, Assepoester, piraten en zee-
meerminnen wonen deze vakan-
tie in de etalages van winkelstra-
ten en pleinen.

Ondanks dat de sprookjestuin 
in de Tuin van Kapitein Rommel 
niet door kan gaan, kan er toch 
van de sprookjes�guren worden 
genoten. Kinderen kunnen van-
af 3 juli op de �ets het hele dorp 
door�etsen om achter kabouters 
aan te jagen. De deelnamekaart 
met de sprookjeslocaties en een 
kleur- en puzzelwedstrijd is voor 
1,50 euro per kind verkrijgbaar 
bij het Huis van Hilde. Hier start 
tevens de sprookjesreis. Tip: Kom 
op de �ets!

De sprookjesreis kan iedere dag 
worden gemaakt, maar het Huis 
van Hilde is voorlopig alleen op 
dinsdag , donderdag en zon-
dag tussen 11.00 en 17.00 uur 

geopend. Het is dus zaak om de 
kaarten vooruit te kopen. De 
sprookjes zullen de gehele zo-
mervakantie iedere dag te zien 
zijn. De sprookjestuin is een initia-
tief van Anja Jonker en Marije Sa-

muels. Dit jaar dus met dank aan 
de winkeliers. 

Anja en Marije: ,,We vinden het 
super dat zij hun etalages be-
schikbaar stellen. In een groot 

aantal etalages en lege panden 
zullen zowel de sprookjes als ook 
kunst te zien zijn. Dit lukte dankzij 
de samenwerking met Castricum-
se etalage kunst (CEK) en Stich-
ting Welzijn.’’ (Foto: aangeleverd)



INFOPAGINA
Jaargang 22 • nummer 26 • 24 juni

De gemeenteraad van Castricum vergadert op 25 juni virtueel. De agenda van donderdag 25 juni 
2020 treft  u hieronder aan. De bijbehorende vergaderstukken kunt u raadplegen via castricum.
raadsinformati e.nl. 
Als inwoner bent u van harte welkom de vergaderingen virtueel bij te wonen. Dat kan op drie 
manieren. In de agenda treft  u per onderwerp aan hoe u de vergadering kunt volgen:

De vergadering is live te volgen via Radio Castricum.

 kunt de vergadering live bijwonen via de vergaderapplicati e oom. Een instructi e 
kunt u vinden op www.castricum.nl/virtueelvergaderen. De toegangscodes kunt u 
vinden op castricum.raadsin ormati e.nl bij de desbetre  ende vergadering.

Enkele dagen na de vergadering kunt u deze terugkijken in het 
raadsin ormati es steem via castricum.raadsin ormati e.nl

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

Raadsplein 2 juli 2020
De agenda voor het Raadsplein van donderdag 2 juli 2020 is nog niet bekend. U kunt de agenda en 
stukken vanaf vrijdag 2  juni 2020 raadplegen via castricum.raadsinformati e.nl 

Voorlopige Agenda Raadsplein
25 juni 2020

19:30  20.45 Raadsvergadering 

   
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat Raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
 B elegenheid tot bespreking van gewijzigde moti es bij de 
  Kadernota 2021
 C Jaarrekening 2019 gemeente Castricum
 D Zienswijze op jaarrekening 2019, begroti ngswijziging 2020 en  
  begroti ng 2021 Werkorganisati e BUCH 
 4 Besluitvorming
 A 1e FIRAP 2020
 B Kadernota 2021 inclusief moti es 
 C Erfgoednota inclusief moti e
 D Diverse voorstellen m.b.t. griffi  e 
 E Jaarrekening 2019 gemeente Castricum
 F Zienswijze jaarrekening 2019, begroti ngswijziging 2020 en 
  begroti ng 2021 Werkorganisati e BUCH
 5 Sluiti ng 

 Commissies
21.00  22.30 Ruimtelijk kader Raadhuisplein te Castricum
   

21:00  22:30  oti es en amendementen bij de Cultuurnota

Raadsplein donderdag 25 juni 2020

Kinderen uit gezinnen waar te weinig 
geld is voor een sportclub, muziek  of 
dansles, schilderen, theaterschool of 
een andere creati eve cursus, kunnen 
via het Jeugdfonds Sport en Cultuur 
wel meedoen. Door de coronacrisis 
kunnen nog meer kinderen niet 
meedoen. Het Jeugdfonds is er 
ook voor kinderen van ZZP’ers die 
geldzorgen of te weinig opdrachten 
hebben door de coronacrisis.

Het fonds helpt en betaalt de contributi e / het lesgeld voor kinderen en jongeren rechtstreeks 
aan de vereniging. De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo werken samen met het 
Jeugdfonds. 

Aanmelden via intermediairs 
U kunt uw kind aanmelden via een intermediair, denk aan een juf, meester, schuldhulpverlener, 
maatschappelijk werker, jeugdzorgmedewerker, kerk, buurtsportcoach of een andere 
professional die bij uw gezin betrokken is.

eer informati e en voorwaarden vindt u hier: 
htt ps://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/noordholland/

Voor vragen over dit fonds kunt u ook terecht bij de buurtsportcoach Jo ce van Tunen 
(jvantunen teamsportservice.nl of 0  11271205).

Alle kinderen kunnen meedoen 

Iets verloren of gevonden?
eld het voorwerp bij de gemeente via de website www.verlorenofgevonden.nl. Door 

een samenwerking van de ederlandse gemeenten, politi e en fi etsendepots bevat deze 
website het grootste overzicht van gevonden voorwerpen en fi etsen. De kans is dus groot 
dat uw verloren voorwerp erbij staat. evonden identi teitspapieren moet u afgeven bij de 
gemeente.

De gemeente Castricum en ProRail 
bereiden verkeersmaatregelen 
rondom de overweg voor: 
het autoluw maken van de 
Dorpsstraat in combinati e met 
verkeersmaatregelen bij de 
overweg Beverwijkerstraatweg lijkt 
op korte termijn de veiligheid en 
doorstroming te verbeteren. Dit 
willen we in het najaar 2020 testen 
met een pilot. 

Wilt u hier meer over weten  We hebben een digitaal platf orm gemaakt en we organiseren 
een online bijeenkomst.

  Kijk op www.castricum.nl/beverwijkerstraatweg 
  Hier vindt u van 2  juni t m  juli de link naar het digitale platf orm met een toelichti ng op de 
geplande verkeersmaatregelen en een reacti emogelijkheid. 

  Als u na het bekijken van het online platf orm vragen of suggesti es heeft , dan nodigen we u uit 
om deel te nemen aan de online bijeenkomst op 30 juni. De bijeenkomst start om 20.00 uur 
precies en eindigt om circa 22.00 uur. De online bijeenkomst heeft  een interacti ef karakter: 
er is een toelichti ng van de maatregelen en u heeft  ruimte voor het stellen van vragen aan de 
presentator of via de chat-functi e. 

  Wilt u deelnemen  Op www.castricum.nl/beverwijkerstraatweg vindt u de link naar het Teams 
Live Event.

Verbetering veiligheid en doorstroming 
rondom overweg Beverwijkerstraatweg 

Het is de ti jd van de rupsen in de eikenbomen. De 
gemeente vraagt iedereen om de aanwezigheid van de 
eikenprocessierups in een boom bij de gemeente te melden: 
probeer het nest niet zel  te verwijderen en contact met de 
rups te vermijden!

Wanneer en hoe kan de eikenprocessierups voor overlast 
zorgen
Van ongeveer half mei tot half augustus (of iets langer) kan 
een nest met eikenprocessierupsen in eikenbomen voor 
ongemak zorgen. De rupsen krijgen brandharen als ze in het vierde larvestadium zitt en (700.000 
haren!). Deze haren komen door de wind in de lucht op mensen en dieren. De hoeveelheid blad 
aan de eik bepaalt de ontwikkeling van de rups. Vooral op eiken die vol in blad staan, zijn rupsen 
te vinden.  Kijk voor meer informati e op het kennisplatf orm:  www.processierups.nu

Klachten  
Contact met de brandharen van de rups kan jeuk, huiduitslag of irritati e aan ogen of luchtwegen 
veroorzaken. Bij klachten is het raadzaam contact te zoeken met de huisarts. 

Wat doet de gemeente  En wat vragen we u
1. aat het om een rups in een boom op openbare gemeentegrond, dan vragen we u melding te 

maken. Dan zorgen wij ervoor dat het nest met rupsen zo snel mogelijk weggehaald wodt. 
2. Voor een boom in eigen tuin vragen we u ook om de gemeente te bellen met de vraag het 

nest weg te halen.
3. aat het om een rups in een boom op een terrein van natuurbeheerders (Staatsbosbeheer 

of PW ), dan zorgen zij zelf voor bestrijding van de rups, maar we vragen u wel dit aan ons 
te melden, zodat wij de melding aan betre  ende terreineigenaar of beheerder kunnen 
doorgeven.

4. Als preventi eve maatregel om de rups te bestrijden, maait de gemeente minder rondom de 
eikenbomen. In dit hoge gras zitt en andere insecten die vijand zijn van de rups. 

elding maken in de fi i-app o  via www.castricum.nl melding, o  bel  1  - 02 1

Let op: de eikenprocessierups 

Opening 
Veteranen-
plantsoen

edeputeerde Olthof 
van de Provincie oord-
Holland, veteranen van het 
Veteranencomit  van De BUCH, 
burgemeester ans en secretaris 
van het veteranencomit  Hans 
Walrave ti jdens de onthulling 
van het Veteranenplantsoen in 
Castricum.
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Meer inwoners laten genieten van sporten en bewegen 

Sportakkoord voor de gemeente Castricum

In de Staatscourant van 19 6 2020 is het volgende verkeersbesluit gepubliceerd:

- Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats nabij 
woning, Prof. van der Scheerlaan 3 in Castricum. Door middel van plaatsing van verkeersbord 
E6 en een onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, als bedoeld 
in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990). De volle-
dige tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening – kunt u inzien op: 

 www.offi  cielebekendmakingen.nl/staatscourant.

In de Staatscourant van 22 6 2020 is het volgende verkeersbesluit gepubliceerd:

- Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats nabij 
woning, Plantenhove 13 in Castricum. Door middel van plaatsing van verkeersbord E6 en een 
onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, als bedoeld in bijlage 
1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990). De volledige tekst 
van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening – kunt u inzien op: 

 www.offi  cielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunt u 
bezwaar maken. Kijk voor meer informati e op www.castricum.nl

Verkeersbesluit: realiseren 
gehandicaptenparkeerplaats

Publicatie Castricum woensdag 24 juni 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Poelven 26a, 30a en 32a in Castricum, het creëren van een dakterras, datum ontvangst 
12 juni 2020 (WABO2001179)
Geesterweg 1a in Akersloot, het vergroten van de 2e verdieping Van der Valk Hotel, datum 
ontvangst 15 juni 2020 (WABO2001197)
Amberlint (kavel 31) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 16 juni 2020 
(WABO2001204)
Prinses Irenestraat 9 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 18 juni 
2020 (WABO2001222)
Paulingstraat 12 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 18 juni 2020 
(WABO2001229)
Dr. Jacobilaan 6 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 18 juni 2020 
(WABO2001226)
Starti ngerweg 7a in Akersloot, het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst 18 juni 2020 
(WABO2001234)
Amberlint (kavel 28) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 18 juni 2020 
(WABO2001232)
Amberlint (kavel 30) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 18 juni 2020 
(WABO2001231)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. 
Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informati e kunt u contact met 
ons opnemen.

Recti fi cati e aangevraagd 10 juni 2020
Amberlint (kavel 9) in Limmen, het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst 4 juni 2020 
(WABO2001107) dit moet zijn: Amberlint (kavel 8) in Limmen, het aanleggen van een uitrit, 
datum ontvangst 4 juni 2020 (WABO2001107) 

Verleend
Zeeweg 31 in Castricum, het aanleggen van een padelbaan, verzenddatum 18 juni 2020 
(WABO2000518)

Kerklaan 5 in Akersloot, het bouwen van een woning, verzenddatum 12 juni 2020 
(WABO2000748)
Duinmeiershof 5 in Castricum, het uitbreiden van de woning, verzenddatum 12 mei 2020 
(WABO2000234)
Prof. Winklerlaan 2 in Castricum, het ti jdelijk plaatsen van een noodunit voor een periode van 
5 jaar bij het Cuneraschool, verzenddatum 7 mei 2020 (WABO2000540)
Hogeweg 138 en 140 in Limmen, het bouwen van een dubbel woonhuis, verzenddatum 
17 juni 2020 (WABO2000589)
Breedeweg 28 a in Castricum, het gedeeltelijk renoveren en vernieuwen van de woning, 
verzenddatum 17 juni 2020 (WABO2000794)
Zeewinde 5 in Limmen, het vervangen van de garagedeur door een spouwmuur, verzendda-
tum 18 juni 2020 (WABO2000931)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)
Bloemgaarde 24 in Castricum, het vervangen van de dakpannen, verzonden 18 juni 2020 
(WABO2001090)
Uitgeesterweg 3 in Limmen, het bouwen van een schuur/garage, verzonden 18 juni 2020 
(WABO2001026)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)
Fluitekruidpad 8 in Akersloot, het plaatsen van een buitenunit met airco aan de achtergevel, 
verzonden 15 juni 2020 (WABO2000749)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Ingetrokken aanvraag
Helmbloem 12 in Castricum, het bouwen van een veranda, verzonden 16 juni 2020 
(WABO2001124)

Kijk op www.castricum.nl voor
prakti sche info.
Maak via de website een afspraak voordat
u naar het gemeentehuis komt.
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding
openbare ruimte via de website.

Like ons op Facebook en Twitt er
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: WhatsApp 06 25756160
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00
tot 17.00 uur. Voor spoed 24/7

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur
postcode 1901:
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902:
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes:
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl

Publieksbalies Gemeentehuis
Voor het aanvragen van uw paspoort, rij-
bewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën maakt u vooraf een afspraak via 
afspraak.castricum.nl of 140251.
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum 

Milieustraat
Kom alleen als het echt noodzakelijk is!
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum di. t/m vrij.
van 8.30 tot 15.45 uur, za. van 9.00 tot 16.00
uur. 
Zie www.castricum.nl/afval voor openings-
ti jden, ook die van de gemeente Bergen, 
Heiloo en Uitgeest

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot
12.00 uur. Gesloten op maandag 1 juni.

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester of
wethouder(s): bestuurssecretariaat, tel. 14
0251, bestuurssecretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren)
controleren en handhaven op het naleven
van de corona-maatregelen, regels voor bij-
voorbeeld parkeren, hondenpoep en afval.
boa@debuch.nl

Colofon

Het college van Castricum heeft  het lokale sportakkoord ‘Castricum beweegt’ voor de komende 
twee jaar ondertekend. Het doel van het akkoord is om zoveel mogelijk inwoners aan het sporten 
en bewegen te krijgen. Sportf ormateurs Emma Poelman en Rianne Schenk hebben met betrok-
ken sportverenigingen, inwoners en andere belanghebbenden ervoor gezorgd dat het akkoord 
tot stand is gekomen. Burgerparti cipati e stond hierbij centraal.

Wethouder Ron de Haan is trots: ‘Er zijn wel 17 organisati es vanuit verschillende hoeken, zoals  
sport, welzijn en ook buurtbewoners, die zich aan het sportakkoord hebben verbonden. Dank aan 
deze organisati es en de sportf ormateurs!’

Gezamenlijke aanpak
‘De grote betrokkenheid laat zien dat sport leeft  onder de inwoners van Castricum. Door de geza-
menlijke aanpak konden creati eve ideeën ontstaan.’, vervolgt de wethouder. ‘En zo ontstond er een 
hecht netwerk tussen organisati es die betrokken zijn bij sport in onze gemeente.’

Genieten van sport 
Wethouder de Haan voegt daar aan toe: ‘Ik ben er van overtuigd dat we met dit sportakkoord meer 
mensen in Castricum kunnen laten genieten van sport en bewegen. Het akkoord is een goede basis 
voor langdurige samenwerking en toekomsti ge ontwikkelingen op gebied van sport en bewegen.’

Doel van het sportakkoord
Een van de doelstellingen is om inwoners in beweging te brengen, die niet zo snel in beweging te 
krijgen zijn. Andere doelstelling is om voor een omgeving te zorgen waar je goed terecht kunt om te 
sporten en bewegen. Belangrijkste is dat met het akkoord er volop aandacht komt voor het belang 
van een gezonde leefsti jl. Dit past goed bij de huidige ti jd; zoals het ontwikkelen van een goed im-
muunsysteem. Daar helpt sport en beweging natuurlijk bij. 

Castricum beweegt!
De komende twee jaar gaan de 17 organisati es samen aan de slag met de acti epunten uit het ak-
koord. Parti cipati e is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De acti es zijn bijvoorbeeld het inrichten 
van de openbare ruimte om ervoor te zorgen dat deze meer uitnodigt tot bewegen. Een andere 
acti e is om inwoners met plezier in beweging te krijgen door het (sport)aanbod duidelijker aan te 
bieden via een website. Andere acti epunt is een bijeenkomst voor zorgprofessionals om het belang 

van sporten en bewegen te sti muleren. In kleine teams wordt dit in gang gezet. Kortom iedereen 
draagt een steentje bij aan ‘Castricum beweegt’. Verder sluit het initi ati ef aan op het raadsprogram-
ma 2018-2022 (samenwerken en inwoners acti ef mee laten doen).

Nati onale sportakkoord
Omdat het lokale sportakkoord aansluit op het nati onaal sportakkoord heeft  het Rijk uitvoerings-
budget beschikbaar gesteld. Daarnaast dragen ook verschillende partners fi nancieel of in natura bij. 

Meer weten of interesse om bij te dragen aan het sport- en beweegakkoord van Castricum? U kunt 
terecht bij de buurtsportcoach van de gemeente (htt ps://www.castricum.nl/over-de-gemeente/
buurtsportcoach/). 
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Stamping Ground
Op 26, 27 en 28 juni 1970 werd in 
het Kralingse Bos te Rotterdam 
het Holland Pop Festival geor-
ganiseerd. Dit ‘Nederlandse ant-
woord op Woodstock’ was het 
eerste grote popfestival op het 
Europese continent en trok tus-
sen de tachtig- en honderddui-
zend bezoekers. Bands als Santa-
na, The Byrds, Je�erson Airplane, 
T Rex en Pink Floyd verzorgden 
er optredens. Ze werden dDy-

namisch in beeld gebracht door 
een veelheid aan camera’s, be-
diend door jonge cameramensen 
als Theo van de Sande en Jan de 
Bont. Met beelden die heel dicht 
op de huid van de artiesten zijn 
gedraaid onder hectische om-
standigheden. Naast de bands op 
het podium en de interviews wor-
den in ‘Stamping Ground’ ook het 
publiek en de sfeer op het festival 
goed in beeld gebracht. 

Proxima
De nuchtere Française Sarah 
voedt haar jonge dochter Stel-
la alleen op. Ze is een toegewijd 
moeder en Sarah en Stella heb-
ben een nauwe band. Sarah is ook 
een briljant en gedreven astro-
naut, die geselecteerd wordt voor 
een ambitieuze - door mannen 
gedomineerde - ruimtemissie, sa-
men met de chauvinistische Ame-

rikaan Mike en de vredelievende 
Rus Anton. Ze bereidt zichzelf en 
Stella voor op haar langdurige af-
wezigheid en fysiek in topconditie 
begint ze aan de zware training in 
Rusland. Het is het begin van een 
emotionele rollercoaster, waarin 
ze moet schipperen tussen haar 
persoonlijke dromen en behoef-
ten en die van haar kind. Nu ze de 
aarde gaat verlaten, beseft Sarah 
dat ze zich er meer mee verbon-
den voelt dan ooit.

In Akersloot
Politie vindt 90 kilo MDMA bij inval
Akersloot - Bij een inval in een 
pand in Akersloot is woensdag 
een drugslab ontdekt. De poli-
tie stuitte daar op 90 kilo MD-
MA-kristallen. Er is niemand 
aangehouden.

Het gebouw in Akersloot stond 

ook vol met vaten vol chemisch 
afval en installaties voor andere 
drugslabs. 
Naast de inval in Akersloot wer-
den ook panden in Heiloo en Am-
stelveen doorzocht. 
Daar werd onder andere PMK, 
grondstof voor MDMA, aange-

tro�en. De actie werd gecoördi-
neerd door de landelijke eenheid 
van de politie. Zij kwam de labs 
op het spoor in een lopend on-
derzoek. 

De politie spreekt van een ‘grote 
vangst’. (Mardou van Kuilenburg)

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

vrijdag 20.15 uur
Stamping Ground

donderdag & vrijdag 19.45 uur
zaterdag 15.45 uur

maandag & woensdag 19.45 uur
Proxima

vrijdag 15.15 uur
zaterdag 19.45 uur

zondag 15.45 uur  dinsdag 20.15 uur
Das Vorspiel (De Auditie)

donderdag 20.15 uur
I See You

zaterdag 15.15 uur
zondag 19.45 uur

The Gentlemen
dinsdag 19.45 uur

A beautiful day 
in the neighborhood

vrijdag 14.45 uur
zondag 20.15 uur

woensdag 20.15 uur
La Vérité

zaterdag 20.15 uur
zondag 15.15 uur

maandag 20.15 uur
De Beentjes van Sint Hildegard

zaterdag & zondag 13.15 uur
Big Trip (NL)

zaterdag & zondag 13.00 uur
Wickie en het magische zwaard

Programma 25 juni t/m 1 juli

Lees aandachtig het protocol op de site
voordat u naar de bioscoop komt!

Ook de Tuin is weer open!
Castricum - Ook in de Tuin van 
Kapitein Rommel kan iedereen 
weer terecht voor een kop ko�e 
op het terras of een wandeling 
door het prachtige groen. Wel 
met aangepaste openingstijden, 
van maandag tot en met vrijdag 
tussen 13.30 en 16.30 uur. De ont-
moetingsruimte is nog wel geslo-
ten en daarmee ligt ook de ver-

huur van deze faciliteit nog stil. 
Alle activiteiten zoals de sprook-
jestuin en het pompoenencon-
cert zijn afgelast. 

De Tuin van Kapitein Rommel was 
in de afgelopen maanden welis-
waar gesloten, maar deze tijd is 
door een aantal vrijwilligers goed 
gebruikt om onderhoud te ple-

gen zodat de tuin er nog steeds 
mooi bij ligt. Zo is bijvoorbeeld 
de entree vernieuwd met een 
nieuwe pergola. Het terras is op-
nieuw ingericht om 1,5 meter af-
stand mogelijk te maken, er is een 
looproute gemaakt en er zijn ver-
schillende plekken om de han-
den te desinfecteren. (Foto: aan-
geleverd)

Landgoed De Doornduyn zondag open
Bakkum - Een kleurige en geu-
rige oase in een vlakte van wei-
landen. Zo omschrijft Tineke van 
der Velden haar bijzondere tuin 
op landgoed De Doornduyn. Be-
langstellenden zijn op zondag 28 
juni om te genieten van het ve-
le fraais. Die dag is het namelijk 
Open Tuindag en ook deze loca-
tie aan de Duinweg 2 te Bakkum 
is dan te bezichtigen. Er kan heer-
lijk gewandeld worden op be-

wegwijzerde paden. Uiteraard 
dienen de bezoekers anderhalve 
meter onderlinge afstand te hou-
den. Laat de zintuigen volop ge-
nieten van de rust in dit unieke 
gebied. De vogels �uiten, de bij-
en zoemen en de vlinders �adde-
ren vrolijk in het rond. De Doorn-
duyn is zondag van 11.00 tot 
16.00 uur geopend en de entree-
prijs bedraagt 4 euro. (Foto: aan-
geleverd)

Ontwerpbesluit Provinciale milieuverordening N-H 

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens  
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bekend dat zij een  
ontwerpbeschikking voor een ontheffing ingevolge de Provinciale  
milieuverordening Noord-Holland (Aardkundig monument) ter 
inzage heeft gelegd. 

De ontheffing betreft het voornemen tot het uitvoeren van  
graafwerkzaamheden ten behoeve van het plaatsen van een 
uitkijktoren. 

Aanvrager: Eelerwoude  
Locatie: in het verlengde van Onderlangs bij Castricum
Zaaknummer: 9634375

Inzage
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met  
ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage 
op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:
-  provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak, 

via info.div@noord-holland.nl of telefonisch, 023-5144440);
- gemeente Castricum, Raadhuisplein 1 te Castricum.

In verband met sluiting van overheidsdiensten als gevolg van de 
Corona-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn  
gelegd niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken  
zullen daarom desgewenst, op verzoek digitaal worden  
toegestuurd. U kunt contact opnemen met gemeente of  
provincie over alternatieve mogelijkheden van inzien. 

Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u  
gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl of  
telefonisch contact opnemen met telefoonnummer 088-5670200.

Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de  
ontwerpbeschikking naar voren brengen via digitale formulieren 
op de website loket.odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet 
openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u  
aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau,  
Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam. 

Heeft u een vraag over deze procedure of wilt u mondelinge  
zienswijzen naar voren brengen, dan kunt u gebruik maken van  
het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met 
u opgenomen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke 
beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij 
die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over 
de ontwerpbeschikking.

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

 

Wij zijn met SPOED 
op zoek naar serieuze

VAKANTIE
BEZORGERS/STERS

de Castricummer
Te koop:
Koelbox draagbaar, 220V-12volt 
voor auto/boot/caravan, 25,-. 
Keyboard Yamaha PSR 433, nieuw-
staat, 3 mnd. gebruikt, voor les. 
Compleet met standaard + 
koptelefoon + sust.pedaal 200,-. 
Tel. 06-83335681

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL





08  24 juni 2020

Aart Tóth 

Buiten bovenstaande vragen 
blijken er nog meer, zoals be-
wegwijzering voetgangersrou-
tes, opwaarderen Burgemees-
ter Mooijstraat en logische aan-
sluiting op het nieuwe NS-stati-
on vanuit het dorp. Allemaal za-
ken die uit het oorspronkelijke 
programma ‘Versterking Winkel- 
en Verblijfsgebieden’ van de ge-
meente Castricum komen.

Wandelroutes
Al eerder werden vanaf de randen 
van Castricum parkeerverwijs-
borden geplaatst. Zo ontstond 
er voor buitenstaanders een rou-
te naar parkeerplaatsen, als je per 
auto Castricum bezocht. De Brink 
werd daarmee dé parkeerplaats 
voor het centrum van Castricum. 
Ook de route naar winkelcentrum 
Geesterduin met de parkeer-
plaatsen is gemakkelijk te vinden 
als je nieuw in Castricum komt. 
Eenmaal op zo’n gratis parkeer-
plaats op de Brink is er geen en-
kele verwijzing naar het centrum, 
of bezienswaardigheden als bij-
voorbeeld ‘Huis van Hilde’. Dat is 
dan even puzzelen, voetgangers-
bewegwijzering ontbreekt. ,,Dat 
gaan we oplossen! Vanaf de Brink 
en ook verder in het dorp komt 
een voetgangersbewegwijzering 
met een aantrekkelijke uitstra-
ling, zoals ook elders in het land 
al wordt toegepast. Alle belangrij-
ke bestemmingen zullen daarop 
worden aangeven. Uiteraard ook 
bij het station met een verwijzing 
naar het centrum en het duinge-
bied”, volgens Henk Ruijter. 

Afsluiten Dorpsplein
Op de vraag aan Henk of er nog 
iets gaat gebeuren op het Dorps-
plein om doorgaand autover-
keer te weren, was de reactie kort 
maar duidelijk. ,,Naar verwach-
ting wordt de Dorpsstraat in de 
maanden september en okto-
ber van dit jaar voor een pilot af-
gesloten, van de Verlegde Over-
toom tot aan de Torenstraat, voor 
doorgaand autoverkeer. Na over-
leg, dat met omwonenden heeft 
plaatsgevonden, zullen verschil-
lende opties worden uitgepro-
beerd in de praktijk, om uiteinde-
lijk tot een aanvaardbare oplos-
sing te komen met groot draag-
vlak. Bestemmingsverkeer, zoals 
voor bevoorrading van de win-
kels en de horeca, blijft moge-
lijk, maar doorgaand autoverkeer 

wordt geweerd”, aldus Ruijter. Hij 
vult aan: ,,Uit onderzoek is ove-
rigens gebleken dat in gemeen-
ten in Nederland, waar winkel-
straten autovrij zijn gemaakt, de 
omzet van de winkels met 25% 
is toegenomen.” Henk heeft ook 
vernomen dat al tijdens de voor-
bereiding van de (al een tijd ge-
leden uitgevoerde) herinrichting 
van de Dorpsstraat uit gesprek-
ken met bewoners in de Dorps-
straat bleek, dat autoluw ma-
ken een veelgehoorde wens was. 
Toen was dat nog niet mogelijk 
(stond niet in gemeenteopdracht 
aan projectteam), maar nu gaat 
het na een positieve pilot wel ge-
beuren.

Toegankelijkheid Kerkplein
De middeleeuwse Dorpskerk en 
de nabije omgeving ervan is van 
grote historische waarde. ,,Het is 
de bedoeling de omgeving van 
de kerk een aantrekkelijk ver-
blijfsgebied te maken, met veel 
groenpartijen, zit- en speelge-
legenheid. Vanwege de histo-
rische achtergrond en het feit, 
dat op deze plek archeologische 
vondsten kunnen worden ge-
daan, wordt het project begeleid 
door een archeologische dienst. 
De kerk en de omgeving daar-
van moet meer het centrum wor-
den voor bezoekers op zoek naar 
historie. De nu nog afgesloten 
‘Bomenlaan’ zal ook toeganke-
lijk worden.” Dit plan rondom de 
Dorpskerk is nog in een pril sta-
dium en voor het tot uitvoering 
komt, is er nog wel wat voorbe-
reidingstijd nodig.

Burgemeester Mooijstraat
Aan het aantrekkelijker maken 
van de Burgemeester Mooijstraat, 
met goede aansluiting naar en 
vanaf het NS-station, heeft de 
Castricumse stedenbouwkundi-
ge Tom van der Eng zijn vakkun-
dige inbreng geleverd. Hij deed 
dat aan de hand van een aan-
tal besprekingen met de onder-
nemers en de bewoners van de 
straat. Volgens Henk Ruijter moet 
er nog een aantal keuzes worden 
gemaakt met betrekking tot de 
inrichting en bestrating. Het plan 
is tijdens een presentatie in de 
raadscommissie daar goed ont-
vangen. Het sluit goed aan bij de 
wens van de gemeenteraad met 
betrekking tot het opwaarderen 
van het dorpscentrum. Eén van 
de voorstellen is het gelijkvloers 
maken van de bestrating vanaf 
de Stationsweg tot en met een 
gedeelte van de Dorpsstraat. 

Vanaf het begin van dit project is 
duidelijk, dat er aansluiting moet 
zijn met het project ‘stationsge-
bied’. Ook vanuit dat project is dit, 
in omgekeerde richting, een op-
dracht. De projectleider daarvan 
is daarom ook steeds aangeslo-
ten geweest bij het project Bur-
gemeester Mooijstraat. 

Na de vakantieperiode zullen de 
betrokkenen bij de twee projec-
ten zich ‘storten’ op een vervolg.  

Upgrade Bakkerspleintje
Ge�nancierd door Symbion, de 
exploitant van de winkelpanden, 
de gemeente Castricum, de on-
dernemers en het Ondernemers-
fonds wordt aan het pleintje een 
aantrekkelijkere uitstraling ge-
geven. Het ontwerp is van de ar-
chitecten Van Wilsem & Cabri uit 
Limmen.  

Het voornemen is om in oktober 
met de uitvoering te beginnen. 
(Aart Tóth)

Castricum - Om de stilte rondom het boven beschreven program-
ma te doorbreken was een gedachtewisseling met programmalei-
der Henk Ruijter nodig, om orde op zaken te stellen. Hoe staat het 
hiermee, kunnen we nog wat upgrades verwachten in Castricum? 
Wordt het Dorpsplein nog afgesloten en krijgt Bakkerspleintje nu 
wel of niet een opfrisbeurt? Gaan de mooie plannen rondom de 
Dorpskerk, dus het Kerkplein nu eindelijk van de grond komen? 
Genoeg vragen die om een antwoord schreeuwen en concreet tot 
uitvoering zouden moeten leiden.

Nieuw overzicht zoals het Bakkerspleintje er in het najaar gaat uitzien. (Beeld: Van Wilsem & Cabri)

Een voorbeeld van wat eerdaags ook in Castricum verschijnt. (Foto: Aart 
Tóth)

Wat is de stand van zaken?
Opfrisser programma ‘Versterking 
Winkel- en Verblijfsgebieden’

Meester Theo Ploegaert neemt 
afscheid van het onderwijs
Castricum - Na 46 jaar is het zo 
ver. Theo Ploegaert neemt af-
scheid van het onderwijs. Direct 
uit militaire dienst begon meester 
Theo in Heemskerk bij De Otter-
kolken waar hij dertig jaar heeft 
gewerkt in met name de boven-
bouw. Daarna nog tien jaar in Uit-
geest en tenslotte nog zes jaar in 
Castricum als ondersteuner voor 
individuele leerlingen.

Iedere leerling die aan mees-
ter Theo denkt zal zich meteen 
de prachtige verhalen herinne-
ren, net als de onmetelijke passie 
voor biologie, aardrijkskunde en 
muziek. In Heemskerk had zelfs 
het patio de naam ‘Het Ploegaert 
Plantsoen’ gekregen. Thuis wach-
ten op Theo ook vele diertjes en 
plantjes. Hij mag graag werken in 
eigen tuin, waar hij ook een vijver 
met vissen heeft. Als dat werk met 
net zo veel enthousiasme gaat als 
hij had voor het onderwijs, zal hij 
zich niet vervelen. (Foto: aangele-
verd)

Ondersteuning in coronatijd:
Gratis online zelfhulpmodules
Regio - GGZ Noord-Holland-
Noord biedt via haar websi-
te twintig gratis zelfhulpmodu-
les aan die mensen kunnen on-
dersteunen in moeilijke tijden tij-
dens de coronacrisis. De modules 
bestaan uit uitleg en opdrachten 
die helpend kunnen zijn bij bij-
voorbeeld slaapgebrek, piekeren, 
eenzaamheid, thuiswerken en 
somberheid. Mensen kunnen via 
www.ggz-nhn.nl/zelfhulp de mo-

dules zelfstandig doorlopen.

Juist in deze tijd is het belang-
rijk dat mensen goed voor zich-
zelf zorgen. Iedereen heeft wisse-
lende gedachten en gevoelens bij 
het coronavirus. Dat is niet gek, 
we zitten in een vreemde situatie. 
Met hulp van de modules wor-
den deze gevoelens in kaart ge-
bracht en tips gegeven hoe je er-
mee om kunt gaan. Naast modu-

les speciaal gericht op corona zijn 
er ook meer algemene program-
ma’s. GGZ Noord-Holland-Noord 
biedt deze online zelfhulpmodu-
les al enkele jaren aan. Sinds de 
coronacrisis is het aanbod uitge-
breid met programma’s die spe-
ciaal voor deze nieuwe situatie 
ontwikkeld zijn. Dit betreft onder 
meer eenzaamheid, thuiswerken, 
�t blijven, dankbaarheid en de 
mentale gezondheid.

Zorgen over voortgang huisvesting 
verblijfsgerechtigden
Castricum - De fractie van Groen-
Links maakt zich grote zorgen 
over de traagheid waarmee huis-
vesting voor verblijfsgerechtig-
den wordt gerealiseerd. In een 
e-mail aan Gedeputeerde Sta-
ten (GS) van de provincie Noord-
Holland worden deze zorgen nog 

eens benadrukt.
De mail volgt op de briefwisse-
ling tussen GS en het college van 
de gemeente Castricum. Wel-
iswaar wil de gemeente zoge-
noemde �exwoningen realiseren, 
maar dat kost volgens GroenLinks 
dusdanig veel tijd dat te voorzien 

valt dat er dit kalenderjaar nog 
geen woning gerealiseerd wordt. 
De fractie spreekt van wedden 
op één paard. ,,En dan ook nog 
eens een nogal traag paard.’’ Het 
feit dat er bovendien geen alter-
natief wordt geboden, verontrust 
GroenLinks nog het meest.

Gezonder lichaam en gewicht
Tammo 35 kilo en 86 cm omvang kwijt!
Regio - Overgewicht is slecht 
voor de gezondheid, vooral buik-
vet is erg gevaarlijk. Vanwege co-
rona is dat buikje een nog grote-
re zorg. Daarnaast hebben men-
sen met obesitas vaak aandoe-
ningen aan de luchtwegen en ko-
men diabetes type 2 en hart- en 
vaatziekten vaker voor. Het kan er 
allemaal aan bijdragen dat men-
sen met overgewicht die het virus 
oplopen, zieker worden en moei-
lijker herstellen.

Zeker in deze coronatijd zijn veel 
mensen zwaarder geworden. Dan 
is een extra zetje in de rug zeer 
welkom, zeker als dat op een heel 
veilige ontspannende manier kan 
gebeuren! De studio is helemaal 
ingericht volgens de richtlijnen 
van de RIVM. De 70-jarige Tam-
mo uit Velserbroek is superblij, hij 
verloor in vijf maanden tijd 35 ki-
lo en 86 centimeter omvang.

Vet bevriezen is vet verliezen! De 
oplossing tegen vet voor mannen 
en vrouwen. Met een blijvend re-
sultaat, zonder operatie, pijnloos, 
veilig en e�ectief. ,,Het is gewel-
dig dat we al zoveel mensen heb-

ben kunnen helpen om van hun 
overgewicht af te komen. Voor-
al de erkenning van de internist 
van het ziekenhuis, is fantastisch’’, 
zegt Annet van Afslankstudio Vel-
serbroek. 

,,Hij zei: wat jullie presteren is ons 
in een paar jaar niet gelukt.’’ An-
net is superblij met deze mooie 
erkenning vanuit het ziekenhuis. 
Al die jaren is de studio de num-
mer 1 op afslankgebied, de aller-

nieuwste apparaten, geen wacht-
tijden en voor iedereen vrijblij-
vend advies en steun om het juis-
te eindresultaat te halen.

Benieuwd naar de allernieuwste 
afslankmethodes? Breng dan een 
vrijblijvend bezoek aan Beauty & 
Afslankstudio Velserbroek aan de 
Klompenmakerstraat 7. Bel 023 
5490556 of kijk op www.afslank-
studiovelserbroek.nl voor meer 
informatie. (Foto: aangeleverd)

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

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

Plus-Wijzer Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL
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Vreedzaam protest tegen racisme voor gemeentehuis
Castricum - Zo’n twintig Castri-
cummers kwamen zaterdag bij-
een om te protesteren tegen ra-
cisme. Met leuzen als ‘Black Lives 

Matter’ en ‘Zeg Nee Tegen Racis-
me’ lieten aanwezigen van zich 
horen. De bijeenkomst was be-
wust stil gehouden om te voorko-

men dat er te veel mensen op af 
zouden komen. 

Het protest was afgestemd met 

de gemeente en politie. Vooraf 
waren markeringen gezet om de 
anderhalve meter afstand te kun-
nen waarborgen. 

De organisatie stelde dat de 
groep ‘groter had kunnen zijn’ 
en hoopt dat zich bij een vol-
gend protest meer mensen kun-

nen aansluiten. ,,Schelden en ra-
cistisch pestgedrag zijn nog altijd 
aan de orde van de dag.” (Mardou 
van Kuilenburg)

Kauw vast in schoorsteen
Castricum - De brandweer heeft 
vrijdagmiddag een kauw gered 
uit een zeer benarde positie. De 
vogel was in de schoorsteen van 
een woning aan de Burgemees-
ter Zaalbergstraat gekropen. Het 
dier slaagde er niet in om op ei-
gen gelegenheid weer uit de 
schoorsteen te komen. 
De brandweerlieden hebben ge-
probeerd om vanaf de binnen-

kant via de schoorsteen bij de 
kauw te komen, maar door een 
knik in de schoorsteen lukte dat 
niet. Daarom werd de hoogwer-
ker van brandweer Alkmaar op-
geroepen. Met behulp van wat 
schoorsteengereedschap lukte 
het toen om de kauw vanaf de 
bovenzijde levend uit de schoor-
steen krijgen. (Foto: Hans Peter 
Olivier)

Zanger Edouard bij 
De Oude Keuken
Bakkum - Zanger Edouard treedt 
zondag 28 juni om 15.00 uur op 
in De Oude Keuken. Hij bezit als 
geen andere artiest de gave om 
het geluid van Brel, Aznavour, Co-
hen en andere singer-songwriters 
neer te zetten. Hij doet dat in een 
eigen versie, maar altijd met res-

pect voor het origineel. Gitarist 
Gerard Schipper begeleidt hem 
deze middag. Samen brengen ze 
een gevarieerd programma van 
Franse en Engelstalige liedjes ten 
gehore. Kijk op www.deoudekeu-
ken.net voor meer informatie. 
(Foto: aangeleverd)

Graag wil ik een waarschuwing plaatsen betre� ende oplichterij 
door slotenmakers. Ik ben op 16 juni per ongeluk op een verkeer-
de website van slotenmakers terechtgekomen en behoorlijk op-
gelicht voor een bedrag van 1280 euro voor het maken van een 
buitendeur slot. Onthoud alleen maar dit nummer en bel dat 
nooit: +3197010240666. Op de website stond: ,,U belt en wij ko-
men direct binnen 45 minuten. Vijf jaar garantie en ervaren mon-
teurs.’’ Met mooie foto’s erbij. Ze zijn inderdaad heel ervaren om 
binnen een paar minuten uw bankrekening wat kleiner te ma-
ken! Een gewaarschuwd mens telt voor twee, bel dit nummer dus 
nooit. Ze veranderen steeds de website, ik vond ook deze num-
mers: 0251 343051 en 085 1304861. Ook deze nummers dus niet 
bellen!

Een gedupeerde
(Naam bij de redactie bekend)

LEZERSPOST

Slotenmakers

Afval is grondstof. Samen moeten we naar 30 kilo restafval per inwoner per jaar in 2025. Om dit te bereiken is 
het belangrijk nu de eerste stappen te zetten om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Afval  

gooien we niet zomaar weg, maar willen we zo goed mogelijk scheiden, zodat we er weer iets mee kunnen.

5 fabels en feiten over afval scheiden

CONTACT We begrijpen het als u vragen heeft over alle veranderingen die eraan komen. U vindt meer informatie op de website van de gemeente of u kunt een mail sturen naar  afvalscheiden@debuch.nl  www.castricum.nl/afval

OVER HET SCHEIDEN VAN AFVAL BESTAAT VEEL ONDUIDELIJKHEID. OOK ZIJN ER MISVERSTANDEN. SOMMIGE MENSEN 
DENKEN DAT AFVAL SCHEIDEN WEINIG ZIN HEEFT OF DAT WE OP EEN HEEL ANDERE MANIER ONS AFVAL ZOUDEN 
MOETEN SCHEIDEN. HIER GAAN WE IN OP EEN AANTAL VEELGEHOORDE OPMERKINGEN, FEITEN EN FABELS.

Nascheiding is beter, makkelijker 
en goedkoper dan vooraf scheiden 
door inwoners. 
Regelmatig krijgen we e-mails en telefoontjes van 

inwoners met de vraag waarom wij niet kiezen voor nascheiding. Dan 
hoeven we niet te scheiden aan huis, gooien alles op een hoop en 
wordt het afval bij de huisvuilcentrale gescheiden. Dat zou makkelijker 
en goedkoper zijn.
Vooral grotere steden doen aan nascheiding omdat mensen daar 
geen of weinig ruimte hebben voor rolcontainers. Dan is nascheiding 
beter dan niet scheiden. Het grootste nadeel van nascheiden is dat de 
kwaliteit van de materialen ontzettend laag is. Papier is zelfs helemaal 
onbruikbaar. 
De technische ontwikkelingen in het scheiden van afval volgen elkaar 
snel op. We volgen deze ontwikkelingen op de voet. We realiseren ons 
dat er niet één perfecte, ideale manier is. Na zorgvuldige overwegingen 
is in 2019 besloten dat voorscheiding op dit moment de beste optie is 
voor Castricum.

1

Gft scheiden is flauwekul. 
Soms is het groente- fruit- en tuinafval (gft) te 
vervuild om gescheiden te worden verwerkt 
(door bijvoorbeeld plastic of kattenbakkorrels). 

Of er is bijna geen gft-afval (omdat bewoners geen tuin hebben 
bijvoorbeeld). Maar dat betekent niet dat de inzameling overal 
zinloos is. Zeker in dorpen en wijken met vrijstaande huizen 
of rijtjeshuizen is gft-inzameling belangrijk. Een flink deel 
van het gft wordt eerst vergist, om er biogas uit te maken. 
Composteerbedrijven maken er daarna schone compost van, 
die onder meer gebruikt wordt voor het verbeteren van de grond 
in plantsoenen.

3

Ik betaal al genoeg afvalsto�enhe�ng.  
Waarom moet ik dan zelf afval scheiden? 
Dat er afvalstoffenheffing wordt betaald is geen reden om afval niet te scheiden. Afvalstoffenheffing betaalt u voor de 

afvalinzameling. De belasting op het verbranden van restafval is ontstaan om een duurzame afvalverwerking te stimuleren. Wanneer 
dit niet gebeurt (en er dus veel waardevolle grondstoffen met het restafval worden verbrand), wordt de afvalverwerking en -inzameling 
minder efficiënt en dus ook duurder.

5

Scheiden heeft geen zin. 
Alles wordt toch op  
één hoop gegooid.
Dit is echt niet waar. Alles wat 

u gescheiden inlevert en door de gemeente 
gescheiden wordt opgehaald, blijft gescheiden. De 
ingezamelde grondstoffen worden waar mogelijk 
opnieuw gerecycled naar nieuwe producten. 
Het komt wel eens voor dat ingezameld gft of pmd 
wordt afgekeurd. Dit is dan vaak omdat er afval bij zit 
wat niet in die container hoort. Bijvoorbeeld wanneer 
mensen halfvolle yoghurtpakken bij het pmd gooien 
of plastic bij het gft. In deze gevallen is de hele 
lading zo vervuild dat het niet meer gerecycled kan 
worden. Het afval wordt dan samen met het restafval 
verbrand en dit is zo zonde!

2

Bedrijven produceren veel 
meer afval, die moeten eerst 
maar eens scheiden! 
Het bedrijfsleven doet ook aan afvalscheiding, 

en veel zelfs! In de industrie wordt al 80% van het afval 
gerecycled en in de bouw en landbouw zelfs meer dan 90%. Ze 
doen het daarmee veel beter dan huishoudens. In onze regio 
wordt rond 60% van het huishoudelijk afval gescheiden. Dat 
betekent dat nog steeds bijna de helft van ons huishoudelijk 
afval in de verbrandingsoven verdwijnt.
Ook hebben o.a. supermarkten het Plastic Pact ondertekend 
om steeds minder plastic te gebruiken. Daarnaast moeten in 
2025 alle producten en verpakkingen volledig van recyclebaar 
plastic gemaakt worden.

4
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Werk en vakantie gaan heel goed samen
,,Ik kan vanaf hier online stageopdrachten 
van studenten beoordelen”

Henk de Reus

Castricum - Ronald en Yolan-
da Wessels uit Koog aan de Zaan 
staan al voor het vijfde jaar op 
camping ‘De Hooiberg’ in Bak-
kum. In hun jongere jaren waren 
het kilometervreters die met hun 
caravan heel Europa rondtoer-
den. Die tijd hebben ze inmid-
dels achter zich gelaten. Tegen-
woordig zoeken ze hun vakan-
tiebestemming binnen een straal 
waar ze de vertrouwde cacaogeur 
uit de Zaanstreek nog kunnen op-
snuiven. En.. niet onbelangrijk, 
hun zoon Raoul woont met zijn 
vrouw en kind in Limmen.

Klusjesman
Ronald (67) werkte tot aan zijn 
pensioen ‘in het spoor’, zoals hij 
zelf zegt. ,,Ik moest er voor zorgen 
dat trams en metro’s veilig kon-
den rijden. Ik verrichtte hiervoor 
technische metingen.” Zijn tech-
nische achtergrond komt hem 
op de camping goed van pas. Hij 
doet ongevraagd klusjes voor ei-
genaar Wim Twisk en voor men-

sen op de camping. Is er een �ets 
van iemand kapot, dan is het voor 
Ronald een uitdaging om deze te 
repareren. Ook kinderspeelgoed 
komt regelmatig onder zijn han-
den. Voor de voortent staat een 
speelgoedbulldozer, die hij net 
aan het repareren is. Eén van de 
trappers is kapot. Ronald: ,,Van-
wege de leeftijd van de bulldo-
zer zijn deze trappers niet meer te 
bestellen. Ik maak dan zelf twee 
houten trappers, zodat het kind 
er weer mee kan rijden. Ik doe het 
graag, want ik kan toch niet lang 
stilzitten.” 
Hij bevestigt de tweede trap-
per van het bulldozertje en zet 
deze hierna naast de voortent. 
,,Die wordt vanzelf wel weer op-
gehaald”, aldus Ronald. ,,Ook vol-
wassen biedt hij een helpende 
hand”, zegt echtgenote Yolanda 
(63). ,,Als hij bijvoorbeeld ziet dat 
een stel een tent probeert op te 
zetten en men er samen niet uit-
komt, schiet hij onmiddellijk te 
hulp.” Met de wetenschap dat sa-
men behangen, samen kanoën 
en samen een tent opzetten snel 

tot een echtelijke ruzie kan leiden 
is dit niet verkeerd.
Online stagebeoordeling
Yolanda verschilt van karakter 
met klusjesman Ronald. Ze houdt 
van rust en lezen en luistert graag 
naar mooie muziek. Toch moet 
er ook af en toe gewerkt wor-
den. Yolanda begeleidt en be-
oordeelt studenten in het basis-
onderwijs voor Stichting Zaan-
primair in Zaanstad en bezoekt 
deze normaal op de school waar 
zij hun leerdoelen in de praktijk 
brengen. ,,Het bezoeken van de 
scholen vindt op dit moment niet 
plaats omdat het de kans op co-
rona besmetting vergroot. Ik heb 
een laptop in de caravan liggen 
en door de aangesloten wi�-ver-
sterker ben ik goed in staat om 
‘thuis’ te werken.” 
Met het woord ‘thuis’ bedoelt ze 
vanuit de caravan of voortent. 
,,De uitvoering van de praktijkop-
drachten van de studenten wordt 
op locatie ge�lmd en de �lmpjes 
sturen ze naar mij op. De stage-
beoordeling kan zo online plaats-
vinden”, aldus Yolanda. 
Zo blijkt dat werken en vakantie 
vieren heel goed samen kunnen 
gaan. In oktober hoopt Yolanda 
met vervroegd pensioen te gaan 
en hierdoor meer tijd te krijgen 

om van haar kleinkinderen te ge-
nieten.
Coronamaatregelen
Ronald en Yolanda hebben een 
goede band opgebouwd met de 
camping eigenaren Eveline en 
Wim Twisk. De camping bevalt ze 
prima en het vorig jaar geplaatste 
sanitair gebouw vinden ze prach-
tig geworden. 

,,Het was jammer dat de douches 
en toiletten tijdens de eerste we-
ken dat we hier stonden vanwe-
ge de coronamaatregelen niet 
gebruikt mochten worden. We 
losten dit op door een dagelijks 
ritje naar onze zoon en schoon-
dochter in Limmen te maken. 
Vanaf 15 juni gaat het hier geluk-
kig weer z’n oude gangetje”, zegt 
Yolanda.

Het gesprek wordt voortgezet 
onder het genot van een kopje 
ko�e. Als de verslaggever hier-
na afscheid neemt blijkt de voor-
spelling van Ronald te zijn uitge-
komen. Het zojuist gerepareer-
de bulldozertje is alweer foetsie. 
Waarschijnlijk heeft de jonge ge-
bruiker gezien dat deze weer in 
orde is en verricht hij hiermee in-
middels hand- en spandiensten 
voor boer Wim.

Onze verslaggever bezoekt ook dit jaar weer vaste gasten op 
campings in de verschillende dorpskernen om ze te vragen waar-
om ze steeds naar Castricum terugkeren en wat hen hier zo aan-
trekt.

Brandweerherdenking
Castricum - Zaterdagmiddag 
hebben brandweerlieden een 
ereboog gespoten bij het ge-
meentehuis door twee stralen 
water elkaar te laten kruisen. Ie-
dere derde zaterdag in juni wor-
den de brandweerlieden her-
dacht die tijdens het uitoefenen 
van hun vak omgekomen zijn. 
Op elke brandweerkazerne wordt 
dan de vlag halfstok gehangen 
en op een mooie locatie wordt 
een ereboog gespoten. Ook 
worden alle pro�elfoto’s van de 
brandweer op sociale media voor 
een dag veranderd in het zwarte 
brandweerlogo. (Foto: Hans Pe-
ter Olivier)

Raadslid in Beeld
Wie zijn de Castricumse raadsleden? Waarom kozen 
zij voor de politiek en met welke onderwerpen hou-
den zij zich bezig? In deze rubriek komen de politici 
in willekeurige volgorde aan het woord. Dit keer: Aart 
Waterman, raadslid bij GroenLinks. ,,Ik kom uit een 
uitgesproken links nest.”

Mardou van Kuilenburg

Aart Waterman groeide op in Wassenaar. Hij studeerde 
sociologie en rechten en werkte decennia als ombuds-
man voor de Universiteit van Amsterdam (UvA). Een be-
voorrechte positie, stelt hij, waar Aart de voordelen van 
zzp’er en werknemer combineerde. Als kind kwam Aart 
geregeld in Bakkum, bij zijn oom en tante. Sinds de jaren 
tachtig woont hij in Castricum, op zijn achttiende werd 
hij politiek actief.

Waarom koos u voor de politiek?
,,Ik kom uit een uitgesproken links nest, net als mijn moe-
der. Mijn grootvader was overtuigd anarchist, dus het 
zat er van jongs af aan in. Toen ik ging studeren werd ik 
actief in de politiek en dat ben ik altijd gebleven. Mijn 
ouders waren ook wel politiek actief, mijn vader heeft 
actie gevoerd tegen de Nederlandse koloniale politiek in 
Indonesië. Daar was ik best trots op. Ik hou wel van debat-
ten waarin je ad rem moet zijn en van een ‘straatgevecht’ 
in de raad ben ik ook niet vies.” 

Was GroenLinks een logische keus?
,,Wel een voor de hand liggende. De combinatie van 
linkse politiek met milieu en natuur spreekt me aan, dat 
kreeg ik ook van huis uit mee. Maar ik sympathiseer ook 
wel een beetje met de SP. Ik heb een voorkeur voor Groen-
Links omdat de partij in de breedte beter aansloot bij mij. 
Daarnaast ben ik al sinds 1989 lid en heeft deze partij een 
lange geschiedenis in Castricum.”

Hoe belangrijk is lokale politiek?
,,Best belangrijk, het is bepalend voor de directe leef-
omgeving van mensen. De laatste jaren is dat versterkt 
omdat de overheid steeds meer taken bij de gemeente 
heeft gelegd. Alleen is de gemeente niet groot genoeg 
om alles zelf te kunnen doen. Nu worden taken doorge-
schoven naar de regio Alkmaar bijvoorbeeld, of Noord-
Holland Noord. De controle van de gemeenteraad is bijna 
nul komma nul. Qua democratisch gehalte blijft het op 
papier dichtbij huis als het wordt uitbesteed aan de ge-
meente. De praktijk wijst anders uit: als je naar jeugdzorg 
kijkt, dan houdt de halve provincie zich daarmee bezig.”
 
Met welk onderwerp houdt u zich het meest bezig?
,,Financiën en verordeningen in z’n algemeenheid. Stuk-
ken ontleden, daar ben ik goed in. Als bijvoorbeeld de 
APV gewijzigd moet worden, haal ik er dingen uit die naar 
mijn smaak beter kunnen. Binnen de raad sta ik ook wel 
bekend als de dossiervreter.”
 
Wat wilt u bereiken voor de inwoners van Castricum?
,,Het armoedevraagstuk gaat mij aan het hart. Ik ben voor 
gelijke kansen. Er wordt vaak gedacht dat een welvarend 
dorp als Castricum geen armoede kent, maar ook hier 
zijn kinderen die weinig mogelijkheden hebben omdat 
er geen geld is. Er zijn best wat voorzieningen binnen 
de gemeente voor deze doelgroep, maar daar treedt de 
gemeente weinig mee naar buiten. Dat kan beter.”

Waar mag volgens u meer aandacht voor komen?
,,De volkshuisvesting, woningen voor mensen met een 
laag inkomen. En gelijkheid tussen verschillende in-
komensklassen vind ik belangrijk. Als kinderen geen 
cadeautje kunnen kopen voor de verjaardag van een 
vriendje, dan raakt mij dat. Daar wil ik echt mee aan de 
slag.”
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Initiatief campingeigenaar landelijk opgepakt
‘Zorgmedewerkers bedanken met gratis verblijf’

Henk de Reus 

Tot voor kort was Wilma man-
telzorger voor haar moeder, sa-
men met haar twee zussen. ,,Mijn 
moeder woonde tot haar over-

lijden op 13 mei nog zelfstandig 
in haar huisje in Limmen. Ze was 
bang dat ze aan het coronavirus 
zou overlijden. Daarom besloten 
we de camping voor zelfvoorzie-
nende gasten gesloten te hou-

den. Ik dacht dat ik daarmee het 
risico kon verkleinen om het virus 
bij m’n moeder over te dragen. Ik 
zag dat de medewerkers van Eve-
an hun nek uitstaken, risico lie-
pen omdat zij niet beschermd 
waren en lange dagen maakten, 
maar toch lief voor mijn moeder 
zorgden. Ook hoorde ik van m’n 
dochter Brigitte, die werkzaam 
is als doktersassistente, dagelijks 
heftige verhalen. Dit alles raakte 
mij, evenals de beelden op tv. Ik 

wilde graag iets terug doen voor 
de medewerkers in de zorg.”

Vereniging Kampeerboeren 
(Vekabo)
Wilma bedacht om medewerkers 
in de zorg te (laten) nomineren 
en ze een gratis weekend of mid-
week op haar camping aan te bie-
den, zodat men weer wat tot rust 
kan komen. Wilma: ,,Tegelijkertijd 
dacht ik dat het leuk zou zijn als 
er nog wat collega’s meedoen, zo-

dat we nog meer zorgmedewer-
kers in het zonnetje kunnen zet-
ten. Ik legde dit in een app voor 
aan de andere Vekabocampings 
in Castricum. Twee campings (De 
Kei en De Boekel) reageerden po-
sitief. Anderen vonden het een 
mooi initiatief, maar zagen lie-
ver dat de doelgroep breder werd 
getrokken dan alleen zorgmede-
werkers, of er waren collega’s die 
om andere, begrijpelijke redenen 
niet meededen. Even wilde ik het 
initiatief verbreden door bran-
chegenoten in de regio te bena-
deren. Maar toen dacht ik ineens 
’Hoe mooi zou het zijn als dit lan-
delijk wordt opgepakt?”

Ze schreef de overkoepelde, lan-
delijke organisatie (Vekabo) aan. 
Deze omarmde direct het initi-
atief en heeft dit landelijk uitge-
rold. Van de 850 accommodaties 
die bij Vekabo zijn aangesloten 
hebben er inmiddels 60 aangege-
ven mee te willen doen. Het gaat 
hierbij niet alleen om campings, 
maar ook om exploitanten van 
B&B’s en vakantiehuizen. 
Vekabo biedt inmiddels op haar 
website de mogelijkheid om ‘hel-
den in de zorg’ te nomineren. Zij 
maken kans op een korte vakan-
tie in een van de 60 accommoda-
ties, variërend van een camping 
tot een B&B, een vakantiehuis, 
dan wel groepsaccommodatie. 
Een aantal accommodaties biedt 
zelfs meerdere vakanties aan.

Aanmeldingen
Wilma vertelt enthousiast dat de 
teller van het aantal aangemelde 
zorgmedewerkers inmiddels op 
600 staat en dat er hier nog wel 
een aantal bijkomen. Zelf stelt 
Wilma drie korte vakanties op 
haar camping beschikbaar. Waar-
schijnlijk wordt dit volgend jaar 
met de Paasdagen. Maar zijn de 

zorgmedewerkers dan inmiddels 
niet bijgekomen van de corona-
stress? Wilma: ,,Vergeet niet dat 
een aantal van hen na alle ellen-
de die ze zagen nog steeds met 
een trauma lopen. En bedenk dat 
er mogelijk nog een tweede piek 
in september komt.” Hier lijkt ze 
een punt te hebben.

Wilma denkt dat het niet blijft bij 
de 60 aangemelde accommoda-
ties. ,,Ik begrijp dat een groot aan-
tal accommodaties �nancieel in 
zwaar weer verkeert en even pas 
op de plaats wil maken. Zelf de-
den we aanpassingen op de cam-
ping en zijn de boekingen tot vijf-
tien juni geannuleerd omdat we 
de camping in het voorjaar slo-
ten. Financieel gaat het ons ook 
even niet voor de wind. Het ver-
lies aan omzet is heel vervelend, 
maar het sociale aspect vind ik 
zwaarder wegen.”

Nomineren
Kent u iemand die in de zorg 
werkt en een vakantie op het 
platteland (samen met partner, 
gezin, vrienden of familie) meer 
dan verdiend heeft, nomineer de-
ze persoon dan via de website 
www.vekabo.nl/zorgactie. Hierbij 
moet de voorkeur voor een cam-
ping, een vakantiehuis, of een 
B&B worden aangegeven. Ook als 
je zelf in de zorg werkt kun je je 
aanmelden. Let er wel op dat dit 
vóór 1 juli moet plaatsvinden. Na 
15 juli laat het bestuur van Ve-
kabo weten wie er voor een va-
kantie in aanmerking komen. 

Wilma: ,,Ik heb nooit gedacht dat 
het initiatief zo’n sneeuwbale�ect 
zou hebben, maar nu dit wel zo is 
hoop ik dat zich nog meer bran-
chegenoten zullen aanmelden. 
Dan kunnen we nog meer zorg-
medewerkers blij maken.”

Castricum - Wilma Veldt (58), eigenaar van camping Ormsby Field, 
werd geraakt door de liefdevolle wijze waarop thuiszorgmede-
werkers haar 93-jarige moeder in de laatste fase van haar leven 
verzorgden. Ze wilde iets terugdoen en startte een initiatief om 
een gratis verblijf te verloten onder zorgmedewerkers. Haar initi-
atief werd landelijk opgepakt.

Wilma toont dat zij hart heeft voor de zorg en hoopt stilletjes dat zich nog meer branchegenoten bij haar initiatief zullen aansluiten. (Foto: Henk de Reus)

Castricum - Na ruim drie maanden hoefden de leden van de Cas-
tricumse gemeenteraad niet meer online vanuit huis met elkaar 
te vergaderen. Afgelopen donderdagavond gebeurde dat weer 
in de raadszaal, die daarvoor was vergroot. Door een overvolle 
agenda moest er een vervolg worden afgesproken.

Hans Boot 

Voor de vergadering werd het ge-
restaureerde schilderij Het ‘Salo-
mons Oordeel’ onthuld. Dit kunst-
werk, een kopie uit de school van 
Rubens, is al 400 jaar in het be-
zit van de gemeente en was hard 
aan een opknapbeurt toe. Na vele 
verhuizingen hangt het nu in de 
raadszaal.

In zijn openingswoord stond 
voorzitter Toon Mans eerst stil bij 
de slachto�ers van het coronavi-
rus binnen de gemeente. Daar-
na kon worden begonnen met 
de agenda, waarin voor het eer-
ste deel de zienswijze op de jaar-
rekening en begroting 2021 cen-
traal stonden. Ook de cultuurnota 
en de kadernota 2021, waarin een 
voorschot wordt genomen op de 

begroting voor het komende jaar, 
kwamen aan de orde.
Zoals gebruikelijk kregen alle 
fracties voor de pauze de gele-
genheid om hun zegje te doen 
via de Algemene beschouwin-
gen. Tijdens het debat dat na de 
schorsing volgde, mocht het col-
lege weer reageren en was het 
de beurt aan de fracties om daar-
op en elkaars inbreng in te gaan. 
De voornaamste gezamenlijk ge-
deelde punten waren de zorgen 
om het bouwen van voldoende 
woningen, de �nanciële zorgen 
aangaande de WMO en de BUCH 
en het klimaat. Groen Links gaf in 
deze context aan graag windmo-
lens in de gemeente Castricum te 
zien.

Overschrijding kosten BUCH
Er waren voor deze vergade-

ring maar liefst acht moties in-
gediend die betrekking hebben 
op een sociale, vitale, aantrekke-
lijke en �nancieel gezonde ge-
meente. Wat het laatste punt be-
treft, was er nogal wat te doen 
omtrent de hoog oplopende kos-
ten voor de WMO en Jeugdzorg 
en vooral de stijging van de kos-
ten van de ambtelijke organisa-
tie BUCH (Bergen, Uitgeest, Cas-
tricum en Heiloo). De begroting 
hiervan was in de afgelopen vijf 
jaar opgelopen van 53 naar maar 
liefst 72 miljoen euro en dit was 
aanleiding voor CKenG, D66, GDB 
en PvdA om hierover een motie 
in te dienen. Deze roept het col-
lege op zich krachtig uit te spre-
ken tegen het percentage waar-
mee de omvang van de begro-
ting jaarlijks toeneemt. Tijdens de 
discussie kwam niet uit de verf of 
de kostenoverschrijding het ge-
volg was van toenemende ta-
ken of een gebrek aan e�ciëntie, 
maar Roel Beems (CKenG) con-
cludeerde: ,,Hard werken is goed, 
maar het gaat nu om slim wer-

ken”. Leo van Schoonhoven wil-
de in dit verband eerst een ana-
lyse van wat er in de loop der ja-
ren is neergezet en Ralph Castri-
cum (Forza) vond de BUCH steeds 
meer op een mini-EU gaan lijken. 
Aart Waterman beoordeelde na-
mens GroenLinks de motie ‘niet 
evenwichtig’ en ‘onvoldoende 
genuanceerd’, terwijl Jeroen Slot 
van de VVD wilde wachten op 
een evaluatie van bureau Beren-
schot in het komend najaar.

Strandplateau
De tweede motie uit de koker van 
GroenLinks, D66, PvdA en de par-
tij Husslage roept het college op 
een bestemmingsreserve van 
zo’n 2,5 miljoen vast te stellen om 
een dreigend tekort van WMO en 
Jeugdzaken op te vangen. Enkele 
partijen vonden dit een overbodi-
ge motie, daar er op voorzienin-
gen in het sociaal domein niet be-
zuinigd mag worden. Met name

Rob Schijf van GDB zei wel drie 
keer dat het geld zo nodig uit 

andere reserves kan worden be-
taald.

Voor de behandeling van de der-
de motie, die gaat over het strand-
gebied, sprak Vincent Meurs in 
namens de strandondernemers. 
De motie van CKenG, gesteund 
door CDA, draagt het college op 
om de raad een concreet voorstel 
voor te leggen voor de uitvoe-
ring van de tweede fase van het 
strandplateau, opdat de omge-
ving van de strandopgang wordt 
ingericht als een gastvrij gebied. 
Meurs pleitte voor een plan van 
aanpak voor de korte, middellan-
ge en lange termijn en zei onder 
meer: ‘’Castricum beschikt over 
een groot aantal mooie parken, 
maar ons mooie strand heeft een 
verloederde entree!” 

Mariska Tauber vroeg zich daar-
op namens CkenG af waarom er 
sinds 2012 geen voortgang is in 
reeds bestaande plannen en er 
ook geen noodzakelijk onder-
houd wordt gepleegd. Strand-

wethouder Ron de Haan wist 
hiervoor diverse redenen aan te 
voeren, maar kon niet iedereen 
hiermee overtuigen. Een van de 
redenen was dat je met het oog 
op de locatie Blinkers niet van al-
les gaat herinrichten als het ter-
rein later weer op de schop moet.

Vervolg
Inmiddels was het tegen twaal-
ven en schorste de voorzitter de 
vergadering. De overige moties 
zijn gisteravond tijdens een in-
gelaste vergadering behandeld 
en over alle moties wordt op 
donderdag 25 juni gestemd. Zo 
kwam er een eind aan een lan-
ge zitting, waarvan Mariska Tau-
ber zei: ,,Het was goed om ieder-
een weer ‘live’ te zien na maan-
denlang vergaderd te hebben 
via Zoom. Het is veel interessan-
ter een debat te voeren waarbij 
je lijfelijk aanwezig bent. Je hebt 
meer voeling met elkaar en re-
acties kunnen sneller en directer 
zijn dan wanneer je afhankelijk 
bent van online middelen.”

Democratie op anderhalve meter. Ook dat kan in deze tijd. (Foto: Hans Boot)

Het ‘Salomons Oordeel’ in ere hersteld. (Foto:  Hans Boot)

Merendeel van moties niet behandeld
Gemeenteraad vergadert weer ‘normaal’
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Rode lopers op feestelijk 10-jarig Bakkerspleintje
Castricum - Het pleintje zit de 
laatste tijd wat in de lappen-
mand, met teveel leegstand. Dat 
was echter geen excuus voor de 
ondernemers die nog wel hun 
nering hebben op het Bakkers-

pleintje, waarvan enige ook al 
tien jaar, om geen feest te vieren. 
Dus zullen van 1 tot en met 4 ju-
li de rode lopers zijn uitgerold en 
ballonnenbogen bezoekers wel-
kom heten. Door de 1,5-meter-

maatregelen is er verder geen 
feestvreugde, wat niet wil zeggen 
dat er niets gebeurt. Bij aanko-
pen bij de plaatselijke aangeslo-
ten winkels op en rond het Bak-
kerspleintje worden gratis loten 

uitgereikt, waar prachtige prijzen 
mee te winnen zijn.

Gelukkig zijn er mooie toekomst-
plannen met de upgrade van het 
plein in samenhang met de ge-

meente, ondernemers en Sym-
bion, de eigenaar van de winkel-
panden. Voorlopig gaan de uitba-
ters van de winkelpanden vrolijk 
de toekomst in en maken zich op 
voor wat jubileumacties en aan-

biedingen. 
Na de upgrade in het najaar 2020 
zal het plein er zeker aantrekkelij-
ker uitzien met een uitnodigen-
de route langs de winkelpanden. 
(Tekst en foto: Aart Tóth)

De winkeliers zijn voorbereid om het publiek op het Bakkerspleintje feestelijk via de rode loper te ontvangen.

‘Vraag naar sociale woningen zal alleen maar toenemen’
Grote onvrede bij huurdersverenigingen

Hans Boot

Zij zetten zich al jaren in voor het 
behartigen van de belangen van 
de huurders van corporatie Ken-
nemer Wonen. Thea Rosier doet 
dat als secretaris van de vereni-
ging HVW voor bewoners uit Cas-
tricum en Gerda Kuyper is voor-
zitter van Li-Ak, die waakt over de 
huurders in Limmen en Akersloot
Thea en Gerda zijn het helemaal 
eens met Daan Zonneveld, die 
een paar weken geleden aangaf 
dat er niets voor de jonge starter 
gedaan wordt. Thea: ,,Geen soci-
ale huur- of koopwoning wordt 
er gebouwd. Alleen onbetaalba-
re woningen komen erbij en dat is 
al jaren zo. Volgens de prestatieaf-
spraken in 2016 op grond van de 
nieuwe Woningwet 2015 zouden 
er in vier jaar 118 sociale huur- of 
koopwoningen worden gereali-
seerd. Dat aantal is lang niet ge-
haald. Er moeten nu weer nieuwe 
prestatieafspraken worden ge-
maakt voor de komende vier jaar. 

Gerda vult haar aan: ,,Moeten wij 
soms weer 118 woningen afspre-
ken? Dan zijn wij toch niet ge-
loofwaardig? De gemeente schiet 
hierin al zo’n 20 jaar tekort. Tij-
dens een eerder gesprek met wet-
houder Slettenhaar werd dat door 
hem ook onderkend, maar toen 
werd er meteen als excuses aan-
gevoerd dat plannen moeizaam 
tot stand komen en vaak worden 
gestagneerd door bijvoorbeeld 
natuur- en stikstofproblematiek 
of bezwaren van omwonenden. 
Ook het afhankelijk zijn van de 
gemeenteraad kan oponthoud of 
tegenwerking met zich meebren-
gen. Slettenhaar noemde nog 
wel de plannen die in voorberei-
ding zijn, maar daarvan is nog 
zo weinig concreet.” De wethou-
der heeft inmiddels hierop gere-
ageerd: ,,Ik verwacht binnenkort 
een verruiming van de stikstofre-
gels door de provincie. Gezien al-
les wat er in de startblokken staat 
durf ik te beloven dat we aan onze 
opdracht gaan voldoen.”  

Woonvisie
Thea vervolgt: ‘’Ook Kennemer 
Wonen is teleurgesteld over het 
niet nakomen van de prestatieaf-
spraken die in 2016 zijn gemaakt 
voor wat betreft de realisatie van 
het aantal sociale woningen. Voor 
ons is de maat nu echt vol, dus wij 
ondertekenen de nieuwe presta-
tieafspraken niet voordat er kei-
harde besluiten liggen van de 
gemeenteraad over de aantallen 
te bouwen woningen voor onze 
doelgroep in de periode tot 2024. 
Dit om te voorkomen dat bij de 
vorming van een nieuw college 
en een nieuwe raad in 2022 alle 
gedane toezeggingen van tafel 
worden geveegd. En als wij niet 
tekenen zal het ministerie vra-
gen gaan stellen en stappen on-
dernemen, omdat zowel het ge-
meentebestuur als de corporatie 
en de huurdersorganisaties ak-
koord moeten gaan met deze af-
spraken.”

Naast deze onvrede noemt Gerda 
nog een frustratie: ‘’De gemeen-
te is ook nalatig geweest door 
ons niet te betrekken bij het ac-
tualiseren van de Woonvisie die 
in 2014 van kracht werd. Er is ons 
beterschap beloofd en toege-

zegd dat onze inbreng bij de vol-
gende rondes wel wordt meege-
nomen.”

Huurverhogingen
Op de vraag of bouwen in de bui-
tengebieden van de dorpen mis-
schien soelaas biedt voor het 
wegwerken van het tekort aan 
woningen, antwoordt Thea: ,,In 
principe zijn wij daar geen tegen-
stander van, want alleen met in-
breidingen red je het niet en blijft 
de woningmarkt stagneren. Daar-
aan wil ik toevoegen dat de vraag 
naar sociale huurwoningen al-
leen maar zal toenemen, omdat 
door onder andere corona de 
woon- en zorgkosten zullen stij-
gen, waardoor steeds meer men-
sen op ons segment zijn aange-
wezen.”

Tot slot wil Gerda Kennemer Wo-
nen nog wel een pluim geven: 
‘’Vanwege de afgelopen crisis 
zijn de huurverhogingen onge-
veer gehalveerd ten opzichte van 
voorgaande jaren. De inkomens-
afhankelijke verhoging is dit jaar 
helemaal geschrapt, dus wij jui-
chen het toe dat onze corporatie 
zich echt als sociale verhuurder 
heeft opgesteld.”

Castricum/Akersloot/Limmen - De huurdersverenigingen van 
Kennemer Wonen vinden het hoog tijd om aan de bel te trekken, 
omdat de gemeente al jaren tekort zou schieten in het bouwen 
van sociale huur- en koopwoningen. Voor het tekenen van nieu-
we prestatieafspraken worden keiharde besluiten vereist.

Thea Rosier (links) en Gerda Kuyper voor het nieuwe appartementencomplex Duc van Tol in Limmen. (Foto: Hans Boot)

Castricum - In het kader van de lopende besprekingen over het 
ondersteunen van de culturele sector in de gemeente heeft raads-
lid Leo van Schoonhoven van ‘Burgerforum’ een motie ingediend 
om muziekvereniging Emergo de komende twee jaar een extra 
ondersteuning van 25.000 Euro te verstrekken. Emergo heeft 119 
leden, professionele dirigenten en werkt met tien orkesten en en-
sembles. Ruim vijftig vrijwilligers zijn bij de werkzaamheden be-
trokken. Bijna wekelijks zijn er optredens.

Meer blaaskracht nodig
Krijgt Emergo van raad 
kans vooruit te komen?

Bij de behandeling van de be-
leidsnota ‘Kunst en Cultuur 2019-
2020’ komen de bijzondere kwa-
liteiten naar voren. Verder is het 
een groot sociaal gebeuren met 
vele vrijwilligers en samenwer-
king met de basisscholen in de 
gemeente Castricum, Huis van 
Hilde, Sinterklaascomité en meer-
dere verenigingen. De gevraagde 
bijdrage is in dit coronatijdperk 
een opmerkelijk voorstel. Want 
de vraag is of we ons geld niet be-
ter aan het overeind houden van 
ons bedrijfsleven en onze mid-
denstand kunnen besteden?

Leo van Schoonhoven: ,,Ik doe 
dit voorstel om twee vliegen in 
één klap te slaan. We ondersteu-
nen een vereniging die een enor-
me impact heeft op de bekend-
heid van Castricum in heel Ne-
derland en zelfs tot diep in Euro-
pa bekend is. Emergo heeft een 
rol om ons op de kaart te zetten. 

Dat is goedkoper dan welke du-
re reclamecampagne dan ook en 
goed voor onze toeristische sec-
tor, horeca en winkels. En Emergo 
wil extra inspanningen kunnen 
doen om de eenzaamheid in de 
gemeente te bestrijden. Verder 
wil de vereniging graag scholen 
bezoeken om de leerlingen voor 
muziek te interesseren. Ook heeft 
Emergo een voorbeeldfunctie 
voor andere verenigingen. Van-
daar dat ik een pilot van twee jaar 
heb voorgesteld om hun werk en 
vooral het resultaat daarvan, te 
delen met alle anderen. Daarmee 
denk ik dat we meerdere doelen 
bereiken, we professionaliseren 
Emergo nog verder en we helpen 
via hen inwoners die daar baat bij 
hebben en zorgen dat onze tota-
le culturele sector professionali-
seert”, aldus van Schoonhoven. 

Donderdag 25 juni wordt de mo-
tie behandeld. (Foto: Emergo)
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Thuiszitters

,,Sinds 12 maart staat alles stil. 
De theaters zijn gesloten en mu-
ziekgezelschappen hebben geen 
werk. In gewone tijden werk ik 
ook vanuit huis maar dan ben ik 
vaak onderweg. Gesprekken voe-
ren met theaters en acteurs en 
voorstellingen bekijken. Sinds 
de maatregelen heb ik de eerste 
weken alleen vanuit huis gepro-
beerd de boel te redden. De laat-
ste weken ga ik weer wat vaker er-
op uit om te overleggen.” 

De boel redden 
,,We zitten allemaal zonder in-
komen; de acteurs, de thea-
ters en natuurlijk ook de produ-
centen zoals ik. We hebben niet 
een beetje inkomen maar hele-
maal niks. Bij de gesubsidieer-
de theaters lopen de salarissen 
wel gewoon door. Iedereen pro-
beert vanaf de eerste dag voor-
stellingen door te schuiven. Het 
is een onrustige race: eerst pro-
beerden we allemaal voorstellin-
gen naar de zomer te verplaat-
sen, toen weer naar het najaar 
2020, dan weer voorjaar 2021. 
Nu ben ik al voorstellingen aan 
het doorzetten naar 2022 omdat 
2021 al volgeboekt is. We werken 
allemaal hard en er is een onge-
loo�ijke onrust. Iedereen zit in 
de overlevingsmodus en pro-
beert nog wat te verdienen. Dat 
maakt mensen er niet altijd aar-
diger op.”

Regeling
,,Na weken wachten ligt er sinds 
kort een advies van een commis-
sie van wijzen, aangesteld door 
de Nederlandse Associatie van 
Podiumkunsten. In dat advies 
staat dat een deel van de kos-
ten betaalt moet worden aan de 
podia en producenten. Dat ad-
vies is tamelijk vrijblijvend. Voor 
de artiesten is niets geregeld. 
Als er voorstellingen doorgaan 
met een beperkt aantal bezoe-
kers, werken de acteurs voor een 
habbekrats. De garantiebedra-
gen voor hen en mij zijn bijzon-
der laag. De theaters leggen de 
risico’s voor een groot deel bij de 
gezelschappen. Een van ‘mijn’ ac-
teurs, Frans van Deursen, speelt 
de komende weken met vier mu-
zikanten voor een garantiebe-
drag van een kleine 400 euro. 
Daar moeten dan nog de onkos-
ten vanaf, dus er blijft niks over. 
Als er niet genoeg kaarten ver-
kocht worden wordt het ook zo 
weer afgezegd. Dan hebben we 
daar al allemaal heel veel tijd en 
energie in zitten.”

De crisis door
,,De eerste maanden kon ik ge-
bruik maken van de TOZO (Tijde-
lijke Overbruggingsregeling Zelf-
standige Ondernemers) voor in-
komen. Hopelijk blijft deze rege-
ling nog even bestaan. Van sep-
tember tot en met januari is er 
ook heel weinig inkomen te ver-
wachten. Gelukkig heb ik zelf wel 
reserves opgebouwd dus ik kan 
het wel even uitzingen. De on-
rust in het werk blijft. Wanneer 
kunnen we starten? Welke thea-
ters gaan wel of niet open? Een 
uitzondering vormt de Kleine Ko-
medie. Die heeft besloten tot vol-
gend jaar dicht te gaan.”

‘Creatief en veerkrachtig’
,,Telkens ben ik weer aangenaam 
verrast door de veerkracht van de 
acteurs. We blijven nieuwe plan-
nen en voorstellingen maken. 
Heel veel acteurs werken uit lief-
de voor hun vak ook tegen co-
ronatarief. Dat is echt heel wei-
nig. Voetballegende Sjaak Swart 
bijvoorbeeld komt zijn verhaal 
toch vertellen. Wel alleen in de 
regio rondom Amsterdam maar 
dat heeft vooral met zijn leeftijd 
te maken. Hans Dagelet maakt 
met zijn gezin een coronaproof 
voorstelling en er zijn ook leuke 
jeugdvoorstellingen. Veel acteurs 
belanden in de bijstand. Wat heb-
ben we daaraan? Dat kost de sa-
menleving ook geld. Laten we 
proberen dat ze hun beroep uit 
kunnen oefenen! Ik vind dit on-
dernemerschap uitdagend en het 
is prachtig werk om al die bevlo-
gen kunstenaars het podium op 
te helpen. Nederland is geen cul-
tuurland. We hebben daar weinig 
geld voor over maar in de sector 
is de overheersende gedachte: 
we gaan door we laten ons niet 
kapot maken,”

Corona en Castricum
,,Sinds 1986 woon ik in Castri-
cum en ik ben ook lokaal actief. 
Als vrijwilliger werk ik mee aan de 
programmering van Koningsduin 
en in het verleden heb ik ook ge-
programmeerd voor Toonbeeld. 
Mijn kinderen zijn hier opge-
groeid en nu het huis uit. Ik woon 
hier heerlijk. We zijn rijk met dui-
nen, strand en zee dichtbij. In 
Castricum heb ik alleen van ho-
ren zeggen dat mensen besmet 
zijn met het virus. Van de acteurs 
is er een heel erg ziek geworden. 
Dat is schrikken. Zoals de mees-
te mensen hoop ik dat we gauw 
weer terug kunnen naar normaal.” 
(Tekst: Ans Pelzer)

Veel mensen zitten nog steeds thuis. Hoe doen de inwoners van 
Castricum dat? Wat zijn de dagelijkse zorgen en welke hoop heb-
ben we voor de toekomst? Dit keer: theaterproducent Marijke van 
der Zee. Zij zit zonder inkomen door de coronacrisis.

‘Democratische legitimatie van maatregelen niet gewaarborgd’
Veel haken en ogen aan tijdelijke coronawet

Hans Boot 

De minister van Justitie en Veilig-
heid heeft in mei nieuwe, aanvul-
lende wetgeving aangekondigd 
om maatregelen te kunnen ne-
men ter bestrijding van covid-19. 
Deze wet moet in de plaats ko-
men van de op dit moment gel-
dende noodverordeningen van 
de voorzitters van de veiligheids-
regio’s. Deze verordeningen zijn 
namelijk op sommige punten on-
grondwettelijk. Aanvankelijk was 
het de bedoeling om de wet voor 
het zomerreces in te voeren, maar 
dat is niet haalbaar gebleken.

Het wetsvoorstel voorziet in een 
basis om, vooral via ministeriële 
regelingen, snel te kunnen han-
delen ter bescherming van de 
volksgezondheid. Daarnaast is 
voorzien in de behoefte om op 
gemeentelijk niveau afwegingen 
te maken over de toepassing van 
maatregelen. Ook bevat het wets-
voorstel een speci�eke wettelijke 
grondslag om de grondrechten 
te beperken.

Inmiddels hebben de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) en het Nederlands Genoot-
schap van Burgemeesters (NGB) 
daarop gereageerd en verschil-
lende kritische noten laten ho-
ren. Zij vinden onder andere dat 
het wetsvoorstel te weinig ruim-
te biedt voor lokaal maatwerk en 
dat de democratische legitima-
tie van maatregelen op gemeen-
telijk niveau niet is gewaarborgd. 
Zo hebben bijvoorbeeld alleen 
burgemeesters nog enige zeg-
genschap als het om onthe�n-
gen gaat en worden wethouders 
en gemeenteraden min of meer 
buitenspel gezet. Ook is er niet 
voorzien in voldoende afstem-

ming tussen de bevoegdheden 
van de minister, veiligheidsregio’s 
en de burgemeester en constate-
ren de VNG en NGB dat de burge-
meester extra wordt belast door 
het toezicht op naleving van de 
open zorgplicht voor publieke 
plaatsen. Daarvoor vragen zij het 
Rijk om ondersteuning en �nan-
ciële compensatie. De tijdelijke 
coronawet zou voor een jaar gel-
den, maar kan daarna weer wor-
den verlengd.

Handhavingscapaciteit
Desgevraagd reageerde Toon 
Mans als volgt: ,,Je kunt zeggen 
dat de nieuwe wet het wettelij-
ke kader gaat vormen voor de an-
derhalvemetersamenleving. De 
wet geeft het kabinet de moge-
lijkheid om een jaar lang maatre-
gelen te nemen zonder instem-
ming van het parlement. Als de 
wet er komt, zal deze minimaal 
een jaar van kracht zijn. Binnen-
kort komt er een advies van de 
Raad van State over dit belang-
rijke onderwerp. En dan volgt 
het Salomonsoordeel, oftewel 
de zoektocht naar een oplossing 
voor dit staatrechtelijke vraag-
stuk. Er zijn een paar ontwikke-
lingen rondom de nieuwe wet 
waar ik mij zorgen over maak. Zo 
vraag ik mij bijvoorbeeld af hoe 
het zit met de handhavingsca-
paciteit. Op elke hoek een agent, 
dat willen we niet en dat kan ook 
niet, dus daar zit een knelpunt. 
Dat geldt ook voor de gevolgen 
voor de burgers. Mensen moeten 
zich aan de wet houden, dat is 
waar, maar wetten moeten men-
sen niet gaan overheersen bij al-
les wat ze doen. Je ziet overal om 
je heen dat iedereen juist snakt 
naar meer ruimte. Als er dan een 
wet komt die allerlei vrijheden in-
perkt, dan botst dat met elkaar. 

Alles bij elkaar genomen, denk 
ik dat het goed is om te probe-
ren een balans te vinden tussen 
enerzijds wetgeving en ander-
zijds persoonlijke vrijheden, ook 
in tijden van corona.”

‘Meer democratische controle’
Namens de fractie van de VVD 
maakt Andries de Rooij zich wat 
minder druk over de voorgestel-
de wet: ,,Ik snap de weerstand 
niet zo goed. In de huidige situ-
atie geldt er een noodverorde-
ning die de grondrechten stevig 
inperkt, terwijl dat grondwettelijk 
helemaal niet is toegestaan. Geen 
juridisch houdbare oplossing 
dus. Ook is er door de lappende-
ken van regels in de verschillende 
regio’s sprake van wisselend be-
leid. In de ene regio is de handha-
ving veel strenger dan in de ande-
re. Dit zorgt voor een gevoel van 
willekeur en rechtsongelijkheid. 
De nieuwe wet lost dit op, door-
dat er centraal niveau maatrege-
len worden genomen die voor ie-
dereen gelden. Dat is ook logisch, 
want corona stopt niet bij de ge-
meentegrens. Verder heeft de ge-
meenteraad in feite niets te ver-
tellen gehad over de nu gelden-
de noodverordening, aangezien 
wij de burgemeester controleren 
en niet direct de veiligheidsre-
gio. Met de nieuwe wet krijgt het 
parlement meer democratische 
controle. Overigens zou ik deze 
wet er niet even snel doorheen 
jassen, zonder inspraak van de 
maatschappelijke partners. Het 
moet echt gaan om een tijdelijke 
wet die ook niet heel veel langer 
moet gelden. Dat zou buitenpro-
portioneel zijn als je kijkt naar het 
relatief kleine aantal levens dat 
het virus nu nog eist.’’

‘Traumatiserende voorbeelden’
Hannie Lutke Schipholt van 
GroenLinks denkt er weer totaal 
anders over: ,,We zijn blij dat het 
kabinet is terugge�oten door de 
Raad van State over de corona-
spoedwet. Het betekende nogal 

een aantasting van onze grond-
rechten als burger, maar ook voor 
de democratische vertegenwoor-
diging van alle burgers. Zo staat 
er in dat er centrale bevoegdhe-
den worden toegekend aan de 
ministers en de 25 voorzitters van 
de veiligheidsregio’s. De wet zou 
voor een jaar gelden en makkelijk 
verlengd kunnen worden. Daar-
over zegt de Nederlandse vereni-
ging van Raadsleden dat het niet 
in het belang van het functione-
ren van onze democratie is wan-
neer de gemeenteraad zo’n lange 
periode onvolledig of niet in po-
sitie wordt gebracht. Wat Groen-
Links Castricum betreft is er geen 
enkele reden waarom de ge-
meenteraden, Provinciale Staten 
en de Tweede kamer niet vooraf 
mee zouden kunnen praten over 
de te nemen maatregelen.”

En over de aantasting van de 
grondrechten zegt Hannie: ,,Wij 
zijn bang dat de politie de be-
voegdheid krijgt om woningen te 
kunnen betreden. Hiervan heb-
ben we al traumatiserende voor-
beelden gezien in de studenten-
huizen. Het is maar de vraag of 
het op dit moment legaal is van-
uit de noodverordening, maar 
het mag natuurlijk nooit legaal 
worden gemaakt. Ook is het wat 
ons betreft niet in orde dat het 
maximale aantal mensen voor 
groepsvorming eenzijdig door de 
minister kan worden afgedwon-
gen. In combinatie met de ver-
plichte afstand tussen mensen 
kan dit in de praktijk indirect een 
bedreiging voor de vrijheid van 
beweging en van vergadering en 
betoging zijn. De orde van advo-
caten vindt dergelijke ingrijpen-
de beperkingen van bewegings- 
en vergadervrijheden niet nor-
maal en niet thuis horen in een 
democratische samenleving. Bo-
vendien vinden zij de stra�en die 
in de spoedwet staan in veel ge-
vallen niet in verhouding staan 
tot de overtredingen. GroenLinks 
Castricum sluit zich daarbij aan.”

Castricum - Omdat de coronacrisis ons land ook op zijn kop zette, 
wil het kabinet een tijdelijke wet invoeren die maatregelen bevat 
ter bestrijding van het virus voor de langere termijn. Dit houdt de 
gemoederen van het gemeentebestuur �ink bezig, zoals blijkt uit 
reacties van burgemeester Mans en een aantal raadsleden.

Geen avondvierdaagse? 
Dan gewoon zelf op pad!
Castricum - De avondvierdaag-
se… wie heeft hem niet gelo-
pen? Dit jaar besloten de orga-
nisatoren om het wandelevene-
ment af te gelasten in verband 
met de maatregelen rond het co-
ronavirus. Maar dat betekent na-
tuurlijk niet dat er niet gewan-
deld kan worden. Voor oma Ti-
neke Borst stond het al snel vast: 
de wandelschoenen gingen aan. 
En dus organiseerde ze voor haar 
drie kleindochters Romy, Naomi 
en Rachel haar eigen avondvier-
daagse. Ook vriendinnetje Fee 
mocht meewandelen.
Elke dag startte de groep bij een 

van de kinderen thuis voor een 
ronde van vijf tot zeven kilome-
ter lengte. Er was een rondje rich-
ting Limmen, naar de Papenberg, 
de karpervijver en Camping Bak-
kum. Zo hielden ze de familietra-
ditie in ere. Vier avonden hadden 
ze prachtig weer en geen van de 
deelnemers heeft blaren opge-
lopen. Als beloning was er ten-
slotte een heuse medaille met in-
scriptie. 
Dankzij oma Tineke hebben de 
meisjes het wandelevenement 
dus ondanks de coronaperikelen 
niet hoeven te missen. Wat een 
topoma! (Foto: aangeleverd)

Bakkum Bruist weer in 2021
Castricum - Het Bakkum Bruist 
organisatiecomité heeft beslo-
ten om het op 12 september 
geplande evenement niet door 
te laten gaan. In verband met 
risico’s en onzekerheden die 
de huidige coronatijd met zich 
meebrengt, zal de vijfde editie 
van het buurtfeest doorschui-
ven naar 2021.

Het populaire evenement dat 
buurtgenoten met elkaar ver-
bindt, zal dankzij de steun van 
sponsoren, de straatambassa-
deurs, het jurypanel en talrijke 
gezellige buren, volgend jaar ex-
tra feestelijk uitpakken. 
Marije Neve is dit jaar het orga-
nisatiecomité komen versterken. 
Zij gaat zich inzetten voor een 
bruisend buurtfeest. ,,Ik woon 
sinds enkele jaren in hartje Bak-

kum. Dankzij het evenement heb 
ik mijn buurtgenoten op een ge-
zellige en creatieve manier beter 
leren kennen. Het is jammer dat 
we door de huidige omstandig-
heden geen veilige samenkomst 
van grote groepen kunnen facili-
teren. We gaan ervan uit dat het 
volgend jaar weer mogelijk zal 
zijn, en dan maken we er weer 
een spetterend feest van!”
Zoals altijd kunnen Bakkumers 
zich melden als ze straatambas-
sadeur van Bakkum Bruist willen 
worden. Ambassadeurs stimule-
ren hun buren om een gezamen-
lijke activiteit te organiseren. De 
afgelopen jaren leidde dat tot 
veel plezier. 
Bakkum bruiste met versierde 
straten, gezellige lunches en bor-
rels en optredens van jong en 
oud. (Foto: aangeleverd)






