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Castricum - Wat een bijzondere dag was het zondag voor Sinterklaas. Hij mocht pannenkoeken eten bij oma Ronique! 
Een jaar geleden was het al afgesproken en had hij het in zijn grote boek genoteerd. En eindelijk was het zo ver. Nog 
nooit eerder had Sinterklaas bij iemand thuis gegeten. Maar tijdens zijn vorige bezoek had hij gehoord over de heer-
lijke pannenkoeken van oma en dat wilde hij niet aan zich voorbij laten gaan. De tafel was speciaal voor hem mooi 
gedekt. Hij heeft er van genoten samen met zijn pieten! Foto: aangeleverd

Sinterklaas schuift aan
voor heerlijke pannenkoeken

Door Ans Pelzer

Er ligt nu een voorstel van het 
College om met een Raadsbesluit 
evaluatie en vervolg van de pilot 
Dorpsstraat vast te stellen. Dat heet 
een kortetermijnoplossing, maar het 
gaat jaren duren. Om sluipverkeer te 
voorkomen wil het College ook op 
andere plekken in de wijk maatre-
gelen tre�en.

‘Onveilig’
Cathelijn Groot woont met een zoon 
van anderhalf jaar in de betre�ende 
buurt. ,,Ik snap er niets van. De 
eerdere knip is mislukt, en dan ga je 
gewoon verder waar de pilot is 
misgegaan zonder met inwoners te 

praten. De proef is eerder tussentijds 
aangepast door het wegnemen van 
de wegblokkade op de Breedeweg. 
Deze is nu wel weer opgenomen in 
de voorgestelde variant. Die blokken 
op de weg maken het onveilig.’’ Groot 
vervolgt: ,,Het steekt dat er niet meer 
met bewoners is gepraat. Na de 
mislukte proef kon men zich 
aanmelden voor een denktank. 
Alleen hoorden bewoners er nooit 
meer wat van tot de voorgestelde 
plannen in de mail kwam.’’

‘Te weinig geïnformeerd’
Daniëlle Zonneveld woont met haar 
man en twee jonge dochters in de 
wijk. Ook zij is verbaasd dat dezelfde 
plannen weer op tafel komen. ,,We 

weten van die andere proef dat afge-
sloten wegen ook onbereikbaar 
werden voor hulpverleners. Een 
ambulance kwam zelfs te laat voor 
een reanimatie. De straatjes zijn te 
smal om zwaar verkeer door te laten 
gaan.’’ Stijn Smit, buurtbewoner met 
vrouw en twee jonge kinderen zegt: 
,,De plannen zijn nog heel onduide-
lijk. Er wordt steeds hetzelfde, oude 
kaartje gebruikt. In deze buurt, met 
veel spelende kinderen, moet je niet 
te veel vrachtwagens krijgen. Na alle 
kritiek op de vorige proef hebben we 
niks meer gehoord. Er is sowieso te 
weinig informatie naar de buurtbe-
woners gegaan.’’
Volgens de omwonenden wordt er 
‘veel te weinig gecommuniceerd’ 
vanuit de gemeente. Wel zijn de 
meesten voorstander van het verbe-
teren van de situatie rondom de 
Dorpsstraat. 

Lees het hele verhaal elders in deze 
krant

Castricum - Buurtbewoners zijn verontwaardigd over het voorstel van het 
College om de Dorpsstraat gedeeltelijk af te sluiten. Een jaar geleden 
werd een pilot met de zogenoemde knip vroegtijdig beëindigd na 
protest van omwonenden. ,,Het steekt dat er niet meer met bewoners is 
gepraat.’’

Schrik en verontwaardiging over 
plannen knip Dorpsstraat: ‘niet weer’

Castricum - In de nacht van zaterdag 
op zondag is ingebroken in een auto 
die geparkeerd stond aan de Sifried-
straat. Buren zagen het gebeuren en 
waarschuwden maade politie. 
De eigenaar mist vooralsnog niets uit 
het voertuig. 
Ook bleek te zijn ingebroken in de 
schuur bij de woning. Daar werd een 
�ets gestolen. De politie trof bij het 
NS-station drie verdachten aan met 
de �ets. De verdachten zijn aange-
houden. Ze hadden ook een tweede 
�ets bij zich, daarvan is geen 
aangever bekend.

G   
snel weer terug
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Ben je lekker met je Cunera-klas met 
een speurtocht bezig en heb je net 
bij bakkerij Bak’m heerlijke peper-
noten gekregen, komt er ineens een 
wat overspannen Piet binnenlopen 
om te melden dat de bakoven stuk is 
en dat hij nu geen pepernoten kan 
bakken om ’s nachts de schoenen 

mee te vullen. Verontwaardiging bij 
de kinderen. Wat nu? Hij kan immers 
niet toveren… of toch wél?
Piet zegt dat hij vorig jaar voor 
Sinterklaas een toverboek op z’n 
verlanglijst had gezet en deze 
gekregen had. Tja, wie dicht bij het 
vuur zit… Hij zoekt het toverboek, 

bladert hierin en vindt warempel een 
hoofdstuk waarin staat hoe je peper-
noten kunt toveren. Er zijn maar 
weinig dingen voor nodig: een pan, 
een toverspreuk, een toverstok, 
toverdeeg en wat hulp. Om het 
laatste hoeft hij niet te vragen want 
er gaan onmiddellijk tientallen 
vingers omhoog. Hij kiest een kok en 
een kokkin uit en samen volgen ze 
de instructies in de handleiding.
Het loopt niet allemaal even soepel-
tjes, maar aan het eind is de eerder 
leeg getoonde pan gevuld met echte 
pepernoten. Probleem opgelost. 
Toch handig zo’n toverboek. Het 
brengt hem op het idee om het boek 
ook voor iets anders te gebruiken. Er 
is door andere pieten eerder op de 
ochtend een ko�er afgeleverd waar 
het klassecadeau in zou moeten 
zitten. Vergeet het maar, deze ko�er 
was leeg. Foutje van de pieten, of is 
er iets misgegaan bij Schiphol? Na 
een tik met een goochelstok op de 
lege ko�er en een gezamenlijk 
‘Simsalabim’ blijkt het cadeau in de 
ko�er te zitten. Niemand begrijpt 
hoe dit kan. Als het cadeau aan juf is 
overhandigd komt er een klein 
meisje naar Piet toe en vraagt ‘Als ik 
ook een Toverboek aan Sinterklaas 
vraag kan ik dat dan ook?’ ‘Natuurlijk 
kun jij dat dan lieverd’’, zegt Piet. 
Tegelijkertijd begint zijn neus te 
groeien.

DONDERDAG 1 DECEMBER
Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 10.00 - 12.00 uur 
open kerk met kerkcafé, plek 
voor ontmoeting en gesprek.

R.K. St.-Pancratiuskerk
09.00 uur pastoor Ruben Torres.

VRIJDAG 2 DECEMBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 10.30 - 12.30 uur 
open kerk met stilte en bezin-
ning bij het aansteken van een 
kaars.

R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur pastoor Ruben Torres. 
10.00 - 12.00 uur kerk open voor 
bezoekers om even tot rust te 
komen of een kaarsje op te 
steken.

ZATERDAG 3 DECEMBER
Corneliusparochie Limmen
19.00 uur voorganger pastor K. 
Kint.

ZONDAG 4 DECEMBER
R.K. St.-Pancratiuskerk
09.15 uur, kapelaan Jaider met 
gemengd koor.

Evangeliegemeente Castricum 
(Nieuw Geesterhage, Geester-
duinweg 3), 10.00 uur Peter 
Glim.

RK-parochie Sint-Jacobus 
Major, Akersloot, 10.00 uur 
Eucharistieviering met Aquarius-
koor, Lector J. Eekels, voor-
ganger I. Osterhaus.

Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 10.00 uur ds. Rik 
Willemsen met kinderdienst. 2e 
advent. Gelijktijdig op omroep 
Castricum en via een livestream; 
link op www.pkcastricum.nl.

Corneliusparochie Limmen
10.00 uur Eucharistieviering met 
Caeciliakoor, voorganger pastor 
R. Hoogeboom.

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur ds. L. J. 
Rasser.

MAANDAG 5 DECEMBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 19.00 uur 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 6 DECEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur pastor Jan van der 
Linden, viering voor leden van 
de KBO.

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

WAARNEMING
Op alle werkdagen is er een 
onderlinge waarneemregeling 
voor en door praktijken Bakker, 
Hoekstra, Coppoolse en Leem-
huis/vd Maarel. Info via 
websites, deurposters en 
telefoonbandjes.

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456

Openingstijden
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vrijdag 09.00 - 12.30 uur 

Aanleveren van advertentie
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,,Ik snap de behoefte aan een auto-
luwe Dorpsstraat’’, zegt Ben 
Mackenzie, die met zijn gezin woon-
achtig is in de buurt.

Bewoners: ‘meer overleg en 
communicatie’
Sommige omwonenden betwijfelen 
of het kan: een situatie waarin dage-
lijks 8.000 auto’s langs een alterna-
tieve route gaan zonder dat het 
voor overlast zorgt. Andere bewo-
ners zijn optimistischer. Mackenzie: 
,,Als het zo ingericht wordt dat we 
een beetje last hebben, oké. Maar 
dan moet je heel goed nadenken en 
in samenspraak met omwonenden 
overleggen hoe je het verkeer rustig 
houdt voor omliggende straten. 
Daarin kunnen we op een goede 
manier meedenken.’’

Ondernemers: ‘bereikbaarheid 
belangrijk’
In de Burgemeester Mooijstraat 
laten ondernemers Hans Laan en 
Hans van Borre weten ‘tevreden’ te 
zijn over de plannen betre�ende 
versterking van het winkelgebied. 
,,Afstemming met de betrokken 
ondernemers blijft belangrijk. 
Vooral als je het dorpshart wilt 
inrichten voor een recreatief 
publiek, het zogenoemde 
funshoppen. Verbeteringen zijn 
welkom.’’ Laan en Van Borre zijn 
positief over de wijze waarop zij 
meegenomen zijn in de plannen 
van wethouder Beems ter verbete-
ring van het Dorpshart. Wat betreft 
de verkeersplannen van de 
gemeente vinden de winkeliers 
vooral de bereikbaarheid belangrijk. 
,,De winkels moeten goed bereik-
baar blijven (voorlopig) ook voor de 
automobilist.’’ De ondernemers zien 

het versterking winkelgebied en het 
verkeersprobleem van de Beverwij-
kerstraatweg liever los van elkaar. 
,,Als ondernemers hebben we een 
totaal andere positie dan de bewo-
ners in de omliggende buurten’’, 
meent Van Borre. Laan voegt toe: 
,,Iedereen vraagt zich wel af hoe de 
pilot, die een drama was, nu beter 
uit zou kunnen pakken als 
verkeersbesluit.’’

Raadsinformatieavond
Donderdag 1 december is er een 
raadsinformatieavond over dit 
onderwerp in de Raadszaal op het 
gemeentehuis. Belangstellenden 
zijn welkom. Er is eerst een presen-
tatie over de kortetermijnmaatre-
gelen daarna volgt een presentatie 
voor de lange termijn. 

De bijeenkomst begint om 19.30 en 
duurt tot 21.00 uur.

Schrik en verontwaardiging over 
plannen knip Dorpsstraat: ‘niet weer’

Castricum - Kinderen van de Cuneraschool die afgelopen woensdag aan 
een speurtocht meededen werden verrast toen ze onderweg ineens een 
Bakpiet tegenkwamen die duidelijk in problemen zat. De bakoven bij 
bakkerij Bak’m was stuk. Hierdoor kon de voorraad pepernoten niet 
meer worden aangevuld en dreigde er een doemscenario. Gelukkig bleek 
Bakpiet van meer markten thuis te zijn.

Bakpiet blijkt ook nog eens een 
toverpiet te zijn

Met hulp van de kinderen wordt een oplossing gevonden voor het 
pepernotenprobleem. Foto aangeleverd

Castricum - In Den Haag is vorige 
week het Manifest Maatschappelijk 
Verantwoord Opdrachtgeven en 
Inkopen (MVOI). Namens de BUCH-
organisatie was wethouder Valen-
tijn Brouwer aanwezig om een 
krabbel te zetten. Het manifest 
bestaat uit zes thema’s, waaronder 
klimaat, milieu en biodiversiteit. 
Gemeenten geven jaarlijks geld uit 
aan producten, werken en dien-

sten. Door het manifest wordt ‘een 
kracht netwerk gevormd op weg 
naar een duurzame, sociale wereld’. 
De eerste partijen die zich 
aansluiten bij het Manifest MVOI 
2022-2025 werden ontvangen door 
staatssecretaris Vivianne Heijnen 
(Infrastructuur en Waterstaat).

Brouwer: ,,Met de ondertekening 
geven we als gemeenten een 

duidelijk signaal af over welke 
route we willen nemen richting 
verduurzaming. Onze manier van 
opdrachtgeven en inkopen vormt 
een belangrijke voorbeeldfunctie. 
Door dit in gezamenlijkheid met 
andere overheden goed inrichten, 
ontstaat er snel een netwerk 
waarmee we verandering naar een 
duurzame, sociale wereld kunnen 
realiseren.’’

Castricumse wethouder tekent 
maatschappelijk manifest

Wethouder Brouwer tekent manifest: 
‘duidelijke signaal afgeven’.
Foto: aangeleverd
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Agenda raadsinformatieavond 
Donderdag 1 december 2022 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Bijeenkomsten Raadzaal
19.30 – 21.00 Presentatie Overweg Beverwijkerstraatweg / Levendig 

Dorpscentrum Castricum: maatregelen voor de korte en de 
lange termijn 

21.15 – 22.30 Presentatie vervolgvoorstel huisvesting IKC Cunera en Vrijeschool
Bijeenkomsten Trouwzaal

19.30 – 21.00 Presentatie integraal beleidskader sociaal domein 2023 – 2026
21.15 – 22.30 Auditcommissie

De gemeenteraad is er voor u
Beste inwoner van Castricum, 
Elke donderdag vergadert de gemeente-
raad van Castricum in het gemeentehuis 
over allerlei onderwerpen die spelen in de 
gemeente. U bent van harte welkom om 
daarbij aanwezig te zijn.

De ene week is er een raadsinformatie-
avond en de andere week een Raadsplein. 
Tijdens een Raadsplein vinden commis-
sievergaderingen plaats gevolgd door een 
raadsvergadering. In een commissieverga-
dering vindt het politieke debat over een 
onderwerp plaats. Nadat een onderwerp 
in de commissie besproken is, wordt er 
over gestemd in de raadsvergadering twee 
weken later. Wilt u uw mening geven in één 
van de commissievergaderingen, meld u 
dan uiterlijk 17.00 uur op de dag van de 
vergadering aan bij ons. Bij commissies die 
zijn aangemerkt met een * in de agenda is 
dit niet (meer) mogelijk.

Tijdens raadsinformatiebijeenkomsten 
wordt informatie aan de raad gepresen-
teerd over voor de raad belangrijke onder-
werpen. Ook voor u als inwoner is het 
mogelijk tijdens deze bijeenkomsten vragen 
te stellen of opmerkingen te maken. U hoeft 
zich hiervoor niet aan te melden. 

Kijkt u liever thuis? U kunt alle vergaderin-
gen live volgen en achteraf terugkijken via 
de website castricum.raadsinformatie.nl. 
Op dezelfde webpagina vindt u alle plannen 
waarover wordt vergaderd.  

Aanmelden voor het raadsspreekuur
Raadsleden gaan graag met u als inwoner 
in gesprek. Wilt u een verzoek doen, loopt 
u tegen een probleem aan of wilt u een 
idee voorleggen, dan kunt u zich aanmel-
den voor het raadsspreekuur. Het raads-
spreekuur vindt elke twee weken plaats op 
maandagavond. Aanmelden kan via de grif-
fie, tot uiterlijk 12.00 uur op de donderdag 
voorafgaand aan het spreekuur. Het eerst-
volgende raadsspreekuur is op maandag 
12 december 2022.

ontact met de gri e
Voor al uw vragen rondom (de vergaderin-
gen van) de gemeenteraad kunt u bij ons 
terecht. Dat kan per mail via raadsgriffie@
castricum.nl of telefonisch via 088 9097094 
of 088 909 9082. Neemt u ook eens een 
kijkje op castricum.nl/raad-en-college en 
facebook.com/RaadCastricum. 

Met vriendelijke groet, 
De gri e van astricum

        

Agenda Raadsplein 
Donderdag 8 december 2022 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Leger des Heils Fondsenwerving collecteert 
van 27 november t/m 3 december 2022

Pop-up Duurzame Showroom 
aan de Vuurbaak
“Bent u benieuwd hoe een warmte-
pomp eruitziet? Of hoe verschillende 
energiebesparende maatregelen wer-
ken? Kom dan 7 december langs bij 
de Duurzame Showroom in Limmen,” 
aldus wethouder duurzaamheid, Valen-
tijn Brouwer. In deze showroom zijn 
kleine en grotere maatregelen te bekij-
ken. Zoals radiatorfolie, een infrarood-
paneel en zonnepanelen. 

“Al met kleine stappen, zoals het aanbren-
gen van isolatie of door het beter gebruiken 
van de verwarming, kunt u energie bespa-
ren,” licht Brouwer toe. Bij de Duurzame 
Showroom vertellen ze er graag alles 
over. Aanwezig zijn een adviseur van het 
Duurzaam Bouwloket en energiecoaches 
van CALorie Energie. De showroom staat 
woensdag 7 december van 9:00 uur tot 
16:00 uur tegenover de Albert Heijn aan de 
Vuurbaak in Limmen. 

Inkoopactie en duurzaam advies
Tot 1 januari 2022 loopt er een lokale 
inkoopactie voor woningisolatie via 
Duurzaam Bouwloket. Inschrijven kan via
 www.duurzaambouwloket.nl/buch-actie. 
Het Duurzaam Bouwloket is het energie-
loket van de gemeente Castricum. 
Inwoners kunnen hier terecht voor advies 
over het energiezuinig, duurzaam en aard-
gasvrij maken van hun woning. Het advies 
is gratis en onafhankelijk. Ook adviseren ze 
over subsidies en financiering. 

Heeft u vragen?
Vragen kunnen ook telefonisch of per mail 
gesteld worden via 072-743 39 56 en 
info@duurzaambouwloket.nl. Spontaan 
langskomen kan op 7 december in Lim-
men, of eerder in Egmond aan den Hoef, 
waar de showroom donderdag 1 december 
bij de Albert Heijn zal staan. 

Commissies Raadzaal
19.30 – 21.00 Overweg Beverwijkerstraatweg / levendig dorpscentrum 

Castricum: maartregelen voor de korte en de lange termijn 
21.15 – 22.30 Consultatie ontwerp Omgevingsvisie 

Commissies Trouwzaal
19.30 – 21.00 Integraal beleidskader sociaal domein 2023 - 2026
21.15 – 21.45 Vervolg integraal beleidskader sociaal domein
21.45 – 22.30 Commissie Algemene Zaken*

1A.   Plan van aanpak implementatie nieuwe Wgr
1A.   Besluitenlijst raadsvergadering 24 november 2022
1B.   Lijst ingekomen stukken 8 december 2022
1C.   Lijst ter inzage gelegde informatie 8 december 2022
1D.   Mededelingen van het college
1E.   Vragen uit de raad
Raadsvergadering Raadzaal

22.45 – 23.00 1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Diverse documenten m.b.t. water en riolering:
- Verordening eenmalig rioolaansluitrecht;
- Aansluitverordening;
- Verordening afvoer hemel- en grondwater 

hemelwaterscheiding Castricum
- Verordening hemelwaterberging Castricum
B Zienswijze op derde begrotingswijziging BUCH naar 

aanleiding van 2e voortgangsrapportage BUCH
C 2e FIRAP gemeente Castricum 2022
D Verordening op de auditcommissie 2022

Diverse financiële beleidskaders: 
- financiële verordening incl. amendement 
- nota reserves en voorzieningen 
- nota vaste activabeleid
- nota weerstandsvermogen en risicomanagement 
- treasurystatuut 
- nota kostentoerekening tariefberekening 
F Quickscan rekenkamercommissie BUCH naar begroting 

Castricum 2023
G Plan van aanpak implementatie nieuwe Wgr (onder 

voorbehoud van commissiebehandeling)
H Bestemmingsplan Tegro-Schilder, herziening locatie Rijksweg 

te Limmen 
I Bestemmingsplan rotonde Rijksweg/Visweg te Limmen 

(onder voorbehoud van stikstofberekening) 
J Exploitatieplan ‘Limmen-Zandzoom’, 8e herziening (onder 

voorbehoud van stikstofberekening)
K Exploitatieplan ‘Rotonde Rijksweg-Visweg’ Limmen (onder 

voorbehoud van stikstofberekening)
L Bestemmingsplan Zanderij Zuid deelgebied 3 (Kaptein Kaas) 

(onder voorbehoud van stikstofberekening)
5 Sluiting 



woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 30 november 2022

Gemeentenieuws

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Het Gasthuisweidje is een waterbergingsgebied gelegen tussen de kern Castricum 
en de Zeeweg (N513). Het heeft een oppervlakte van bijna 5 ha. Het Draaiweid is 
een waterbergingsgebied gelegen ten oosten van de kern Castricum en heeft een 
oppervlakte van circa 12 ha. Beide waterbergingsgebieden zijn onderdeel van de 
Grootlimmerpolder.

Het bestemmingsplan “Bergingsgebieden Schulpvaart” zorgt voor het borgen 
van de waterbergingsfunctie door met het voorliggende bestemmingsplan de 
dubbelbestemming ‘Waterstaat - Waterbergingsgebied’ toe te kennen, in aanvulling op 
het geldende planologische regime.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 1 december 2022 t/m woensdag 
11 januari 2023 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1 
te Castricum. Tevens zijn de plannen te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl 
onder de plannaam ‘Bergingsgebieden Schulpvaart’, met plan-identificatienummer: 
NL.IMRO.0383.BPC22Schulpvaart-ON01. De pdf-bestanden zijn beschikbaar via: 
www.castricum.nl/inzage. De officiële publicatie vindt u op officielebekendmakingen.nl.

Tijdens bovengenoemde periode kan iedereen een schriftelijke zienswijze naar voren 
brengen bij burgemeester en wethouders, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. Voor 
een mondelinge zienswijze of vragen kan contact worden opgenomen met de heer 
J.H. Moraal via telefoonnummer 14 0251 of per e-mail jelgermoraal@debuch.nl.

Ontwerp bestemmingsplan “Bergingsgebieden Schulpvaart” 

Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van:
• Geesterduinweg in Castricum
• Iepenlaan in Castricum

Het verkeersbesluit kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf 30 
november 2022 ligt het verkeersbesluit 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens 
deze periode kunt u bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Team Verkeer en Vervoer Castricum via 14 0251.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 - 194 296 61 (whatsapp)
info@castricum.nl

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Het vermelden van ontvangen aanvragen en genomen besluiten in de gemeentekrant 
en op de digitale gemeentepagina is een extra service van de gemeente. 
De wettelijk voorgeschreven publicatie van aanvragen en besluiten vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl.

Gemeentegids 2022-2023 verschenen
De gemeentegids is er weer! In editie 
2022-2023 zijn alle gegevens weer op orde 
gebracht. Het gaat niet alleen om onze 
eigen contactgegevens en alle informatie 
over gemeentelijke producten en diensten, 
maar ook de contactgegevens van alle 
organisaties, verenigingen en instellingen in 
onze gemeente. De uitgever, LokaalTotaal, 
zorgt voor productie en verspreiding. 

Waar af te halen? 
De gids is voor iedereen gratis af te halen 
op diverse plekken in de gemeente:
- De receptie van het gemeentehuis 
- Afvalbrengstation Schulpstet 
- Alle vestigingen van bibliotheek 
   Kennemerwaard 

- Restaurant De Oude Keuken 
   (terrein Dijk en Duin)
- Stichting Welzijn vestiging Castricum
- Gezondheidscentrum Limmen 

Liever online? 
Raadpleegt u de informatie uit de nieuwste 
gemeentegids liever online? Dat kan op 
www.lokaaltotaal.nl/castricum. Overigens 
is de informatie die staat vermeld in de 
gedrukte gids ook altijd en volledig up-to-
date terug te vinden op www.castricum.nl 
en (eventueel via internet-zoekmachines) op 
de websites van de specifieke instanties of 
verenigingen.  

Aangevraagd

Dusseldorperweg 64 in Limmen, het aanleggen van een terras aan de westzijde 
van Vredeburg, datum ontvangst 18 november 2022 (Z22 101186)
Eerste Groenelaan 88 in Castricum, het instandhouden van de tijdelijke huisvesting, 
datum ontvangst 22 november 2022 (Z22 101305)
Kapelweg 32 in Limmen, het bouwen van een zorgwoning, datum ontvangst 
23 november 2022 (Z22 101518)
Kerklaan 36 in Akersloot, het vergroten van de verdieping, datum ontvangst 
17 november 2022 (Z22 100781)
Leo Toepoelstraat 16 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum 
ontvangst 23 november 2022 (Z22 101501)
Oudeweg 14 en 16 in Castricum (Dorpsstraat 29), het gewijzigd uitvoeren van de 
verleende vergunning voor het verbouwen van een kantoorpand tot appartementen 
(begane grond en 1e verdieping), datum ontvangst 17 november 2022 (Z22 100761)
Roelat 1 in Limmen, het bouwen van een kap op de garage, datum ontvangst 17 
november 2022 (Z22 100749)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt 
u contact met ons opnemen.

Verleend

Achterweg 19 in Limmen, het bouwen van een woning, verzenddatum 17 november 
2022 (Z22 091058)
Beverwijkerstraatweg 205 in Castricum, het aanleggen van kunstgras, 
verzenddatum 24 november 2022 (Z22 094457)
Kooiweg 10 in Castricum, het wijzigen van de uitrit, verzenddatum 17 november 
2022 (Z22 092371)
Schubertstraat 23 in Akersloot, het verhogen van het dak en het plaatsen van 
dakkapellen, verzenddatum 22 november 2022 (Z22 100058)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Henri Schuytstraat 3 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
22 november 2022 (Z22 093948)
Rollerusstraat 1 in Castricum, het verplaatsen van de positie van het bijgebouw, 
verzenddatum 21 november 2022 (Z22 093748)
Westerweg 134 in Limmen, het verhogen van het dak, verzenddatum 17 november 
2022 (Z22 093767)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Buiten behandeling (vergunningsvrij)

Meidoornlaan 19 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
16 november 2022 (Z22 094537)

Evenementen en overige vergunningen 

• Verleende standplaatsvergunning tijdelijk informatieloket duurzaam bouwen, 
op woensdag 7 december 2022, Vuurbaak 1 in Limmen, verzenddatum 
22 november 2022 (Z22 100865)

• Verleende standplaatsvergunning tijdelijk verkoop kerstbomen, van woens-
dag 23 november 2022 tot en met woensdag 21 december 2022, Geester-
duinweg in Castricum, verzenddatum 22 november 2022 (Z22 101323)

• Verleende terrasvergunning Snack Bistro de Toren, Geesterduinweg 42 in 
Castricum, verzenddatum 23 november 2022 (Z22 079124)

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.





•  Limmen, Castricum e.o.

•  24 uur per dag bereikbaar

•  Ongeacht waar u verzekerd bent

072 5055740  |  06 23582577  

•  Ongeacht waar u verzekerd bent

072 5055740  |  06 23582577  

Uitvaartverzorging 
Yvonne van Ophuizen

Persoonlijk · Respectvol · Betaalbaar

10 
JAAR

Bezoek uitvaartverzorgingyvonne.nl 

voor al uw vragen.

Samen met m� n team sta ik klaar 
om u persoonl� k te begeleiden
 na het overl� den van uw dierbare.
Een waardevol afscheid 
ontstaat door t� d en aandacht.

Petra van der Meer
Elke dag en nacht bereikbaar

06 41739549

www.uitvaartannonu.nl

ANNO NU
uitvaartverzorging

Sinds 2010

Een uitvaartwensenmap kunt u 
geheel vrijblijvend aanvragen via  
info@uitvaartannonu.nl

Met warme groet

Persoonlijke begeleiding in en rondom 
Castricum, Limmen en Heiloo.

Geheel naar uw wensen, 
ongeacht waar u verzekerd bent.

Kom naar ons inloopspreekuur en 
laat je vrijblijvend informeren
Aanstaande zondag van 12.00 tot 14.00 op Natuurbegraafplaats 
Geestmerloo en aanstaande maandag van 10.00 tot 12.00 in ons 
Informatiecentrum.

Kijk voor meer informatie en alle data op onze website: 
www.charon.nu/praten-over-je-afscheid/

Geestmerloo: Nauertogt 21a, 1831GD Koedijk
Informatiecentrum: Slotweg 2a, 1934CN 
Egmond aan den Hoef

Scan mij met je camera !
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Castricum - Wekelijks lees je in De Castri-
cummer het nieuws uit de gemeente 
Castricum en omstreken.
Om je zo optimaal mogelijk te kunnen infor-
meren, voegen we daar deze week een 
nieuwe dienst aan toe: de digitale nieuws-

brief! Wil je wekelijks een e-mail van ons 
ontvangen met daarin interessante nieuw-
tjes? Vul dan op www.castricummer.nl/
aanmelden-nieuwsbrief je e-mailadres in en je 
ontvangt elke week onze nieuwsbrief in je 
mailbox!

Nog meer nieuws uit Castricum? 
Abonneer je op onze nieuwsbrief!

Castricum - Met de feestdagen 
voor de deur nog even de ogen 
laten testen of gewoon de show 
stelen met een nieuwe bril? 
Dat kan natuurlijk bij Moen 
Opticiens. Zij hebben mooie 
merken in de winkels, een 
ruime keuze en professionele 
medewerkers. Daarnaast is de 
maand december een echte 
feestmaand. 
Moen geeft namelijk vijftig 
procent uitverkoopkorting! 
Kom deze maand langs en mis 
niets van de feestdagen. Wilt u 
meer weten over de beschik-
bare merken en de actie in 
december? 
Kijk dan op moenopticiens.nl. 
Het team van Moen ontvangt u 
graag in de winkels in Heiloo (’t 
Loo 49) en Castricum (Geester-
duin 37).

Met een nieuwe bril mis je
niets tijdens de feestdagen!

Direct na inschrijving krijgt u toegang tot de 
e-learning. Het doorlopen van deze theorie-
lessen neemt circa acht à tien studie-uren in 
beslag. 
De praktijklessen zijn op zaterdagochtend 14, 
21 en 28 januari en 4 en 11 februari, telkens 
van 09.00 tot 12.00 uur. Het examen is op 18 
februari. De lessen worden gegeven in het 
EHBO-leslokaal in cultureel centrum Geester-
hage. De groepsgrootte is beperkt en het 
leslokaal biedt voldoende ruimte en is goed 
geventileerd. Wilt u zeker zijn van een plaatsje, 
meldt u zich dan nu aan.

Waarom een EHBO-cursus?
Een ongeval, iemand die op straat onwel 

wordt, een ongelukje in huis of bij het sporten; 
het gebeurt dagelijks. Weet u dan wat u kunt 
doen om iemand te helpen? 
Het verlenen van eerste hulp kan levensred-
dend zijn. In de cursus EHBO zijn verslikking, 
reanimatie, het bedienen van de AED en de 
eerste hulp aan kinderen inbegrepen.

Meer informatie en aanmelden
Alle informatie over de cursus en de kosten 
zijn op www.ehbocastricum.nl te vinden. Daar 
staat ook een inschrij�ormulier. 
Voor informatie of aanmelding kunt u ook 
contact opnemen via telefoonnummer 0251 
651060 of een e-mail naar secretaris@ehbo-
castricum.nl sturen.

In één maand het EHBO-diploma 
Castricum - Na de drukke decembermaand start EHBO-vereniging Castricum met een 
cursus Eerste Hulp (het EHBO-diploma) waarbij u in één maand tijd het diploma kunt 
halen. Deze cursus bestaat uit een e-learning waarin u op uw gemak achter de computer 
alle theorie doorneemt en aansluitend vijf praktijklessen volgt om de handelingen uitge-
breid te oefenen.

De prijs van drinkwater stijgt met bijna 25 
procent door �ink hogere kosten voor 
energie, grondsto�en en materialen. Energie 
is nodig voor onder meer het zuiveren en 
verdelen van drinkwater. Daarnaast investeert 
PWN de komende jaren �ink in haar produc-
tielocaties en infrastructuur. Dit doet het 
Noord-Hollandse drinkwaterbedrijf om de 
kwaliteit en de beschikbaarheid van drink-
water in de toekomst te kunnen garanderen. 
Denk daarbij aan investeringen in uitbreiding 
van capaciteit en in het onderhoud van het 

leidingnet. Om klanten te helpen grip te 
houden op hun drinkwaterfactuur biedt PWN 
verschillende mogelijkheden. Zo kan het 
termijnbedrag worden aangepast en kan bij 
automatische incasso gekozen worden uit 
verschillende incassodatums. Alle opties en 
adviezen zijn op www.pwn.nl/tarieven te 
vinden. 
Daarnaast adviseert PWN in het algemeen om 
bewust om te gaan met drinkwater. 
Tips om water te besparen zijn op www.pwn.
nl/elke-druppel-telt te vinden.

Drinkwatertarief met kwart omhoog
Regio - Drinkwaterbedrijf PWN heeft haar nieuwe drinkwatertarieven vastgesteld. Vanaf 
1 januari 2023 betaalt een consument 1,73 euro per duizend liter drinkwater en 71,26 
euro vastrecht per jaar (inclusief 9 procent btw en exclusief belasting op leidingwater). 
Dit betekent dat de waterrekening voor een gemiddeld huishouden met zo’n 48 euro per 
jaar stijgt.

Vijftig procent uitverkoopkorting bij Moen Opticiens. 
Foto: aangeleverd
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Het Sera�no String Trio bestaat uit 
Natalia Gabunia (viool), Naomi Peters 
(altviool) en Timora Rosler (cello). In 
2010 besloten deze musici, vanuit 
hun gedeelde passie voor het strijk-
trio en het daarvoor geschreven 
repertoire, hun muzikale krachten te 
bundelen. Sindsdien zijn ze op vele 
Nederlandse en internationale podia 
te beluisteren geweest en werden 
hun optredens met veel enthousi-
asme ontvangen. Ze worden 
geroemd om hun enthousiasme en 
spelvreugde. De voorstelling oogste 

lovende kritieken in de Nederlandse 
pers, zoals: ,,Top musici. Homogeni-
teit in samenklank en vol overtui-
ging.’’ ,,Vanaf de eerste streken zette 
het Sera�no String Trio hun stempel 
op de uitvoering.’’ ,,Liefde voor de 
muziek, spelen vanuit de ziel, warm, 
kleurrijk, beheerst, eerlijk, niet impo-
sant maar betoverend...Zalig.’’ ,,Ze 
werkten vakkundig door de partituur 
op een meeslepende en expressieve 
manier.’’ 
Kijk op www.geesterhage.nl voor 
kaarten en overige informatie.

Serafino String Trio in
Theater Koningsduyn
Castricum - Zondagmiddag 11 december spelen de drie muzikanten van 
het Sera�no String Trio om 15.00 uur in Theater Koningsduyn een 
prachtig klassiek programma. Ze brengen gezamenlijk de speciaal voor 
strijktrio’s gecomponeerde stukken van Beethoven, Dohnanyi en Schu-
bert ten gehore.

Het Sera�no String Trio brengt Beethoven, Dohnanyi en Schubert weer tot leven. 
Foto: aangeleverd

Castricum - Zingen in een koor is een 
activiteit waar je blij van wordt. Vocal 
Tour is een driestemmig koor in 
Castricum met een breed repertoire. 
De koorleden zingen lichte muziek en 
licht klassiek, maar ook volksliedjes en 
wereldmuziek. Het streven is om 
regelmatig mee te doen aan activi-
teiten en festivals in de regio. Om het 
jaar wordt een concert gegeven dat in 
het teken staat van een bepaald 
thema. Naast zingen vervult het koor 

ook een sociale functie. Eens in de 
maand gaan de koorleden, die daar 
zin in hebben, na a�oop van de repe-
titie nog gezellig met elkaar wat 
drinken en bijkletsen. Ook organiseert 
de uitjescommissie elk jaar een activi-
teit. Daarnaast probeert men jaarlijks 
de zangtalenten te verbeteren en het 
plezier te verhogen door middel van 
een workshop. Deelname aan deze 
activiteiten is niet verplicht. In de 
coronaperiode is het aantal leden 

teruggelopen. Om nieuwe leden te 
werven, houdt het koor voortaan elke 
eerste woensdag van de maand een 
open avond. Iedereen die nieuws-
gierig is en een keer mee wil zingen, is 
dan van harte welkom. Er wordt gere-
peteerd in de Montessorischool aan 
de Sokkerwei 4. De eerst komende 
woensdag is 7 december. Het koor 
hoopt dan veel nieuwsgierigen te 
mogen begroeten. Kijk op www.
vocaltour.nl voor meer informatie.

Een koor is meer dan alleen zingen

Het Dickens-ensemble van muziekvereniging Emergo. Foto: aangeleverd

Limmen - De Zonnebloem Limmen 
organiseert voor haar gasten een 
muzikale kerstmiddag met daaraan 
voorafgaand een kerstlunch. Deze 
sfeervolle bijeenkomst vindt plaats 
op vrijdag 16 december om 12.30 
uur (inloop 12.00 uur) in Heeren van 
Limmen. De kerstsfeer wordt 
compleet met het optreden van het 

Dickens-ensemble van muziekvereni-
ging Emergo uit Castricum. In traditi-
onele Dickenskledij zullen zij met de 
warme klanken van het koperen-
semble kerstmuziek ten gehore 
brengen. Het publiek wordt uitgeno-
digd de bekende kerstliederen mee 
te zingen. Gezelligheid en sfeer 
voeren de boventoon in dit 

programma, zodat ieder weer met 
een warm kerstgevoel weer naar huis 
gaat. In verband met de grote 
belangstelling is er nog een beperkt 
aantal aanmeldingen mogelijk! 
Opgave bij Ria Hooijboer via tele-
foonnummer 072 5052235. Wie 
vervoer nodig heeft kan ook bellen 
met dit telefoonnummer.

Dickens-ensemble bij kerstviering

Deelnemers tijdens een les van internationale dansvereniging Igram. 
Foto: aangeleverd

Castricum - De in september 
gestarte kennismakingscursus van 
internationale dansvereniging Igram 
is een groot succes gebleken. Vijftien 
belangstellenden meldden zich hier-
voor aan: twaalf vrouwen en drie 
mannen. De deelnemers genieten 
met volle teugen en twaalf personen 
hebben zich al aangemeld voor de 
vervolgcursus van tien lessen. ,,Het 
�jne van een dergelijke cursus is dat 
je de basispassen uitgebreid en op 
een gezellige manier aanleert, waar-
door instroom in de bestaande 
groepen gemakkelijker wordt’’, laat 

de vereniging weten. Twee van de 
mannelijke deelnemers spelen zelf in 
een dansorkest en treden vaak op bij 
dansgelegenheden. Ze wilden nu 
wel eens weten hoe het voelt op de 
dansvloer en ook zij hebben zich 
voor de vervolgcursus opgegeven. 
De nieuwe cursus gaat op 5 
december van start. Ook als je de 
eerste cursus niet gevolgd hebt, is 
het mogelijk om je voor deze 
vervolgcursus op te geven. De lessen 
worden in een rustig tempo 
gegeven. Kijk op www.igram.nl voor 
meer informatie en aanmelden.

Kennismakingscursus dans-
vereniging Igram groot succes

Castricum - Vrijdag 9 december orga-
niseert Welzijn Castricum weer een 
�lmlunch in gebouw De Landbouw 
aan de Dorpsstraat 30. Deze keer 
draait de heerlijke december�lm Love 
Actually. Gastvrouw Maria bereidt 
een heerlijke lunch voor, om met z’n 
allen van de genieten. Aansluitend 

wordt de �lm vertoond op een groot 
scherm. Deze iconische decemberko-
medie is precies twintig jaar geleden 
in première gegaan. De lunch start 
om 12.00 uur en de kosten voor deel-
name bedragen 5 euro. Aanmelden 
via info@welzijncastricum.nl of 0251 
656562 vóór woensdag 7 december.

Filmlunch bij Welzijn Castricum

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 15.00 uur

zaterdag & maandag 20.00 uur
Rose

zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur
Boiling Point
zondag 15.00 uur
dinsdag 20.00 uur

Dreaming Walls
vrijdag 15.00 uur
zondag 19.30 uur

woensdag 20.00 uur
The Lost King

donderdag 20.00 uur
maandag 20.00 uur

Stromboli
vrijdag 20.00 uur
zondag 15.00 uur

Casa Coco
vrijdag & zaterdag 20.00 uur

woensdag 20.00 uur
Ticket to Paradise 

zondag 12.30 uur
Wil de Krokodil

zondag 13.00 uur
De Club van Sinterklaas

 en de Race tegen de Klok

Programma 1 dec  t/m 7 dec

Nadat het gezin Primm naar New 
York verhuist, heeft hun jongste zoon 
Josh moeite om te wennen aan zijn 
nieuwe school en om vrienden te 
maken. 
Dat verandert allemaal als hij op de 
zolder van het huis waar ze nu 
wonen Wil ontdekt. Wil is een 
zingende krokodil die dol is op 
badderen, kaviaar en goede muziek. 

Al snel worden ze vrienden. Als Wil 
bedreigd wordt door boze buurman 
Mr. Grumps moet het gezin samen-
werken met Wils charismatische 
eigenaar Hector P. Valenti. Samen 
laten ze iedereen zien dat je er soms 
onverwachts familie bij kunt krijgen 
en dat er niks mis is met een grote 
zingende krokodil die een nog 
grotere indruk maakt.

Wil de Krokodil

In de herfst van 1997 nemen Ellen en 
haar man Vagn Inger mee op een 
busreis naar Parijs. Inger is de zus van 
Ellen, is schizofreen en woont in een 
inrichting. 
Door de juiste hoeveelheid medicatie 
en het mijden van te veel prikkels, 
kan zij een redelijk normaal leven 
leiden. Tijdens de trip maakt Inger 
geen geheim van haar conditie, maar 
niet alle medereizigers kunnen 
aanvankelijk haar ad remme, soms 

wat grofgebekte uitspraken waar-
deren. Eenmaal aangekomen in Parijs 
blijkt Inger een verborgen agenda te 
hebben en betrekt ze iedereen in de 
zoektocht naar een belangrijk 
persoon uit haar verleden. Terwijl 
Ellen en Vagn hun handen vol 
hebben aan het wispelturige gedrag 
van Inger, weet ze geleidelijk aan 
iedereen voor zich te winnen en 
wordt het een hartverwarmende en 
memorabele reis.

Rose
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AGENDA

Aardrijkskundeleraar van het jaar 2022: Tim Jonker. Foto aangeleverd

Donderdagochtend, 17 november. 
Jonker is bezig met zijn les als een 
cameraman het lokaal binnenloopt. 
Hij verwacht dat er wordt ge�lmd 
voor de open dag op school, dat 

heeft school hem verteld. Het duurt 
even voor hij doorheeft dat dat níet 
het geval is: deze cameraman is er 
voor hem. Voor het oog van zijn klas 
wordt hij verrast met de KNAG 

Aardrijkskundeleraar van het jaar 2022 
doceert aan Jac. P. Thijsse College

Castricum - Tim Jonker is uitgeroepen tot aardrijkskundeleraar van het 
jaar. Jonker werkt op het Jac. P. Thijsse College en geldt als ‘belangrijke 
schakel die kennis, techniek en praktijk bij elkaar brengt’. Naast lesgeven 
ontwikkelt Jonker lesmateriaal en zet hij zich in voor digitale geletterd-
heid. ,,Ik ben helemaal overdonderd.’’

Onderwijsprijs uit handen van jurylid 
Laurien Petri.

‘Vraagbaak voor hele school’
Door collega’s wordt Tim omschreven 
als een vakdocent die openstaat voor 
nieuwe ontwikkelingen. ‘Hij maakt 
zich nieuwe materie snel eigen en 
vertaalt het naar praktische lessen. 
Dit gaat verder dan aardrijkskunde: 
met zijn kennis en vaardigheden in 
digitaal onderwijs, bedenkt Tim met 
gemak ook lesideeën voor andere 
vakken. Op die manier hoopt Tim ook 
aan digitale geletterdheid bij te 
dragen. Collega’s zien Tim naast 
goede aardrijkskundedocent ook als 
vraagbaak voor de hele school op 
het gebied van digitale geletterdheid 
en digitaal onderwijs’.

Zoektocht
De zoektocht naar de beste aardrijks-
kundeleraar begon eind april. Scho-
lieren, directies en collega’s konden 
een leraar voordragen. Belangrijkste 
uitgangspunt was dat de winnaar 
andere docenten inspireert, vernieu-
wend werkt en de kracht van aard-
rijkskunde laat zien in de dagelijkse 
(les)praktijk. Uit de vele voorge-
dragen docenten koos de jury Tim 
Jonker als winnaar.

Castricum - Sinds maart 2013 was de 
tennis- en inmiddels ook padelspeci-
aalzaak Tennisvoordeel van Yvo van 
der Horst naar volle tevredenheid 
gevestigd aan de Dorpsstraat 31. 
Veel tennis- en padelspelers uit de hele 
regio weten de winkel te vinden. 

De afgelopen jaren kwamen er steeds 
meer artikelen bij en de dozen 
stapelden zich dan ook op. Er werd al 
even gezocht naar een nieuwe en 
ruimere locatie in Castricum en dat is 
dit najaar gelukt. Na bijna tien jaar is 
de winkel sinds begin november 
verhuisd naar de Torenstraat 52, tussen 
Expert en DekaMarkt in. Tennisvoor-
deel is al open op het nieuwe adres en 
de komende twee weken worden de 

laatste puntjes op de i gezet.
Er is in de nieuwe winkel aan de Toren-
straat veel meer ruimte om de arti-
kelen, die vaak verscholen bleven in 
dozen, te laten zien. Yvo is dan ook erg 
blij met de nieuwe locatie, waar 
bijvoorbeeld ook de padelartikelen 
goed zichtbaar zijn geworden. Maar 
ook het assortiment tennisrackets, 
schoenen en kleding komt nu beter 
tot zijn recht. 
Om de verhuizing te vieren is er de 
hele maand december in de winkel 
10% korting op alle padel- en tennis-
rackets, kleding en schoenen. 
Kijk op www.tennis-voordeel.nl voor 
de openingstijden en het assortiment. 
U bent van harte welkom in de nieuwe 
winkel.

Tennisvoordeel is verhuisd
naar de Torenstraat

Yvo van der Horst voor de nieuwe 
winkel. Foto: aangeleverd

VRIJDAG 2 DECEMBER
Inzameling voor de voedselbank 
door vrijwilligers van diaconie De 
Goede Herder van 10.00 tot 12.00 
uur op het plein voor de Sint-
Pancratiuskerk aan de Dorps-
straat 113 in Castricum. Met 
name feestelijke (houdbare) 
etenswaren zijn welkom.

ZATERDAG 3 DECEMBER

Sakkie’z (zelfgemaakte zakjes van 
textiel voor groente/fruit) maken 
van 10.30 tot 12.30 uur in de 
bibliotheek aan de Geester-
duinweg 1 in Castricum. Foto: 
aangeleverd

ZONDAG 4 DECEMBER

Strand- en duinloop vanaf 10.30 
uur bij AV Castricum aan de 
Zeeweg 4 in Castricum. Vooraf 
inschrijven via www.inschrijven.
nl (uiterlijk vrijdagavond 24.00 
uur) of op de dag zelf bij de start-
locatie. Info via www.avcas-
tricum.nl/strand-en-duinlopen. 
Foto: Bert Oudendijk

WOENSDAG 7 DECEMBER
Pop-up Duurzame Showroom 
van 09.00 tot 16.00 uur aan de 
Vuurbaak (tegenover Albert 
Heijn) in Limmen. Kom langs 
voor advies over energiebespa-
rende maatregelen. Info via 
info@duurzaambouwloket.nl / 
072 7433956.

Inloopavond bij driestemmig 
Castricums koor Vocal Tour om 
20.00 uur in de Montessorischool 
aan de Sokkerwei 4 in Castricum. 
Info via www.vocaltour.nl.

EXPOSITIES
Ed Vader uit Alkmaar exposeert 
tot en met 5 december in restau-
rant De Oude Keuken aan de 
Oude Parklaan 117 in Bakkum. 
Met vlakken, kleuren, beweging 
en diepte creëert hij in zijn schil-
derijen een eigen poëtische 
werkelijkheid. Kijk op www.deou-
dekeuken.net voor openings-
tijden en overige informatie.

Het atelier van schilderes Sabrina 
Tacci en fotograaf Marina Pronk 
aan de Van Oldenbarneveldweg 
32 in Bakkum is elke vrijdag van 
13.00 tot 18.00 uur geopend voor 
publiek. Momenteel is hier de 
expositie ‘What if’ te zien. Tevens 
elk tweede weekeinde van de 
maand geopend op zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 18.00 uur.

Het Kunst- en Lichtjespad is van 
13 tot en met 17 december dage-
lijks van 16.30 tot 20.00 uur te 
zien in de Tuin van Kapitein 
Rommel aan de Stationsweg 
(schuin tegenover het NS-station) 
in Castricum. Toegang gratis. Info 
via www.tuinvankapiteinrommel.
nl.

De expositie ‘In verwachting…’ 
toont werk van Hannelieke van 
de Beek dat aansluit bij Advent 
en Kerst en is tot en met 1 januari 
te zien in de dorpskerk aan het 
Kerkpad 1 in Castricum. Geopend 
op donderdag van 10.00 tot 
12.00 uur en vrijdag van 10.30 tot 
12.30 uur. Toegang gratis.

De expositie ‘Castricum Spoort’ 
van Oud-Castricum over de 
geschiedenis van de Castricumse 
spoorlijn is tot en met april 2023 
te bezichtigen in gebouw De 
Duynkant aan de Geversweg 1b 
in Castricum. Geopend elke 
eerste en derde zondag van de 
maand tussen 13.30 en 16.00 uur. 
Toegang 1 euro (gratis voor 
leden).

LEZERSPOST

Bij het zoeken naar ruimte voor nieuwe woningen in en rond Amsterdam is de verleiding groot daar-
voor de zogenaamde ‘groene lobben’ te gebruiken. Dat zou een historische vergissing zijn! Bij het 
maken van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam, onder leiding van de bekende steden-
bouwkundige van Eesteren in 1932-1934 afgerond, was nadrukkelijk oog voor de regionale ontwik-
kelingen. Door de keuze voor een radiale stadsontwikkeling werd toen de aanzet gegeven voor de 
‘groene lobben structuur’ van de Noordvleugel van de Randstad. Waterland, de Bovenkerkerpolder 
- Ronde Hoep, het Amsterdamse Bos, Spaarnewoude en het tot voor kort wat vergeten Oer-IJ 
gebied. Daarmee onderscheidt de Noordvleugel zich van veel andere grootstedelijke gebieden. Die 
groene lobben zijn om tal van redenen van grote betekenis voor de kwaliteit van leven in de Noord-
vleugel. De afstand om van huis-uit ‘buiten’ te kunnen zijn is voor het merendeel van de bewoners 
beperkt en zonder auto binnen bereik. Zeker na de introductie van de elektrische �ets betekent dit: 
minder autogebruik en bredere toegankelijkheid van recreatief gebruik van het buitengebied.

Ook hebben die groene lobben een grote invloed op het klimaat in de stadsgebieden. CO2 wordt 
opgeslagen en zuurstof geproduceerd. Smog komt niet voor niets in de Noordvleugel weinig voor. 
Onderschat ook niet de educatieve betekenis van agrarische activiteiten en natuur die zo direct 
bereikbaar is! Die gelede structuur staat al lang onder hoge druk. Met name de naoorlogse verstede-
lijking doet je schrikken (zie kaartjes) en laat zien dat een bewust beleid om die nog resterende 
‘groene’ gebieden in stand te houden van groot belang is. Het was voor onze voormalige Commis-
saris der Koningin aanleiding de ontwikkeling van Almere en Lelystad te steunen. Wanneer die 
open/groene gebieden niet een �ink formaat blijven behouden, waarin ook vitale landbouw moge-
lijk is, ligt versnippering en verrommeling op de loer. Ook wat het Oer-IJ gebied betreft is die grens 

bereikt! Voor het groeiend aantal inwoners van de Binnenduinrand en Zaanstad is het van groot 
belang nog iets aan ‘buiten’ in de nabijheid over te houden.
Wat de ooit voorgenomen verbinding A9-A8 betreft is dan ook maar één conclusie mogelijk. De 
verkeersproblematiek in Wormerveer ter plekke oplossen en afzien van een verdere versnippering 
van het Oer-IJ gebied!

Evert Vermeer, voorzitter van de Stichting Oer-IJ

Koester het Oer-IJ-gebied

De verstedelijking van het Oer-IJ-gebied met rood in kaart gebracht. Kaartjes van 1960, 1980, 2000 en 
2017.
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Op zondag 11 december 
verzorgt het Sera�no 
String Trio een klassiek 
programma in theater 
Koningsduyn. 

Dit trio speelt op podia in 
binnen- en buitenland werk 
van Beethoven, Dohnanyi 
en Schubert. 
Elders in deze krant meer 
informatie over deze 
voorstelling. 
Onder de inzenders van de 
juiste oplossing van onze 
puzzel mogen we deze 
week twee vrijkaarten voor 
dit concert verloten.

Mail de oplossing voor 
maandag 5 december naar 
puzzel@castricummer.nl

   
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

29 30 31

32 33 34 35 36 37 38

39 40 41

42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52

53 54 55 56 57 58

59 60 61 62 63

64 65 66 67 68

69 70 71

72 73

KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 rubriek  5 alom  10 informatiedrager  11 spoel  13 
opnieuw (in samenst.)  14 bladgroente  16 behoeftig  18 voor  19 anno 
christi  20 muziekinstrument  23 regeringsreglement  24 armholte  26 
vlaktemaat  27 spotfiguur  29 eens  31 tegen  32 vogelverblijf  34 
jaartelling  36 strafwerktuig  37 lidwoord  39 loflied  40 scheikundige 
verbinding  41 grafvaas  42 bijbelse figuur  43 afslagplaats bij golf  44 
kleurentelevisie  46 atmosfeer  48 levenslucht  51 Spaans landvoogd  
53 dagtekening  55 mager  57 elk  59 eerstkomende  60 filantroop  63 
bijwoord  64 vertrager  66 havenplaats  67 voordat  68 vlekkenwater  
69 morsdoek  71 vruchtbare plaats  72 witling  73 heel precies.

Verticaal: 1 controle  2 nageslacht  3 langspeelplaat  4 sappig  6 Ned. 
omroep  7 rooms-katholiek  8 hoge berg  9 vogelnaam  10 warhoofd  
12 helder en kalm  14 plant  15 Turks bevelhebber  16 onheilsgodin  17 
riv. in Frankrijk  20 vogel  21 Ierse verzetsgroep  22 tochtje  25 militair  
28 kleinood  30 molentrechter  31 slagader  33 in opdracht van  35 
Noorse godheid  36 veerkracht  38 takje  42 ergens anders  43 zeur  45 
struik  47 vrouwelijk dier  49 zet  50 pausennaam  52 op grote afstand  
54 welpenleidster  55 kunsttaal  56 watering  58 aanvankelijk  61 
salonheld  62 luizenei  65 pasvorm  68 deel v.e. boom  70 Bescherming 
Burgerbevolking  71 onzes inziens.

26 61 73  49 34  12 62 38 59 41 60

45 8 56 68     
,

60 2 22 53 30

16 9 50 37 69  60 21 32

Castricum/Alkmaar - De toestand in 
Oekraïne is nog altijd zeer zorgelijk. 
Zeker met de winter voor de deur en 
problemen om aan warmte en 
energie te komen, is het daar erbar-
melijk. Dan hebben we hier niets te 
klagen; genoeg warme kleren in de 
kast of in elk geval de mogelijkheid 
die te kopen tegen aantrekkelijke 
prijzen bij Jan Mannenmode in 
Castricum of Alkmaar. De winterkle-
ding die echter bij ons in de kast blijft 
hangen of liggen zou deze winter 
goed van pas komen in Oekraïne om 
daar bewoners wat warmte te geven. 
De winters zijn daar meestal nog wat 
kouder als in ons land met echte 
pakken sneeuw.

Jan Mannenmode heeft een 
sublieme oplossing om inwoners van 
Oekraïne te helpen aan goede bruik-

bare winterkleding. De boven in de 
kast hangende en liggende knappe 
schone winterkleding lever je in bij 
Jan Mannenmode aan de Burge-
meester Mooijstraat 10 in Castricum 
of de Laat 215 in Alkmaar. Je 
ontvangt dan een korting voor elk 
ingeleverd kledingstuk bij aankoop 
van een nieuw. Voor een ingeleverde 
schone nette broek of trui ontvang je 
een korting van € 10,00 bij Jan 
Mannenmode voor je aankoop 
nieuwe broek of trui. Datzelfde is van 
toepassing op een ingeleverde 
schone nette jas of jack, maar dan 
ontvang je een korting van € 20,00 
bij Jan Mannenmode bij de aankoop 
van een jas of jack. Zo snijdt het mes 
aan meerdere kanten, bij de klant, 
Jan Mannenmode en zeker bij Oekra-
iners die er warmer bij kunnen zitten. 
Waar wachten we nog op?

Jan helpt Oekraïne de winter door

José van Jan Mannenmode heeft genoeg broeken, truien, jassen en jacks voorradig. 
Foto: Aart Tóth

Dennis en Jan zochten in september de mooiste kerstbomen uit bij de kwekerij in 
Denemarken. Foto: aangeleverd

Er is een ruime keuze uit vele prachtige 
kerstbomen, van de gewone kerstspar 
en de Servische spar tot de Nordman; 

van klein tot groot, gezaagd, met kluit 
of in pot. Ook dit jaar zijn er weer 
prachtige kerstbomen uit Dene-

Al veertig jaar de mooiste kerstbomen 
bij Tuincentrum Tuinaanleg Frits Janssen

Akersloot - Kerstmis 2022 lijken we weer als vanouds te kunnen vieren 
zonder coronamaatregelen. We blijven met zijn allen op zoek naar gezel-
ligheid en warmte voor de feestdagen. Die gezelligheid en heerlijke 
dennengeur haal je in huis met een kerstboom van Tuincentrum Frits 
Janssen, versierd met lampjes, ballen en wat al niet meer.

marken. Eind september is Dennis met 
collega Jan naar Denemarken afge-
reisd. Bij de kerstbomenkwekerij in het 
plaatsje Rødding hebben ze de 
mooiste exemplaren uitgezocht. Tuin-
centrum Tuinaanleg Frits Janssen is dé 
verkoopdealer van stalen kerstboom-
standaards, de EasyFix, een uniek 
systeem. De fraaie kerstboomstan-
daard met waterreservoir, waarbij uw 
boom in vijf seconden recht en stevig 
staat! Verkrijgbaar in verschillende 
kleuren en maten. Heeft u in voor-
gaande jaren zo’n standaard aange-
schaft? Vergeet dan niet uw boom dit 
jaar te laten voorboren.
De bomen worden gratis verpakt voor 
handig vervoer. Ook brengt men de 
kerstboom gratis thuis in Uitgeest, 
Akersloot, Castricum en Heemskerk. 
Bestellen vanuit huis? Mail naar tuin-
centrumjanssen@live.nl met de 
gewenste soort en hoogte en de boom 
wordt thuisbezorgd. Om de kerstsfeer 
compleet te maken heeft Tuincentrum 
Tuinaanleg Frits Janssen ook een sfeer-
volle kerstafdeling met onder meer 
kerstballen, versiering, verlichting voor 
buiten en binnen, accessoires en kerst-
boomstandaards. Tevens trendy kerst-
artikelen als de houten notenkraker, 
de gezellige gnoom�guren, originele 
kerstboomhangers en nog veel meer! 
Zondag 4 en zondag 11 december 
geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Tuin-
centrum Tuinaanleg Frits Janssen is te 
vinden op Klein Dorregeest in Akers-
loot. Kijk op www.tuincentrum-
fritsjanssen.nl en volg de pagina’s op 
Facebook en Instagram.

In een persbericht schrijft de partij 
dat schaalvergroting door het 
samenvoegen van gemeenten 
geen antwoord is op de onvrede 
over de uitvoering van gemeente-
lijke taken. De gemeente moet er 
volgens de partij voor zorgen dat 

de leefbaarheid en het voorzienin-
genniveau van de dorpen Akers-
loot, Bakkum, Castricum, De Woude 
en Limmen op peil blijft.

Dienstverlening belangrijk
Lokaal Vitaal: ,,Accommodaties voor 

bijvoorbeeld scholen, sport en 
cultuur en de dienstverlening aan 
de inwoners zijn belangrijk. Het 
samenvoegen van gemeenten 
vergroot de afstand tussen burgers 
en overheid, zowel letterlijk als 
�guurlijk. Bij een herindeling wordt 
telkens beloofd dat er in de dorpen 
servicepunten komen. Meestal lukt 
dat niet. Of er wordt beloofd dat 
het gemeentehuis centraal komt te 
liggen in de nieuwe gemeente. Ook 

dat lukt vaak niet.”

Sluitende begroting
In 2015 werden taken van het Rijk 
naar de gemeenten overgeheveld, 
zonder passende vergoeding. Veel 
gemeenten kwamen en komen 
daardoor in de �nanciële 
problemen. Het idee achter de fusie 
is dat grotere gemeenten e�ciënter 
zijn. Ongeveer tachtig procent van 
de uitgaven van de gemeente 

Castricum ligt vast. ,,Als er bij de 
taken van het Rijk geld bij moet, 
dan betekent dat dat er gekeken 
moet worden naar het kleine deel 
waar de gemeente zelf nog iets 
over te zeggen heeft. De meerder-
heid van de gemeenteraad wil de 
lasten voor de burger zo laag 
mogelijk houden. Zonder echt te 
bezuinigen is het daardoor span-
nend om de begroting sluitend te 
maken.”

Lokaal Vitaal wil discussie over fusie BUCH-gemeenten
Castricum - Lokaal Vitaal wil de discussie over een mogelijke fusie met 
Bergen, Heiloo en Uitgeest op de agenda krijgen. De partij is geen voor-
stander van het samenvoegen van de vier gemeenten: ,,Een fusie 
vergroot de afstand tussen burgers en de overheid.”
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Dorpsstraat als woonerf?

Gemeente Castricum wil een 
lange termijn oplossing in 
verband met Hoogfrequent 
Spoorvervoer (HS). Door het HS 
zal de spoorwegovergang vaker 
gesloten zijn dan nu al het geval 
is. Maar zal het HS ooit worden 
ingevoerd? De NS vermindert juist 
het aantal treinen vanwege perso-
neelsgebrek en, niet onbelangrijk, 
minder reizigers door thuis-
werken. Voor de lange termijn 
oplossing die men voor ogen 
heeft zijn grote investeringen 
nodig. Het is maar de vraag of het 
HS er ooit zal komen.

Uit proeven die zijn gehouden om 

de Dorpsstraat autoluw te maken 
zijn voornamelijk negatieve reac-
ties gekomen van betrokken 
bewoners én winkeliers. Toege-
nomen verkeersonveiligheid in 
rustige buurten. Bewoners die 
geconfronteerd woorden met 
automobilisten die gefrustreerd 
een sluiproute zoeken door 
allerlei ‘knipjes’ die zijn aangelegd.

Een korte termijn oplossing zou 
kunnen zijn om de Dorpsstraat tot 
woonerf in te richten met snel-
heidsbeperkende aanpassingen. 
Een maximum snelheid van 15 
km, handhaving met behulp van 
camera’s. Veiligheid voor �etsers 

neemt hierdoor toe. De dorpskern 
blijft goed bereikbaar voor winke-
lend publiek en bezoekers van de 
horeca.

Bij evenementen de Dorpsstraat 
afsluiten vanaf de Burg. 
Mooijstraat tot aan de Overtoom, 
zoals nu ook al wordt gedaan. 
Meer automobilisten zullen de 
gewenste route kiezen via de 
Mient. Hierdoor zal een evenwich-
tigere spreiding van het verkeer 
ontstaan. Een goedkope en e�ec-
tieve oplossing voor een 
gemeente die krap bij kas zit.

Bas Monteban

Dorpsstraat autoluw voor een veiliger spoorwegovergang?

Het autoluw maken van een klein 
deel van de Dorpsstraat heeft 
grote gevolgen voor de verkeers-
stromen in de omliggende 
buurten. De straten in o.a. de 
Verzetsheldenbuurt zijn veel te 
smal en passeren is nu al moeilijk. 
In het te nemen besluit over de 
evaluatie en het vervolg ‘Pilot 
Dorpsstraat’ staan vele open 
einden, is zeer onvolledig en 
bevat veel vragen zoals:

- Waar komt de knip in de Dorps-
straat?

- Waar kont de knip in de 

verzetsheldenbuurt?
- Waar komt de knip in de 

Beatrixstraat?
- Wat zijn de gevolgen voor de 

stikstofdepositie?

Is er wel voldoende naar de bewo-
ners en ondernemers geluisterd? 
Als de gemeenteraad hiermee 
akkoord gaat, geeft de gemeente 
een vrijbrief af om door te gaan 
met werkzaamheden zo de 
gemeente het wil. De gemeente 
gaat voorbij aan de veiligheid van 
de spelende kinderen en bewo-
ners in de toch al volle buurten 

rond de Dorpsstraat. Tevens zal de 
milieubelasting sterk verslech-
teren waardoor ook het woon 
plezier wordt aangetast. 
Gemeente neem je verantwoor-
ding en stop met het maken van 
dure rapporten en het knutselen 
door knippen te plaatsen. Luister 
naar de bewoners en de onderne-
mers en maak werk van een duur-
zame lange termijn oplossing. 
Buurtbewoners laat u zien en 
horen op een van de informatie 
bijeenkomsten.

H. Massee, Castricum

Gelijkvloerse oplossing in 2030?

Het besluit van het College om te 
kiezen voor een Zuidelijke Auto-
tunnel (een structurele oplossing is 
nodig om vanaf 2030 met meer IC’s 
te rijden op de Zaanljn) is in strijd 
met het landelijk vastgestelde 
Multimodaal Toekomstbeeld (MTB) 
2040. Terwijl door de regelmatig 
dichtliggende overweg nu nog een 
deel van de auto’s naar N203 en A9 
wordt weggeduwd, zal een tunnel 
in het centrum van Castricum juist 
weer nieuwe auto’s aantrekken. 
Daarnaast leidt een Zuidelijke Auto-
tunnel tot extra belasting van het 
lokale wegennet. Het aantal auto’s 
op Mient, Ruiterweg, Kleibroek, 
Oranjelaan en Soomerwegh zal fors 
toenemen. 
Maar ook andere straten zullen de 
gevolgen gaan merken. Sprake zal 
zijn van een hoge tot zeer hoge 
verkeersdruk. Daar komt bij dat het 
nog maar de vraag is of het minis-
terie van I&W überhaupt nog �nan-
ciële middelen heeft voor zo’n 
tunnel in 2030. Zo zijn onlangs alle 
extra middelen tot 2030 belegd. 
Daar zat geen geld voor de Bever-

wijkerstraatweg bij. Wanneer er tot 
2030 geen geld is, is het onlogisch 
een gelijkvloerse variant ‘in reserve’ 
te houden. Gelijkvloers moet dan de 
1e keuze zijn, aangevuld met extra 
maatregelen. Zoals het (deels) 
inkorten van de Kennemerlijn tot 
Uitgeest, aansluitend op IC’s uit 
Alkmaar. Dit zal de druk op de 
overweg aardig kunnen beperken. 
Verder kan gekozen worden voor 
het doorschuiven van de volledige 
hoogfrequentie dienstregeling naar 
2036. Hierdoor ontstaat er meer tijd 
voor een robuuste oplossing in de 
periode 2030-2040. Het op korte 
termijn terugbrengen van het aantal 
structurele varianten van vier naar 
twee is dan al een hele stap. Om tot 
een onderbouwd standpunt te 
komen zal de Raad moeten 
beschikken over het tot nu toe niet 
openbaar gemaakte rapport van 
ProRail. Alsmede over het standpunt 
van de samenwerkende partners en 
het ministerie van I&W voor het 
vervolgtraject.

Dave van Ooijen

Reactie op collegevoorstel knip Dorpsstraat

Na alle onrust van oktober 2021 
worden we nu opgeschrikt met het 
nieuwe collegevoorstel om de 
Dorpsstraat autoluw te maken, lees 
deels af te sluiten. 
Dat dit nadelige e�ecten heeft op 
de omliggende buurten staat te 
lezen in het rapport dat is 
verschenen. Het rapport was vernie-
tigend en had een negatieve 
uitkomst. Hoe is het dan mogelijk 
dat er vervolgens een voorstel ligt 
waarbij geen recht wordt gedaan 
aan de onrust vorig jaar en de 
conclusies van het rapport. Waar 
onder andere te lezen viel dat er 
qua winkelend publiek geen 
substantiële groei te zien was.

Hoe kun je als gemeente een voor-
stel doen dat niet af is? Waarbij 
bewoners totaal geen inspraak 
hebben gehad? Nu zegt het college: 
We sluiten de Dorpsstraat af en dan 
zien we wel hoe we de rest vorm-
geven. Wethouder Roel Beems zei in 
oktober 2021 nog: ,,Afsluiten is het 
waterbede�ect, hier een knip en 
dan daar meer verkeer.’’ Nu pleit hij 
voor het waterbede�ect!

Na de proef is aan de buurten 
beloofd om mee te kunnen denken 
in het vervolg. Tot op heden is dat 
niet gebeurd. Er worden door de 
gemeente nu twee plannen aan 
elkaar gekoppeld. Namelijk het idee 
dat we een bruisend dorpshart 
moeten hebben in Castricum, hier is 
toch echt iets anders voor nodig. En 
dan het veiliger maken van de 
spoorwegovergang Beverwij-
kerstraatweg vanwege hoogfre-
quent spoorverkeer. Afsluiten van 
de Dorpsstraat is de tussenoplos-
sing voor de korte termijn. Dit zijn 
toch echt twee dingen die je niet 
kunt koppelen. Hoezo veiliger? 
Automobilisten racen straks door de 
Stationsweg op en worden niet 
meer geremd door afslaand verkeer.

Gemeente Castricum, kom met een 
voorstel waarbij iedereen vóóraf 
goed is gehoord en denk verder dan 
je neus lang is. Word wakker en 
luister naar je inwoners! Ideeën 
liggen daar namelijk voor het 
oprapen.

Frank Brakenho� en Suzanne Bijl

Na een dramatisch verlopen proef-
periode, vol met ongeloof over al 
het verkeer dat plotseling door de 
straat reed en de gevaarlijke situa-
ties die dit opleverde, vernemen we 
dat er in de gemeentepolitiek toch 
weer mensen zijn die een paar 
meter Dorpsstraat zonder verkeer 
belangrijker vinden dan de veilige 
leefsituatie van de bewoners in de 
omliggende straten. Iedereen weet 
dat de omliggende straten gemaakt 
zijn voor bestemmingsverkeer. Dat 
maakt het centrum van Castricum 

zo’n �jne en veilige buurt om te 
wonen. Ook voor jonge gezinnen 
met kinderen. De veiligheid is 
belangrijk! Het is een gevaarlijk plan 
om doorgaand verkeer te gaan 
leiden door straten die net breed 
genoeg zijn voor bestemmingsver-
keer. Alsjeblieft, stop de gevaarlijke 
‘knip’ in de Dorpsstraat. Kom kijken 
naar de situatie en luister naar de 
mensen die er nu met veel plezier 
wonen.

Klaas Visscher

Duurzame oplossingen in plaats van knip Dorpsstraat

Uit het vorig jaar verschenen 
evaluatierapport ‘Pilot Dorpsstraat 
Autoluw’ is gebleken dat zowel bij 
ondernemers als bewoners weinig 
draagvlak bestaat voor het 
autoluw maken van de Dorps-
straat. Het grootste deel van de 
ondernemers heeft geen voor-
delen ervaren van de pilot. Ook 
het grootste deel van de inwoners 
heeft overwegend nadelen 
ervaren van de pilot. Deze 
nadelen zijn: omrijden (extra 
uitlaatgassen, slecht voor het 
milieu), de omliggende straten 
zijn smal er ontstaat veel hinder, 
winkels/woningen zijn slecht of 

niet bereikbaar en er is een 
slechte doorstroming.

Het is dan ook onbegrijpelijk dat 
het college van burgemeesters en 
wethouders, een jaar na het uitge-
brachte evaluatierapport pleit 
voor een knip in de Dorpsstraat 
om de verkeersveiligheid op de 
spoorwegovergang snel te 
verbeteren. 
Als bewoners pleiten we ervoor 
om te kiezen voor duurzame, 
lange termijn oplossingen voor de 
verkeersveiligheid/stromen in 
Castricum. Kiezen voor de korte 
termijn optie is rommelen in de 

marge, met de eerdergenoemde 
nadelen. Goed om te weten: 
Donderdag 1 december is er van 
19.30 uur tot 21.00 een raadsinfor-
matieavond over het voorstel van 
het College. De raadscommissie 
bespreekt het voorstel donderdag 
8 december. 
De gemeenteraad neemt 
donderdag 22 december een 
besluit. Alle bijeenkomsten zijn 
openbaar en vinden plaats in het 
gemeentehuis. Wij gaan heen, jij 
ook?

F. & M. van Amersfoort
Bewoners dorpshart

Evaluatie verkeersproef wordt ter zijde geschoven

Stop de ‘knip’ in de DorpsstraatEerdere proef heeft klip en klaar 
uitgewezen dat de zogenaamde 
‘knip’ en het afsluiten van de 
Schoutenbosch alle bestaande 
verkeerstromen overhoopgooit. 
Smalle straatjes in woonwijken 
krijgen de volle laag krijgen en 
dat inclusief vrachtverkeer. Schan-
dalig hoe B&W de evaluatie van 
die verkeersproef grotendeels ter 
zijde lijkt te schuiven. Een moge-
lijke, meer realistische korteter-
mijnoplossing zou kunnen zijn 
het plaatsen van stoplichten. 
Zoals bijvoorbeeld bij de over-
gang Beverwijk/Velsen.

Mocht dit ondoordachte plan 
toch doorgang vinden, dan 
bederft dit het woongenot van 
honderden Castricummers. Ook 
voor ons. 
Onze achtertuin grenst dan 
opeens aan een drukke door-
gaande weg met veel vrachtver-
keer. Onze straat, de meester 
Ludwigstraat en de Meester 
Dekkerstraat, dreigen te veran-
deren van rustige straatjes in 
ontsluitingsverkeersaders. De 
verkeerssituatie tijdens de proef 
was zeer onveilig voor �etsers, 
automobilisten, geparkeerde 
auto’s en voor al bewoners en hun 

buitenspelende kinderen. Wij 
rekenen erop dat de door Castri-
cummers gekozen Raad dit 
ondoordachte plan van tafel 
veegt. Er is na de proef toegezegd 
dat we mee zouden kunnen 
denken over een oplossing. Een 
uitnodiging hebben noch wij 
noch andere buurtbewoners 
ontvangen. Het is onacceptabel 
dat deze plannen ondemocratisch 
en met een slecht rapport naar 
aanleiding van de pilot doorge-
voerd worden.

Anthony Ithurbure
Rita Dorenbos
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FC CASTRICUM 1 
DEM 1

Zaterdag 3 december, 
sport park Noord-End
Aanvang 14.30 uur

LIMMEN -  V.V. BERGEN

Pupil van de week: Sem Stekelenburg keeper van Limmen JO13-1
Balsponsors:  Sporthuis Johan Jansen Heiloo

ZONDAG 4 DECEMBER
Aanvang 14.00 uur

Door PR-commissie FC Castricum

FC Castricum mocht al in de eerste 
minuut een hoekschop nemen. Het 
daaropvolgende o�ensief werd niet 
beloond met doelpunten zodat de 
mannen van coach Ralph Blom met 
een puntje naar huis gingen. Dat was 
een karige beloning. Volstrekt 
onnodig. Alleen al in de laatste vijf 
minuten stond FC Castricum drie 
keer alleen voor de keeper en werd 
er blind op doel geramd. Zonder 
resultaat. 

Met iets meer gevoel en overleg had 
FC Castricum de eenzijdige vertoning 
al na een kwartier beslist. Ploegen als 
HCSC ontbreekt het aan voetballend 

vermogen en daar had FC Castricum 
van moeten pro�teren.

Dankzij het sterke verdedigen van 
Thom Heling, Menno Buijnsters, Stijn 
Peijs en Ward Haak werd de Helderse 
aanval moeiteloos geëlimineerd. 
Alleen HCSC-doelman Marlon Coco 
kreeg alle tijd om in de wedstrijd te 
groeien. Vooraf voorspelde Ralph 
Blom dat het geen verrassing zou zijn 
als HCSC voor het doel een bus zou 
parkeren. Die voorspelling kwam uit. 
Coco was de chau�eur. Zaterdag 
wacht het thuisduel tegen DEM. Een 
mooie gelegenheid voor Justo van 
de Werf, Elario Zweet en Carlo Vrij-
burg om sportpark Noord-End op 
zijn kop te zetten.

FC Castricum met puntje naar huis
Castricum - Hij stond erbij en keek ernaar. Lars Beukers had net zo goed 
een stoel mee kunnen nemen om het doel van FC Castricum te verde-
digen. In het duel tegen HCSC kreeg Beukers niet een schot op doel! Een 
kopbal op de kruising was het enige wapenfeit van de Heldenaren.

Thom Heling is zijn tegenstander de baas. Foto: Sandy Klaver

Door Willem Koot (vv Limmen)

Voor de rust stond de einduitslag al 
op het scorebord. Doelpunten van de 
jeugdigen Jeroen de Groot en Mees 
Duinmeijer maakten dat er met 2-0 

werd gewonnen en dat resulteerde 
ook in een mooie en gezellige terug-
reis naar Limmen. We zitten weer in 
de koker met de loting. Zondag uit 
tegen hekkensluiter Ilpendam. De 
eerste tien minuten een fel Limmen, 
hetgeen resulteerde in mooie kansen 
voor Stan Donker middels een 
kopbal en een schot dat de keeper 
pareerde. Twee minuten later toch de 
openingstre�er van Mees Duin-
meijer, die een mooie combinatie 
doeltre�end afrondde.

We moesten lang wachten op 
nummer twee. Bram Bongers rukte 
van achter naar voren op en met een 
klein tikkie van Stan kwam hij alleen 
voor de keeper. Bram schoot rake-
lings naast. De 0-2 kwam in de 37e 
minuut. Nino Peemen gaf Stan 
Donker een niet te missen kans. Vrij 
voor doel tikte hij binnen. Stan 
maakte ook nummer drie. Vlak voor 
de rust kreeg hij een uitgemeten 
voorzet van Jacco de Jong die hij 
koppend afrondde. Na de rust een 
wedstrijd om gauw te vergeten. Ook 
slechte wedstrijden moet je winnen 
en dat deden ze. Laten we maar 
vooruitkijken naar de thuiswedstrijd 
tegen Bergen. Aan het publiek zal 
het niet liggen.

Limmen - Woensdagavond een bus vol naar het gezellige ’s-Graveland. 
Haasten om een plekje te bemachtigen op de tribune die 39 zitplaatsen 
heeft, waarvan men er 6 gereserveerd hield. Een elftal waar de trainer, de 
‘reserves’ en junioren hun kunsten konden laten zien. Nou dat lukte 
aardig, mag je zeggen.

Limmen bekert verder en
pakt overwinning in competitie

Een deel van het hondstrouwe publiek 
van Limmen. Foto: Willem Koot

Wijk aan Zee/Castricum - Zondag 
vond De Moriaan in Wijk aan Zee het 
jeugdtoernooi schaken plaats. 
Er deden in totaal 120 kinderen mee, 
waarvan vijf van de Castricumse 
schaakclub. Wout van Eerden en 
Sjoerd Hoekstra deden voor het eerst 
mee en vielen direct in de prijzen. Ze 

bleven kalm en keken goed naar de 
plannen van de tegenstander. Wout 
(foto) won goud en Sjoerd brons.  
Omdat ze allebei nog maar 10 jaar en 
talentvol zijn, is een prijzenkast een 
goede aanschaf. 
Tekst Fred Kok / Foto: Erik van 
Benschop

Jeugdspelers Castricumse schaak-
club succesvol in Wijk aan Zee

Castricum - Op 18, 19 en 20 
november werd in Portugal het WK 
Rolstoelhandbal gehouden. Jolanda 
Hoogerwerf, Astrid Breed, Irene 
Beemster, Mieke van Chastelet, Joyce 
van Haaster, Robert Appelman, 
Marcel Jansen en John Schot zijn 
spelers van CSV uit Castricum en 
samen met drie spelers van Quintus 
(Kwintheul) en één van Foreholte 
(Voorhout) vormden zij het Neder-
lands team met als bondscoach 
Menno de Klerk. In poule B werd de 
eerste wedstrijd gespeeld tegen het 
team van Portugal. Deze tegen-
stander was te sterk: Nederland 

verloor met 20-10. Ook de tweede 
wedstrijd in het toernooi leidde niet 
tot succes. India won van Nederland 
met 9-8.

De volgende dag was Roemenië de 
tegenstander en deze wedstrijd 
eindigde in een gelijkspel. Bij de 
shoot-out die hierna volgde had 
Nederland de zenuwen het beste in 
bedwang en werd de wedstrijd 
gewonnen met 14-10. Door deze 
overwinning moest een wedstrijd 
tegen Spanje gespeeld worden. Deze 
moest gewonnen worden om door 
te kunnen gaan naar de halve �nale. 

Gelukkig lukte dat. Na een span-
nende wedstrijd was de eindstand 
18-20 in het voordeel van Nederland. 
Zondag 20 november werd in de 
kwart�nale gewonnen van Noor-
wegen met 5-11, waardoor een 
plaats in de �nale zeker gesteld werd.

In de �nale tro�en de Nederlanders 
opnieuw Portugal en wederom 
slaagde men er niet in deze oppo-
nent te verslaan. De eindstand na 
twee keer twintig minuten spelen 
werd 18-10. Het Nederlands team 
behaalde hiermee zilver op dit WK 
Rolstoelhandbal.

CSV-spelers succesvol op
WK Rolstoelhandbal 2022

De spelers van CVS die deelnamen aan het WK Rolstoelhandbal 2022. Foto: aangeleverd








