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Door Hans Boot

Met het project natuurontwikkeling 
Zanderij-Noord zijn grote belangen 
gemoeid, zoals in deze krant van 25 
augustus werd toegelicht. Het is 
onder andere de bedoeling dat er zo’n 
25 hectare grond van verschillende 
agrarische bedrijven verandert in 
natuur. Daarvoor heeft de provincie 
de taak om deze gronden te 
verwerven, waarbij het college 

uitdrukkelijk zijn wens heeft kenbaar 
gemaakt dat dit minnelijk geschiedt. 
Ook meerdere raadsfracties delen dit 
standpunt. Tegenover de toename 
van natuurgebied staat dat er een 
bedrijfswoning van een bollenkweker 
mag worden omgezet in een reguliere 
woning en dat er ter compensatie in 
totaal nog drie woningen binnen het 
gebied mogen worden gerealiseerd.
Vanwege de vertraging heeft het 
college de raadsleden per bief van 7 

december geïnformeerd over de 
stand van zaken van het gecompli-
ceerde project. 

In de eerste plaats wordt vermeld dat 
het ontwerpbestemmingsplan voor 
het plangebied tot en met 8 
september ter inzage heeft gelegen 
en dat daarop 22 zienswijzen zijn 
ontvangen. Daaraan wordt toege-
voegd dat het gebruikelijk is om deze 
zienswijzen te beantwoorden in een 
nota, maar dat deze stap nog niet kan 
worden gezet in verband met 
lopende gesprekken over grondver-
werving. Volgens PWN en de 
provincie vragen deze meer tijd dan 
verwacht. Lees het hele verhaal elders 
in deze krant.

Castricum - De herbestemming van het gebied Zanderij-Noord, dat voor 
een groot deel door de provincie en PWN wordt teruggegeven aan de 
natuur, verloopt minder soepel dan de betre� ende partijen hadden 
gehoopt. De vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan wordt pas 
rond volgend jaar zomer verwacht en er is meer tijd nodig voor het 
verwerven van gronden.

Vertraging plannen Zanderij-Noord

Castricum - Vrijdagavond werd een 
75-jarige automobiliste staande 
gehouden door de politie omdat 
haar rijgedrag nogal opviel. De 
vrouw uit Egmond-Binnen reed rond 
20.45 uur over de Soomerwegh op 
de verkeerde weghelft. Ook voerde 
ze steeds kleine stuurcorrecties uit en 
vertoonde erg onzeker rijgedag. Op 
25 november was de vrouw om 
dezelfde reden ook al staande 
gehouden. Ze verklaarde nu dat ze 
sindsdien niets van het Centraal 
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 
(CBR) had gehoord.

Op verkeerde weghelft

Door Mardou van Kuilenburg

Momenteel gaat het best goed in de 
gemeente, schetst Mans. Het aantal 
besmettingen is de afgelopen weken 
met bijna 40 procent gedaald en 
ruim 87 procent van de Castricum-
mers is inmiddels gevaccineerd. Een 

percentage dat � ink hoger ligt dan 
het landelijk gemiddelde (82 
procent), mede door de vergrijzing in 
het dorp. De boodschap van het 
kabinet is een pittige, al hield Mans 
er rekening mee. ,,Corona is en blijft 
voorlopig nog onder ons, dat is een 
gegeven. Voor 2022 is het van belang 

dat we gaan kijken hoe we ons 
kunnen verhouden tot het virus. Dat 
betekent dat we zullen nadenken 
over zaken die anders kunnen, in het 
onderwijs bijvoorbeeld. Een kortere 
zomervakantie en een langere 
periode vrij in de wintermaanden is 
zo’n mogelijkheid. Het virus blijft 
muteren, er is een kans dat we inwo-
ners jaarlijks moeten prikken om 
corona onder de duim te houden. 
Dat is een moeilijke boodschap.”
Lees het hele interview elders in deze 
krant.

Castricum - De boodschap is somber, de appel zuur. Een week voor kerst 
gaat Nederland opnieuw op slot. Burgemeester Toon Mans blikt terug op 
een ‘sober coronajaar’ en spreekt zijn verwachting uit voor 2022. ,,Het 
gaat niet zo snel als we hoopten, maar we zullen deze pandemie 
overwinnen.”

Burgemeester Mans hoopt op 
beter jaar na nieuwe lockdown

Mans: ‘Het is belangrijk om te kijken hoe we ons in 2022 kunnen verhouden tot het virus’. Foto: Ernest Selleger
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Het gemeentebestuur 
van Castricum wenst u 
prettige kerstdagen en 
een gelukkig nieuwjaar. 

Laten we ook in 2022 
naar elkaar omkijken.

Toon Mans
burgemeester

Ron Suanet
gemeentesecretaris

Foto: Henk de Reus
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AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

WAARNEMING
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor 
en door praktijken Bakker, 
Hoekstra, Coppoolse en vd 
Maarel. Info via websites, deur-
posters en telefoonbandjes. 
Praktijk vd Maarel gesloten van 
23 t/m 31-12. Praktijk Hoekstra 
gesloten van 27 t/m 31-12.
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich het 
recht te weigeren dan wel te redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Vervolg voorpaginaverhaal

Over het bestemmingsplan wordt 
verder gezegd dat het college 
hecht aan zorgvuldigheid boven 
snelheid. Gebruikelijk volgt de vast-
stelling van dit soort plannen 

binnen drie à vier maanden na 
a�oop van de terinzagelegging, 
maar als dat later gebeurt heeft dat 
geen juridische gevolgen. Het 
college bevestigt in zijn brief dat 
het doel blijft om dit plan voor 1 juli 
2022 vast te stellen. Dat is ook de 

datum waarop de nieuwe Omge-
vingswet in werking treedt.

Status NNN natuurgebied
Vervolgens stelt het college dat het 
gemeentelijke verzoek voor de 
status van natuurgebied in januari 
in Gedeputeerde Staten (GS) van de 
provincie wordt behandeld voor 
een intentiebesluit. Naar verwach-
ting wordt dit intentiebesluit dan in 
maart volgend jaar zes weken ter 
inzage gelegd. Daarop kunnen 
zienswijzen bij de provincie worden 
ingediend. Daarna stellen GS de 
begrenzing van het natuurgebied 
uiterlijk eind juni 2022 de�nitief 
vast.

Inrichtingsplan
In de brief staat ook dat PWN 
inmiddels een Voorlopig Ontwerp 
inrichtingsplan voor de natuuront-
wikkeling gereed heeft, waarin 
diverse reacties en suggesties zijn 
verwerkt. Het plan wordt in delen 

uitgewerkt als er gronden zijn 
verworven.

Gesprekken grondeigenaren
Tot slot deelt het college mee dat 
de provincie de komende maanden 
de gesprekken met de grondeige-
naren met als doel een zo compleet 
mogelijk inzicht te krijgen van de 
mogelijkheden tot minnelijke 
verwerving. Daarnaast wordt 
toegezegd dat de indieners van de 
zienswijzen gelijktijdig met de brief 
aan de raadsleden een brief krijgen 
met dezelfde strekking.

Reactie wethouder
Portefeuillehouder Paul Slettenhaar 
reageerde als volgt op de huidige 
stand van zaken: ,,Het gaat om 
grote veranderingen in een 
omvangrijk gebied. Goed dat meer 
tijd wordt genomen voor de minne-
lijke grondverwerving. Wij hebben 
er vertrouwen in dat partijen er op 
een goede manier uit gaan komen.”

Voortgang Zanderij-Noord: 
’Zorgvuldigheid boven snelheid’

’Impact corona steeds groter’

Een deel van het plangebied. Foto: Hans Boot

Vervolg interview Toon Mans

,,Waar corona eerst een sprint leek 
wordt het nu een marathon. De 
geschiedenis leert ons dat de meeste 
pandemieën een doorlooptijd van 
zo’n vier jaar hebben. In maart zitten 
we twee jaar in deze crisis. Er zijn 
ontzettend veel dingen niet doorge-
gaan het afgelopen jaar, maar we 
hebben ook festiviteiten in aange-
paste vorm kunnen doen. Zoals de 
herdenking op 4 en 5 mei in een 
klein gezelschap. Op Veteranendag 
hebben we Indische maaltijden 
uitgereikt aan de deur. En het Schel-
penvisserbeeld, mijn naamgenoot, is 
onthuld. Daarnaast hadden we de 
lintjesregen en begin van het jaar de 
dinerbon voor en door de horeca. 
Wat mij het meest is bijgebleven is 
de hevige regenval in juni, waarbij 

een groot aantal straten blank kwam 
te staan. Maar ook de tweede lock-
down maakte een hoop indruk. De 
stilte die er was, de rust en tegelijker-
tijd het besef van de impact op onze 
inwoners, het bedrijfsleven en de 
samenleving.”

Positief
,,Hoewel het een sober jaar was met 
veel beperkingen, vind ik het ook 
belangrijk om zaken te belichten die 
goed zijn gegaan. Het afgelopen jaar 
vroeg veel �exibiliteit van ons alle-
maal, knap dat we dat hebben 
kunnen organiseren en volhouden. 
De gemeenteraad heeft digitaal 
doorgewerkt en we hebben een slui-
tende begroting kunnen maken, 
waar we eerder dit jaar nog onder 
�nancieel toezicht van de provincie 
stonden. Het heeft wat voeten in 

aarde gehad, maar het is gelukt. Als 
burgemeester werk ik natuurlijk ook 
thuis - en sociaal gezien had dat wel 
voordelen. Daarentegen heb ik er 
ook een nieuwe portefeuille bij 
gekregen sinds maart vorig jaar. De 
emotionele impact, vooral bij overlij-
dens, blijft groot.”

Oproep
,,De inwoners van Castricum vraag 
ik de komende periode extra naar 
elkaar om te kijken. Het gaat met de 
gemoedstoestand helaas een stuk 
slechter dan vorig jaar. Eenzaam-
heid onder jongeren en andere 
groepen groeit - daar maak ik me 
zorgen om. Dat vraagt om alertheid 
van ouders, vrienden en naasten. De 
impact van corona wordt helaas 
steeds groter. Blijf alsjeblieft op 
elkaar letten.” 

Hoop
Voor Mans is 2022 een jaar waarin 
gekeken wordt naar veerkracht en 
herstel. ,,Hoe gaan we opkrabbelen 
uit deze crisis en welke sectoren 
hebben een extra zetje nodig? Veel 
bedrijven en zzp’ers hebben inge-
teerd op hun spaargeld. Onderne-
mers uit allerlei sectoren hebben het 
zwaar, zij kunnen een beroep doen 
op de gemeente. We hebben ook het 
coronaloket weer geopend, voor 
vragen, hulp of suggesties van alle 
inwoners. Veel is onzeker door de 
nieuwe omikronvariant, maar Mans 
blijft positief. ,,Ik hoop dat we veel 
dingen volgend jaar wél weer 
kunnen. Uiteindelijk hebben we alle 
pandemieën overwonnen. Dat gaat 
ons dit keer ook lukken. Ik wens alle 
inwoners van Castricum �jne feest-
dagen en een gezond 2022.”

Door Mardou van Kuilenburg

Haar oudste zoon sliep vanaf de 
geboorte slecht, hij huilde veel en 
sliep bij Marieke en haar man in bed. 
‘Het kwam zelfs voor dat we ’s nachts 
rondjes gingen rijden met de auto om 
hem te laten slapen. Adviezen kregen 
we genoeg, maar meestal werkte dat 
niet. Uiteindelijk hebben we een 
slaapcoach ingeschakeld. Met succes: 
mijn zoontje leerde zelf in slaap 
vallen, ik kreeg weer energie en rust 
in mijn hoofd. Slecht slapende 
kinderen maken je onzeker. Het is 
frustrerend. Daarom besloot ik andere 
ouders te gaan helpen. Slaapcoaching 

is mijn passie geworden.’

Marieke werkt op holistische en prak-
tische wijze. ‘Ik kijk niet alleen naar 
slaaptechnische factoren, maar ook 
naar fysieke aspecten als re�ux en 
darmkrampjes. Slapen is meer dan 
alleen een techniek of het leren 
slapen. Het is een liefdevolle 
methode, zonder tranen. Tijdens een 
consult geef ik informatie en kijk ik 
samen met de ouder(s) naar de situ-
atie. Ik geef geen slaaptraining, ik 
leer de ouder(s) hoe zij de beste 
slaapcoach voor hun kind kunnen 
worden’. Meer informatie: www.
studiouil.nl. 

Castricum - Haar kinderen waren slechte slapers en ze weet daardoor als 
geen ander wat slaaptekort betekent voor kinderen en hun ouders. 
Marieke Jansen is afgestudeerd kinderslaapcoach en onrustdeskundige 
volgens de Droomritme Methode. ‘Een tekort aan slaap is slopend en 
heeft invloed op je functioneren’.

Kinderslaapcoach Marieke helpt 
kinderen tot vier jaar (weer) goed slapen

Marieke: ‘Slapen is meer dan alleen een techniek’. Foto: aangeleverd



woensdag 22 december 2021 

Gemeentenieuws

Volg de vergaderingen gemeente Castricum online
Op 23 december vergadert de raad van-
wege de coronamaatregelen virtueel. 
U kunt alle vergaderingen via 
castricum.raadsinformatie.nl live volgen en 
achteraf terugkijken. Op dezelfde pagina 
vindt u tevens alle vergaderstukken. 

Wilt u inspreken bij één van de commissie-
vergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur 
op de dag van de vergadering aan bij de 
gri e. Bij commissies die ijn aangemerkt 
met een * is inspreken niet (meer) mogelijk. 

Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met u 

als inwoner in gesprek tijdens het Raads-
spreekuur. Wilt u een verzoek doen, loopt 
u tegen een probleem aan of wilt u een 
idee voorleggen, meld u dan aan via de 
gri e. it kan tot en met de donderdag 
voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 
uur. Het eerstvolgende Raadsspreekuur is 
op maandag 24 januari 2021.  

Contact
Voor al uw vragen rondom de vergade-
ringen van de raad kunt u bij de gri e 
terec t. at kan per mail via 
raadsgri e castricum.nl, of telefonisc  
via 088 909 7014 of 088 909 7094.

enken over de toekomst van kerkgebouwen
Kerkenvisie in de maak voor Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

     

Agenda Raadsplein 23 december 2021
Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies
19.30 – 21.00 Voorbereiding van de nieuwbouw voor het onderwijs in 

Castricum-Oost
1 .30  20.15 Bestemmingsplan Heereweg naast 62 te Bakkum
20.15 – 21.00 Motie bij verklaring van geen bedenkingen Schouw 1 Akersloot

Pauze 
21.15 – 22.30 Consultatie nota Inventarisatie Kaders en Ontwikkelingen 

Strand 
21.15 – 22.00 Wijziging doelgroepenverordening
22.00 – 22.30  Commissie Algemene Zaken* 

1A 2e FIRAP gemeente Castricum 2021
1B Wij iging van de verordening ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 
2A Besluitenlijst raadsvergadering  december 2021
2B Lijst van ingekomen stukken 
2C Lijst ter in age gelegde informatie
2 Mededelingen van et college

- Algemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden

2E Vragen uit de raad
22.45 – 23.00 Raadsvergadering

1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 ebat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A 2e FIRAP 2021 (onder voorbehoud van commissie-

behandeling)
B Wij iging van de verordening ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning (onder voorbehoud van commissie-
behandeling)

C Burgerinitiatief de Groene Variant 
Verklaring van geen bedenkingen c ouw 1 Akersloot 
incl. motie

E Motie inzake realiseren 30% sociale woningbouw in 
huursector

5 Sluiting

Het gemeentebestuur 
van Castricum wenst u 
prettige kerstdagen en 
een gelukkig nieuwjaar. 

Laten we ook in 2022 
naar elkaar omkijken.

Toon Mans
burgemeester

Ron Suanet
gemeentesecretaris

Foto: Henk de Reus

e vier BUCH-gemeenten denken samen 
met kerkeigenaren na over de toekomst. 

e ene kerk is wekelijks goed gevuld, de 
andere blijft steeds leger. Vaak bieden 
kerkgebouwen ook onderdak aan andere 
bijeenkomsten dan alleen kerkdiensten. 
Per kerk is de situatie verschillend maar 
ze hebben met elkaar gemeen dat het 
gebruik van de kerk verandert. Eigenaren 
zien vaak ook de kosten voor onderhoud 
en gebruik stijgen. 

e gemeenten Bergen, Uitgeest, 
Castricum en Heiloo trekken samen 
op bij het maken van een Kerkenvisie. 

e e erkenvisie komt tot stand door 
een samenspraak van kerkbesturen, 
gebruikers, gemeenten en andere 
belanghebbenden. 

Toekomstige invulling
e erkenvisie komt vanuit et ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
Het doel is om eigenaren van religieuze 
gebouwen te ondersteunen bij het proces 
naar een toekomstige invulling.

In gesprek
Bureau C U  voert voor de 4 gemeenten 

et project erkenvisie uit. e e eeft 
inmiddels gesprekken gehad met de 
kerkbesturen en –eigenaren. Zo is 
er een beeld van hoe de situatie en 
toekomstverwachting er per kerkgebouw 
voor staat. Uiteindelijk leidt dit tot een 
Kerkenvisie, een document per gemeente 
dat in beeld brengt wat de situatie, 
zorgen of wensen zijn en wie daarin een 
rol kan vervullen. Voor gemeenten zijn 
deze inzichten nuttig als ze onderdak 
zoeken voor bijvoorbeeld sociale of 
maatschappelijke bestemmingen.

Ideeën welkom
Omwonenden en anderen zijn van harte 
uitgenodigd mee te denken over de 
toekomst van hun kerk. Wie zelf een idee 
heeft of meer wil weten over kerken of de 
Kerkenvisie kan mailen naar 
kerkenvisie debuc .nl.

Voorbereiden op Wkb: 
nieuwe wet rond bouwen
Als de Wkb (Wet kwaliteitsborging) 
volgend jaar op 1 juli ingaat, verandert 
er het nodige aan het toezicht op 
bouwprojecten. e gemeente is erop 
voorbereid en zoekt initiatieven om nu 
alvast volgens de nieuwe procedure te 
gaan werken. at biedt bouwers et 
voordeel dat ze leren werken met de 
toekomstige regels.

Kortweg komt de Wkb hierop neer: nu 
nog doet de gemeente alle controles 
op de regels uit et Bouwbesluit. at 
wordt vanaf 1 juli 2022 uitbesteed aan 
een externe instantie. Het gaat hierbij om 
nieuwbouw, verbouw of uitbouw van een 
of meer grondgebonden woningen. Voor 
bijvoorbeeld appartementencomplexen 
geldt de nieuwe wet niet.

Uitgebreidere controles levert 
certificaat op

e oge eten waliteitsborger doet de 
controles uitgebreider dan de gemeente. 
Zo is er meer garantie dat alles voldoet 

aan de eisen van et Bouwbesluit. Voor 
de woning wordt na a oop dan ook een 
kwaliteitscerti caat afgegeven door de 
kwaliteitsborger. 

Meedoen aan proefproject
Wie op het punt staat een vergunning aan 
te vragen voor de bouw of verbouw van 
een of meer woningen, kan dit project 
aanmelden als proefproject Wkb. Zo 
kunnen gemeente én bouwers alvast 
oefenen met deze nieuwe manier van 
toezicht houden. Meedoen kost geen 
extra geld. 

Meer weten of aanmelden
Wilt u meer weten of een bouwproject 
aanmelden, mail dan naar 
info castricum.nl onder vermelding van 
Team Vergunningen, project Wkb.



woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 22 december 2021 

Gemeentenieuws

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

Gemeentehuis
Vrijdag 24 december: balie en receptie 
zijn beiden open tot 12.00 uur. 
Vrijdag 31 december: balie en receptie 
zijn open tot 11.00 uur. 

Milieustraat
Bij de milieustraat zijn maximaal 7 bezoe-
kers tegelijk welkom. Voorkom wachtrijen 
en kom bij voorkeur ná de kerstvakantie. 
Kom alleen als het echt noodzakelijk is.

De milieustraten zijn in de kerstvakantie 
doordeweeks op de gebruikelijke tijden 

geopend, behalve vrijdag 31 december. 
De milieustraten van Castricum en Heiloo 
sluiten deze oudejaarsdag om 13.00 uur. 
De andere milieustraten zijn dan 
standaard al gesloten.

Op zaterdag 25 december (1e kerstdag) 
en zaterdag 1 januari (nieuwjaarsdag) zijn 
alle milieustraten gesloten.

Afvalinzameling
In de weken rond kerst en jaarwisseling 
gaat de afvalinzameling zoals u gewend 
bent.

Onze openingstijden en afvalinzameling 
rond de feestdagen

Bent u klaar voor de Wet kwaliteitsborging? Per 1 juli verandert het toezicht op 
sommige bouwprojecten. U kunt zich vast voorbereiden. Zie artikel elders op deze 
gemeentepagina.

Wet kwaliteitsborging 

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 21 in Limmen, het vergroten van de 
woning, datum ontvangst 12 december 2021 (WABO2102373)
Geesterduin 66 in Castricum, het toevoegen van een sealbag en een 
geldautomaat, datum ontvangst 16 december 2021 (WABO2102407)
Johan Willem Frisostraat 18 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum 
ontvangst 13 december 2021 (WABO2102378)
Prinses Irenestraat 19 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum 
ontvangst 16 december 2021 (WABO2102410)
Provincialeweg 2 in Limmen, het veranderen van de woning, datum ontvangst 
10 december 2021 (WABO2102365)
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

Arnoldsonstraat 14 in Castricum, het veranderen van de garagedeur, 
verzenddatum 14 december 2021 (WABO2102304)
De Crimpen 5 in Akersloot, het uitbreiden bestaand pand en het omzetten van de 
bestemming, verzenddatum 10 december 2021 (WABO2101245)
Prins Mauritsstraat 26 in Castricum, het uitbreiden van de verdieping, 
verzenddatum 13 december 2021 (WABO2102233)
Woude 35b in de Woude, het bouwen van een woning, verzenddatum 
10 december 2021 (WABO2101845)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Weigeringen

Duinweg 7a, 7b en 7c in Castricum (Duinweg 7), het creëren van een extra 
woning, verzenddatum 15 december 2021 (WABO2101776)
Geesterweg 1a in Akersloot, het plaatsen van een reclamemast WABO1901887
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 

• U kunt uw kerstboom wegbrengen naar de milieustraat; 
• U kunt uw kerstboom klein knippen en in de gft-container doen;
• U kunt op woensdag 5 januari tussen 13.30 uur en 16.00 uur uw kerstboom 

inleveren op één van de volgende adressen: 
1. Limmen, groenonderkomen/brandweer aan de Rijksweg 51; 
2. Akersloot, groenonderkomen / brandweer aan de Buurtweg 51;
3. Castricum, groenonderkomen aan de Mr. Gilles van de Bempdenstraat 5;
4. Castricum, aan de Van Haerlemlaan ingang sportvelden Wouterland;
5. Castricum, nabij het parkeerterrein van het groenonderkomen aan de Bloemen. 

Speciaal voor de jeugd!
Op deze dag is iedere ingeleverde kerstboom € 0,50* waard!
* (met uitzondering van bomen die bij de milieustraat worden ingeleverd)

Wij houden ons aan de coronamaatregelen, wij vragen u vriendelijk dit ook te doen.

Inzameling kerstbomen 2022
Wat kunt u doen met uw kerstboom?
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De gemeenten Bergen, Uitgeest, 
Castricum en Heiloo trekken samen 
op bij het maken van een Kerkenvisie. 
Deze Kerkenvisie komt tot stand door 
een samenspraak van kerkbesturen, 
gebruikers, gemeenten en andere 
belanghebbenden. 

Cecilia van Weel, wethouder kunst en 
cultuur in Uitgeest: ,,De wereld van de 
kerken is in beweging, maar het 
samenkomen van mensen blijft altijd 
een behoefte, de Kerkenvisie is meer 

dan alleen zicht op het economisch 
belang.’’

Toekomstige invulling
De Kerkenvisie komt vanuit het minis-
terie van onderwijs, cultuur en weten-
schap. Het doel is om eigenaren van 
religieuze gebouwen te ondersteunen 
bij het proces naar een toekomstige 
invulling. Paul Slettenhaar, wethouder 
planologie / ruimtelijke ontwikkeling 
in Castricum: ,,Kerken zijn vaak een 
markante blikvanger in het dorp. Dit 

biedt een fantastische kans om te 
zorgen dat het aanzicht van dorpen 
gehandhaafd blijft.’’

35 kerkgebouwen
Bij elkaar gaat het in de BUCH-
gemeenten om zo’n 35 kerkge-
bouwen. Daarvan zijn er zo’n 10 
inmiddels niet meer in gebruik als 
kerk. Ze dienen als woning of kantoor 
of hebben een culturele bestemming 
gekregen. Voor sommige gebouwen 
zijn sloopplannen, bijvoorbeeld 
vanwege plannen voor woningbouw. 
Rob Opdam, wethouder van monu-
menten in Heiloo: ,,We hebben een 
grote voorkeur voor multifunctioneel 
gebruik van de kerken, de kerken 
hebben ook zonder religieuze functie 
groot bestaansrecht.’’

Goed gebruik voor behoud in 
toekomst
De BUCH-gemeenten doorlopen 
gezamenlijk de route naar de Kerken-
visie. Dat werkt e�ciënter en verbin-
dend, ook al omdat de situatie in de 
gemeenten vergelijkbaar is. Arend Jan 
van den Beld, wethouder van cultuur-
historie en monumenten in Bergen: 
,,Zie de kerk niet alleen als gebouw 
maar ook als verbinder, dus niet 
alleen ruimtelijk. Denk aan vieren, 
rouwen en rampen en daarnaast is 
het een plek van samenkomst en 
cultuur, zeker ook voor hedendaagse 
re�ectie.’’

In gesprek
Bureau COUP voert voor de vier 
gemeenten het project Kerkenvisie 
uit. Men heeft inmiddels gesprekken 

gehad met de kerkbesturen en -eige-
naren. Zo is er een beeld van hoe de 
situatie en toekomstverwachting er 
per kerkgebouw voor staat. Uiteinde-
lijk leidt dit tot een Kerkenvisie, een 
document per gemeente dat in beeld 
brengt wat de situatie, zorgen of 
wensen zijn en wie daarin een rol kan 
vervullen. Voor gemeenten zijn deze 
inzichten nuttig als ze onderdak 
zoeken voor bijvoorbeeld sociale of 
maatschappelijke bestemmingen.

Ideeën welkom
Omwonenden en anderen zijn van 
harte uitgenodigd mee te denken 
over de toekomst van hun kerk. Wie 
zelf een idee heeft of meer wil weten 
over kerken of de Kerkenvisie kan een 
bericht naar kerkenvisie@debuch.nl 
sturen.

Regio - De vier BUCH-gemeenten denken samen met kerkeigenaren na 
over de toekomst. De ene kerk is wekelijks goed gevuld, de andere blijft 
steeds leger. Vaak bieden kerkgebouwen ook onderdak aan andere 
bijeenkomsten dan alleen kerkdiensten. Per kerk is de situatie verschil-
lend, maar ze hebben met elkaar gemeen dat het gebruik van de kerk 
verandert. Eigenaren zien vaak ook de kosten voor onderhoud en 
gebruik stijgen.

Kerkenvisie voor vier gemeenten in de maak







Hoe hebben we lief?
Niet door grote dingen,

maar door de kleine dingen
met veel liefde te doen.

Moeder Teresa

Tot ons grote verdriet en na een leven vol lieve zorg en 
aandacht voor ons en anderen, is plotseling en geheel
onverwacht, overleden onze allerliefste vrouw, moeder 
en oma. We zullen speciaal haar onuitputtelijke kennis 
over vroeger en over muziek node missen.

Irma Karssen geb. Burgers
Amsterdam Castricum
25 augustus 1939 17 december 2021

Castricum: Rob

Amsterdam: Eveline

Castricum: Winnie
  Isis
  Ravi

H. Roland Holststraat 53
1902 PZ  Castricum

Irma verblijft in uitvaartcentrum de Swaen, Schipperslaan 4k
in Limmen, alwaar geen bezoek

Op vrijdag 24 december nemen wij afscheid van haar om 
16.00 uur.
U kunt hierbij op afstand aanwezig zijn via de livestream: 
www.bc-westerveld.nl/uitvaart-online-bijwonen/
code:E4F138D3

in memoriam

Dora de Koning
  12-03-1951                                                   21-12-2020

    

In liefde volle herinnering

Cees
                                             

Ria
Mascha en Ernst

ANNO NU
uitvaartverzorging
ANNO NU
uitvaartverzorginguitvaartverzorging

Voor een persoonlijke begeleiding
geheel naar uw wensen,
ongeacht waar u verzekerd bent.

Een gratis prijsopgave binnen een dag

T. 06 41 73 95 49 

24/ 7 bereikbaar
info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Petra van der Meer

Bezoek charonuitvaartbegeleiding.nlBezoek charonuitvaartbegeleiding.nl

Dag en nacht bereikbaar
06 21 51 61 30

Een uitvaart als 
liefdevolle 
afsluiting van 
het leven

Petra Overbosch
Uitvaartbegeleider

Een uitvaart als 

•  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.

Verdrietig maar ook wetend dat het zo goed is, nemen w 
afscheid van onze lieve vader, schoonvader en trotse opa

Rien Schoonderwoerd

Ineke in liefdevolle herinnering

Annelies en Carel
Sara, Ties

Hans en Wendy
Sam, Lisa

Ronald en Nathaly
Victor, c c

* Amsterdam, 7 april 1951 † Castricum, 18 december 2021

Rien is thuis waar w  deze dagen graag in familiekring 
doorbrengen. De uitvaart vindt vr dag 24 december in 
besloten kring plaats. 

Correspondentieadres: Vuurbaak 34, 1906 BS Limmen.
Bloemenadres: ‘t Kieftenland 98 in Limmen.

Castricum - Is het nuttig om het glas in de woning te vervangen 
door een beter isolerende ruit? Energiecoach Anton Visser: ,,Bij enkel 
glas kun je dit meteen vervangen. Gelukkig komt enkel glas bijna 
niet meer voor in woningen. Dat is maar goed ook, want enkele 
beglazing kan voor veel warmteverlies zorgen. Door het vervangen 
van de enkele beglazing krijg je én een positief e�ect op het ener-
gieverbruik én een beter comfort van de woning. De kou bij en van 
de ramen zal verminderen, het geluid van buiten zal beter worden 
tegengehouden en de ruiten zullen niet meer beslaan aan de 
binnenkant.’’
Is het dan klaar als je dubbel glas hebt? ,,Dat hangt ervan af. Als je 
standaard dubbel glas hebt, is de isolatiewaarde gering. Het is ook 
nu aan te bevelen dit te vervangen. HR+ isoleert veel beter dan 
standaard dubbel glas. Het bevat geen lucht maar gas. HR++ is 
beter dan HR+ en isoleert uitstekend. HR+++ heet ook wel drie-
dubbel glas of triple glas. Dit isolatieglas bespaart de meeste 
energie en is het duurste. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt als het 
hele huis all-electric wordt. Voor dit glas geldt: hoe beter de isolatie, 
hoe groter de besparing. Maar het heeft wel een hogere 
aanschafprijs.’’
,,Test 1: Check de codes in de aluminium strip. Via de codes in de 
aluminium strip kun je achterhalen of het gewoon dubbel glas is of 
HR++-glas. Vul deze codes in op een zoekmachine op internet en je 
vindt op de site van de fabrikant meer informatie over het soort 
glas. Test 2: Doe een check met een aansteker of lucifer. Houd een 
brandende aansteker of het lampje uit je telefoon voor het glas en 
kijk schuin op het glas. Als het goed is, zie je vier vlammetjes in het 
glas gespiegeld. Hebben alle vier de vlammetjes dezelfde kleur, dan 
is het dubbel glas. Heeft het tweede of derde vlammetje een iets 
andere kleur? Dan is het HR++-glas.
,,Bij triple glas zitten er twee aluminium strips met isolerende folie 
tussen drie glasplaten. Tip: heb je kleine ruitjes? Google dan eens op 
schijnroeden en Wienersprossen. Zit er nog enkel glas in de woning, 
dan is de besparing door het nemen van HR++ glas grofweg 300 à 
400 euro per jaar (of 20 euro per vierkante meter). Als er nu stan-
daard dubbel glas in zit, wordt de besparing minder dan de helft (7 
euro per vierkante meter). Wel zijn er soms subsidiemogelijkheden 
voor het vervangen van glas. Dit maakt dat bij enkel glas de investe-
ring zeker snel terugverdiend wordt. Bij dubbel glas zal het iets 
langer duren (Bron:http://www.hoe-koop-ik.nl/dubbel-glas/verge-
lijken). Wil je nog meer hierover weten kijk dan op milieucentraal.nl

Energietip: isolerende ruiten

Castricum - Afgelopen september is de 17-jarige Haruto naar 
Nederland gekomen voor een uitwisseling via het High School 
Holland programma. Haruto is bij een gastgezin geplaatst waar hij 
het eerste hal�aar van zijn uitwisseling doorbrengt en volgt 
momenteel lessen aan een middelbare school in Castricum, daarom 
wordt gezocht naar een gastgezin in de regio. Wordt u het nieuwe 
gastgezin waar Haruto vanaf januari tot de zomervakantie van 2022 
mag verblijven?
Haruto doet mee aan het uitwisselingsprogramma High School 
Holland van Travel Active. Dat biedt buitenlandse scholieren de 
kans om onderdeel uit te maken van de Nederlandse cultuur. Een 
uitwisseling is niet alleen een avontuur voor de buitenlandse scho-
lier. Ook het gastgezin leert over de cultuur en inzichten die een 
buitenlandse scholier meebrengt! Jong of wat ouder, alleenstaand 
of een gezin met kinderen? Iedereen met de juiste intenties kan 
gastgezin zijn.
Haruto is een nieuwsgierige en kalme jongen. Hij volgt met plezier 
les aan een middelbare school in Castricum. ,,Het is wel heel anders 
dan in Japan, vooral de manier van lesgeven. De taal vind ik erg 
lastig, ik probeer wel elke dag een paar zinnetjes te oefenen. De 
cultuur is echt het grootste verschil tussen Nederland en Japan. In 
Japan zijn mensen meer verlegen en minder open.’’ 
De Japanse scholier heeft Nederland de afgelopen maanden al 
goed kunnen ontdekken. ,,Ik ben al naar een aantal groten steden 
geweest zoals Alkmaar en Amsterdam en heb al veel Nederlands 
eten geprobeerd. Stamppot en pepernoten zijn mijn favorieten.’’
De Japanse scholier heeft het erg naar zijn zin in Nederland. Wordt 
u het nieuwe gastgezin waar Haruto vanaf januari tot de zomerva-
kantie van 2022 kan verblijven? 
Kijk op www.travelactive.nl/haruto-uit-japan voor meer informatie.

Haruto zoekt gastgezin 
in Castricum of omgeving

Haruto zoekt een gastgezin voor de periode tot aan de komende 
zomervakantie. Foto: aangeleverd
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Door Hans Boot

In haar brief van 30 november aan het 
college verzoekt de Stichting het 
Cuypersgenootschap, een landelijke 
monumentenorganisatie, om voor de 
Maranathakerk een aanwijzingsproce-
dure op te starten ingevolge artikel 3 
van de Erfgoedverordening Castricum 
2020. Ter toelichting wordt in de brief 
vermeld dat het gaat om een achtzij-
dige centraalbouw met tentdak en 
glas- in betonvensters uit 1954 naar 
ontwerp van architect H. Eldering, die 
vaak teruggreep op vroegere protes-
tantse kerkbouw van rond 1600. De 
stichting acht de Maranathakerk 
monumentwaardig en behoud 
daarvan juist in Castricum van groot 
belang, omdat hier slechts weinig 
wederopbouwerfgoed aanwezig is. 
Daaraan wordt nog toegevoegd dat 
het gebouw vrijwel zeker geschikt te 
maken is voor een nieuw gebruik.

Vragen van fracties
De brief van het genootschap komt 
op een tijdstip waarop totaal nog 
geen zicht is op de toekomst van de 
kerk en de betre�ende locatie. Het 
gebouw is door de gemeente in 
maart 2020 aangekocht en wordt tot 

uiterlijk medio 2024 gebruikt voor de 
huisvesting van het Supreme College. 
Ondertussen moet er een nieuwe 
bestemming worden gekozen, waar-
voor al een aantal opties is ingediend. 
Ook dient nog te worden besloten of 
het gebouw behouden blijft of ten 
prooi valt aan de sloophamer.

Omdat de bewuste brief is doorge-
zonden naar de raadsfracties, zijn 
hierover inmiddels vragen gesteld. Zo 
wil De VrijeLijst graag weten hoe het 
college gaat reageren op het verzoek. 
Deze partij wil ook een technische 

toelichting als het college er niet voor 
kiest om een aanwijzingsprocedure 
op te starten. Het GDB heeft aange-
geven dat hun fractie op de hoogte 
gehouden wil worden van de reactie 
op de brief en vraagt wanneer zij deze 
kunnen verwachten.

Een woordvoerder van de gemeente 
laat weten dat voor beider fracties het 
volgende antwoord geldt: ,,Het 
college moet, op basis van de 
Erfgoedverordening Castricum, een 
collegebesluit nemen over het al dan 
niet initiëren van een aanwijzingspro-
cedure van de Maranathakerk als 
gemeentelijk monument. Het college 
heeft hierbij de intentie de lijn te 
volgen van de gemeenteraad. Een 
collegevoorstel wordt momenteel 
voorbereid.”

Castricum - Het Cuypersgenootschap heeft het college schriftelijk 
verzocht om de Maranathakerk te beschermen als gemeentelijk monu-
ment. De stichting vindt het behoud en hergebruik van groot belang, 
omdat de kerk voor Castricum een beeldbepalend voorbeeld is van 
wederopbouwerfgoed.

Verzoek tot aanwijzing van 
Maranathakerk als monument

De Maranathakerk aan de Prins Hendrikstraat. Foto: Archief Hans Boot

Bekroond met goud is niet zomaar 
een onderscheiding. De lekkernij 
moet voldoen aan de maximale score 
op vaktechnische en smaakvolle 
criteria. Je kunt er dus van uitgaan dat 
deze met goud bekroonde producten 
altijd de beste keuze zijn. Zo waren er 
bij Van Vessem maar liefst vijf met 

goud bekroonde Sintspecialiteiten en 
ook de hardlopers voor oudjaar, de 
kwarkini én de ‘appelbeignet de luxe’ 
zijn weer als beste uit de test 
gekomen. Uit de selectie voor Kerst 
scoorden de roomboterkoekkransjes, 
de kerststol en alle smaken tulbanden 
goud! Kom ze dus snel proeven in één 

van de bakkerijen bij jou in de buurt!

Het Nederlands Bakkerij Centrum
Het Nederlands Bakkerij Centrum is 
het kennis- en adviescentrum voor de 
bakkerij. Bij het Nederlands Bakkerij 
Centrum werken diverse keurmees-
ters met een lange staat van dienst in 
de bakkerijsector. De keuringen van 
het Bakkerij Centrum zijn objectief en 
onafhankelijk en worden al ruim 
honderd jaar uitgevoerd.

Regio - De bakkers van bakkerij Van Vessem hebben ook dit jaar weer 
enorm hun best gedaan. Dat is door het Nederlands Bakkerij Centrum 
bekroond met maar liefst tien onderscheidingen!

Tien producten bij bakkerij
Van Vessem met goud bekroond

De ‘gouden’ bakkers van bakkerij Van Vessem met de juryrapporten van de bekroonde producten. Foto: aangeleverd

DONDERDAG 23 DECEMBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 10.00 
tot 12.00 uur met kerkcafé, plek 
voor ontmoeting en gesprek.

R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastor A. Overmars.

VRIJDAG 24 DECEMBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk. Kerkpad 1, Open kerk 
van 10.30 tot 12.30 uur met stilte 
en bezinning bij het aansteken van 
een kaars. 15.30 uur, ds. Rik 
Willemsen met Oecumenisch 
Kerstvesper met ‘Festival van 
Lezingen en Liederen’ m.m.v. Litur-
giekoor. Te volgen via een 
livestream; link op www.pkcas-
tricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
Open kerk tot 12.00 uur voor 
bezinning en het aansteken van 
een kaars. 16.00 uur, mw. Margo de 
Wolf, Kerstgezinsviering met het 
koor De Sterretjes. 21.00 uur, Regi-
onale besloten viering welke wordt 
uitgezonden via livestream: 
https://www.youtube.com/c/
KatholiekeKerkregio0251/videos

H. Corneliuskerk Limmen
14.00 uur: Kerstviering met zang-
groep. Voorgangers: Pastor M. 
Nagtegaal en pastor J. Olling. 16.00 
uur: Kleuterkerst door de werk-
groep kleuterkerst.

Evangeliegemeente Castricum. 
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3, 19.30 uur wordt er een 
digitale kerstnachtdienst uitge-
zonden met YouTube verbinden 
met www.egcastricum.nl 

ZATERDAG 25 DECEMBER
EERSTE KERSTDAG

Protestantse Kerk Castricum 
10.00 uur, ds. Rik Willemsen en 
pastor Eveline Masetti. Kerstfeest. 

Gelijktijdig op radio Castricum en 
via een livestream; link op www.
pkcastricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk
09.15 uur, Pastor Anton Overmars 
met het koor Jubilate. I.v.m. coro-
namaatregelen aantal plaatsen 
beperkt tot 50 en zal bij binnen-
komst middels registratie 
worden bijgehouden. 

Protestantse Gemeente Limmen, 
aanvang 10.00 uur, ds. P. Nijssen.

H. Corneliuskerk Limmen
10.30 uur: Woord- en Communie-
viering met Caeciliakoor. Voorgan-
gers: Pastor M. Nagtegaal, Pastor J. 
Olling en Pastor J. Olling.

ZONDAG 26 DECEMBER
TWEEDE KERSTDAG

Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, ds. Rik Willemsen
Gelijktijdig op radio Castricum en 
via een livestream; link op www.
pkcastricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, Pastoor Ruben Torres en 
Diaken Marcel de Haas met voor-
zang van Annie Assendelft en Ria 
Peters. I.v.m. coronamaatregelen 
aantal plaatsen beperkt tot 50 en 
zal bij binnenkomst middels 
registratie worden bijgehouden. 

Protestantse Gemeente Limmen, 
aanvang 10.00 uur, Morgengebed.

H. Corneliuskerk Limmen
10.30 uur: Woord- en Communie-
viering met ensemble Harmonie 
Excelsior. Voorgangers: Pastor M. 
Nagtegaal, Pastor J. Olling. 14.00 
uur: Kerstmiddag met de 
‘Valkeringsingers’.

DINSDAG 28 DECEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres.

KERKDIENSTEN

LEZERSPOST

Nu is er nog een uniek stukje duin en bos, waar kinderen ongestoord kunnen 
spelen. Laat dat bos niet ook wegkappen en het duintje vernietigen. Op 
Duin en Bosch is al te veel weggekapt. Ga liever de hoogte in op de 
bestaande locatie. Verkeerstechnisch zal het een hele klus worden de 
kinderen veilig op de �ets de Van Haarlemlaan over te laten steken. Dit kruis-
punt is de enige manier om in Bakkum te komen en is druk, onoverzichtelijk 
en dus gevaarlijk. En waar blijven de auto’s van het personeel, de halers en 
brengers? De smalle Prof. Winklerlaan staat vol auto’s van de bewoners zelf.

Mia Wijten, Bakkum

Hoorne Vastgoed is de vastgoedtak van zusterorganisatie Vomar Voordeel-
markt. Bij de vorige lockdown moesten de huurders het volle pond huur 
betalen, terwijl ze niks verdienden. Je zou denken dat dit bedrijf in coronatijd 
mee zou denken met zijn verhuurders in het winkelcentrum Geesterduin en 
in coronatijd, waarbij de meeste zaken dicht moesten, de huur zou verlagen. 
Maar helaas, dit bedrijf had geen oog voor zijn huurders / ondernemers. Nu is 
er weer een lockdown en je mag nu toch hopen dat het bedrijf nu wel een 
helpende hand aan zijn huurders zal geven in de vorm van drie weken geen 
huur te hoeven betalen. Of in ieder geval een enorme huurverlaging. Of wil 
het bedrijf straks met een leeg winkelcentrum zitten? Als burger kun je je ook 
afvragen waarom iedereen dicht moet, terwijl de supermarkten geen restric-
ties hebben op de hoeveelheid mensen per vierkante meter. Alle andere 
winkels houden zich hier keurig aan, maar in de supermarkten mogen wel 
tachtig personen of meer in de winkel. Dus verhuurder Hoorne Vastgoed van 
Geesterduin; kom uw huurders tegemoet in deze moeilijke tijd!

Een inwoner uit Castricum
(gegevens bekend bij de redactie)

Verplaatsen Cuneraschool

Verlaag de huur
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Door Hans Boot

In de toelichting wordt gememo-
reerd aan wat zich de laatste jaren 
heeft afgespeeld op het gebied van 
de plaatselijke onderwijshuisvesting. 
Zo is de nieuwbouw van de basis-
scholen in Castricum-Oost al sinds 
2012 in het integraal huisvestings-
plan opgenomen, maar is het proces 
pas in 2019 vlot getrokken. Met de 
fusie van de Klimop en de Sokkerwei 
tot De Kustlijn en daarbij de verhui-
zing van de Montessorischool naar 
het schoolgebouw van de voorma-
lige Sokkerwei aan de Groenelaan, is 
de weg vrijgemaakt voor concrete 
planvorming in Castricum-Oost.

Visievorming
De schoolbesturen ISOB en Tabijn 
zijn met de betrokken schoolteams 
van De Kustlijn en Visser ’t Hooft in 
januari van dit jaar gestart met een 
visievorming en het opstellen van 
een plan van aanpak voor een geza-
menlijk onderkomen, op de vrijge-
komen locatie van de Montessori-
school aan de Koekoeksbloem. Dit 
proces is dit voorjaar door de school-
besturen stopgezet, omdat de raad 
had besloten om tot en met 2024 
geen �nanciële middelen meer 
beschikbaar te stellen voor nieuw-
bouw voor het onderwijs. Ook werd 
een motie aangenomen om de 
locatie Koekoeksbloem te 
bestemmen voor woningbouw. 
Diverse raadsfracties hebben tijdens 
het debat over de bezuinigingen 
aangegeven dat zij het beschikbaar 
stellen van �nanciële middelen voor 
de nieuwbouw willen heroverwegen 
‘als er een goed plan ligt’. Op 15 
oktober hebben de schoolbesturen 
een intentiedocument aangeboden 
aan het college, omdat er behoefte 
bestaat aan enige vorm van een 
zeker toekomstperspectief.

Presentatie
Na een korte inleiding van onder-
wijswethouder De Haan, waarin hij 
de hoop uitsprak dat er nieuw elan 
wordt gevonden om de raad te moti-
veren voor dit project, zei bestuurs-
voorzitter Robert Smid (ISOB) blij te 
zijn dat het onderwerp weer op de 

agenda staat. Daarna kreeg Els Kok, 
directeur van Kindcentrum Visser ’t 
Hooft, de gelegenheid om de 
behoefte aan een IKC-Oost toe te 
lichten. Zij vertelde hoe de kinderop-
vang in haar school al is geregeld 
voor kinderen van twee tot en met 
dertien jaar en dat er wordt samen-
gewerkt met diverse specialisten, 
zoals een psycholoog en 
dyslexiebegeleiders.

‘Gebouw met mogelijkheden’
De voordelen van een nieuw kind-
centrum zijn in haar ogen de keuze 
voor ouders uit twee pro�elen van 
basisonderwijs en dat er een totaal-
pakket op het gebied van educatie 
en opvang kan worden aangeboden. 
,,Het project past goed in een tijd 
van tweeverdieners en er kan 
worden gewerkt aan één onder-
broken ontwikkellijn. Het gebouw 
biedt mogelijkheden voor onder 
andere zelfstandige werkruimtes, 
stilteplekken, ateliers en samenwer-
king met bijvoorbeeld een muziek-
school of logopedie’’, aldus Kok. Zij 
voegde daaraan toe dat de huidige 
twee schoolgebouwen ‘sterk verou-
derd’ zijn en ‘woekeren met de 
ruimte’.

‘Wijkvoorziening’
Directeur Theo Huting van De Kust-
lijn mocht het verhaal van Els Kok 
aanvullen. Hij zei: ,,Raadsbreed is mij 
verzekerd dat het IKC-Oost er moet 
komen. Het is voor ouders een logi-
sche plek in de buurt waar kinderen 
kunnen worden opgevangen en 
worden onderwezen. Je kunt aan het 
gebouw een multifunctioneel 
gebruik toekennen tijdens de uren 
dat er geen onderwijs wordt 
gegeven en dus ook bestemmen als 
wijkvoorziening. Het moet ook veel 
meer open en makkelijk aanpasbaar 
zijn voor andere voorzieningen. 
Kinderen moeten er hun energie 
kwijt kunnen, door bijvoorbeeld 
meer te sporten of te spelen in de 
pauzes. Beide scholen kiezen voor 
een modern onderwijsconcept en 
willen inspelen op het individuele 
leerproces. Het IKC zou open moeten 
zijn van 07.00 tot circa 18.30 uur 
gedurende 52 weken per jaar, zodat 

er optimaal kan worden ingespeeld 
op de vraag van werkende ouders.’’

Vragen uit de raad
Vervolgens konden de raadsleden 
vragen stellen over de presentatie. 
Valentijn Brouwer (GroenLinks) wilde 
weten wat er zou gebeuren als de 
samenwerking van de twee scholen 
na een paar jaar niet blijkt te werken. 
Volgens Els Kok is daar echter weinig 
kans op, omdat de scholen elkaar op 
heel veel terreinen weten te vinden.

Ada Greuter (PvdA) was benieuwd 
hoe de quickscan eruit komt te zien 
die voor het proces is aangekondigd. 
Daarop was het antwoord van Carla 
Smits, bestuursvoorzitter van Tabijn, 
dat eerst de ambities en de visie 
vastgesteld moeten worden. 
,,Daarna volgt een vlekkenplan of 
programma van eisen, waarvoor 
eerst een voorbereidingskrediet 
nodig is.”

‘Concurrentie’
Gerrit Krouwel (VVD) maakt zich wat 
zorgen over de combinatie van 
openbare en private voorzieningen 
en of die niet gesplitst moeten 
worden. Smid (ISOB): ,,Dat klopt, het 
gaat om publiek en privaat geld, 
waarmee in het raadsvoorstel reke-
ning wordt gehouden.”

Herman Sterken (GDB) pleitte voor 
een fusie van beide scholen, die 
volgens de besturen niet aan de 
orde was en Tino Klein (Forza!) vroeg 
zich af of er geen sprake is van 
concurrentie omdat ouders na de 
kinderopvang moeten kiezen voor 
een van de scholen. Ook daarop 
volgde geen bevestigend antwoord.

Raadsvoorstel
Tot slot stelde Harold Ebels (D66): ,,Er 
is straks een tijdelijke voorziening 
van € 780.000,- nodig voor een van 
de scholen, omdat Koekoeksbloem is 
afgevallen. Hoe ver is het met de 
woningambities voor die locatie en 
is de bestemming nog terug te 
draaien?”

De wethouder antwoordde dat hij 
daarop graag wil ingaan in de 
commissievergadering van 23 
december, waarin de politieke 
behandeling over dit onderwerp 
plaatsvindt. Dan ligt er ook een 
raadsvoorstel, waarover naar 
verwachting op 20 januari 2022 een 
besluit wordt genomen.

Castricum - De plannen voor de bouw van een Integraal Kind Centrum 
(IKC) in het oosten van ons dorp leken wat weggezakt, maar zijn nieuw 
leven ingeblazen tijdens de raadsinformatieavond van vorige week 
donderdag. Toen mochten Kindcentrum Visser ’t Hooft en basisschool De 
Kustlijn een pleidooi houden voor de noodzaak van een gezamenlijk 
onderkomen.

Scholen dringen aan op bouw IKC-Oost

De huidige locatie van Kindcentrum Visser ’t Hooft, waar mogelijk IKC-Oost gebouwd kan worden. Foto: Hans Boot

Castricum - Op Zondag 2 januari 
2022 organiseert de ‘100 jaar Vitesse 
’22 Commissie’ in aanloop naar het 
aanstaande jubileum op 11 mei een 
Nieuwjaarswandeling. De organisatie 
laat weten dat de wandeling volledig 
coronaproof georganiseerd is. Zo is 
deelname alleen mogelijk via voorin-
schrijving en beperkt tot maximaal 
250 deelnemers. Daarnaast zal er 
gestart worden in tijdsblokken tijds-
blokken (maximaal twee personen 
per starttijd) om een grote toeloop in 
een keer te voorkomen. 

Op sportpark De Puikman zal de 
anderhalvemeterregel gelden en is 
de kantine alleen toegankelijk 
conform de horecaregels met een 
geldig bewijs met groene uitslag 
middels de coronacheck-app of een 
recente testuitslag met negatieve 
uitkomst. Mochten de coronaregels 
verder aangescherpt worden, dan zal 

er alleen buiten gelegenheid zijn om 
consumpties te kopen en te nuttigen.
De parcoursen van 5, 10 en 15 kilo-
meter lopen door de prachtige 
achtertuin van Vitesse, die zich strekt 
vanaf Onderlangs tot aan de bran-
ding op het strand. Lekker naar 
buiten, even een frisse neus halen, 
alleen, samen of met het gezin, en 
dat in één van de mooiste stukjes 
natuur van Nederland. Na het 
volbrengen van de wandeltocht is er 
een leuke originele herinnering voor 
iedere deelnemer en - voor zo ver 
mogelijk - een gezellige ontvangst in 
of rond de kantine van Vitesse. 
Inschrijven kan alleen via de site 
www.100jaarvitesse22.nl tot uiterlijk 
woensdag 29 december 12.00 uur. 
Een duinkaart is voor iedereen vanaf 
18 jaar verplicht (jaarkaart te koop via 
www.pwn.nl) en het aantal deelne-
mers beperkt tot maximaal 250. Vol is 
vol.

Vitesse ’22 100 jaar: Nieuwjaars-
wandeling volledig coronaproof

De Nieuwjaarswandeling voert de deelnemers door het duingebied bij Castricum. 
Foto: aangeleverd

LEZERSPOST

Als bestuur van Vitesse’22 zijn wij zeer bezorgd over de mogelijke 
gevolgen van het invoeren van spoorboekloos rijden door de NS en 
ProRail in de toekomst. Onze 950 leden en onze toeschouwers moeten 
het prachtig gelegen sportpark ook na invoering van het PHS veilig en 
eenvoudig kunnen bereiken. Wij zijn er helemaal niet gerust op dat de 
gemeente Castricum alles in het werk heeft gesteld om de belangen voor 
ons dorp op dit belangrijke punt te waarborgen. Daarom steunen wij het 
initiatiefvoorstel voor De Groene Variant. Het heeft veel potentie om de 
leefbaarheid van Castricum en Bakkum structureel te verbeteren. Wij 
roepen de leden van de gemeenteraad op om in te stemmen met het 
initiatiefvoorstel.

Bestuur Vitesse’22

Zorgen over spoorsnelbaan

Castricum - De protestantse Kerk 
Castricum en de Evangeliegemeente 
Castricum presenteren de Herdertjes-
tocht 2021. Heb jij in de komende 
dagen zin om een frisse neus te halen 
en te kijken wat er nu werkelijk 
gebeurt in het kerstverhaal? Loop dan 
de Herdertjestocht en kijk wat er alle-
maal gebeurde toen Jezus meer dan 
2000 jaar geleden werd geboren in 
Bethlehem.

Wat is het?
Een spannende coronaproof speur-
tocht in het centrum van Castricum. 
Zoek en scan de QR-codes die je 
onderweg vindt, kijk naar de �lmpjes 
van het kerstverhaal en doe met je 
gezin de opdrachten. Bij de eindlo-
catie krijg je een kleine verrassing. 

Van woensdag 22 december tot en 
met zondag 26 december kun je de 
tocht lopen op een tijdstip dat jullie 
het beste uitkomt.

Waar?
De tocht loopt door het centrum van 
Castricum. Het startpunt is bij winkel 
On Stock aan de Burgemeester 
Mooijstraat 33, maar dan om de hoek 
in de Geelvinckstraat, bij de laatste 
etalageruit. Daar is de eerste QR-code, 
en daar zie je vervolgens waar de 
volgende QR hangt, de volgende stop 
dus.  

Hoe lang?
De hele route is ongeveer 1,3 km lang, 
makkelijk te lopen dus. Veel speurple-
zier gewenst en �jne kerstdagen!

Loop deze week Herdertjestocht





Het initiatief ‘Buren voor Buren’ ontstond 
zo’n twee jaar geleden, vertelt Fonda Dek-
ker van Kennemer Wonen. ,,Bewoners ga-
ven aan dat zij de aanwezigheid van de hui-
smeesters in de fl at misten voor de sociale 
controle, het praatje en de kleine klusjes. Ik 
heb lopen denken hoe we daar een oplos-
sing voor konden verzinnen en hebt con-
tact gezocht met WonenPlus Alkmaar. Later 
kwam ook buurthuis Voor Mekaar bij die ge-
sprekken, net als enkele actieve bewoners. 
Een daarvan is mevrouw Bosch. Zij is echt 
goud waard voor dit initiatief,’’ zegt Fonda.

Klusjes of boodschappen
Het idee stamt al uit 1979, vertelt mevrouw 
Bosch. ,,Ik kwam destijds wonen in De Mare 
en dat was in die tijd een hele nieuwe wijk 
waar niemand elkaar kende. Samen met een 
aantal mensen uit de buurt hebben we toen 
ook een ‘Buren voor Buren’ opgezet om el-
kaar te helpen met klusjes of boodschappen 
doen. Mijn ervaring is als je contacten legt 
en regelmatig bij elkaar komt, de drempel 
om te helpen veel lager is.’’

Iedereen mag aanschuiven
Dus loopt mevrouw Bosch iedere dinsdag-
ochtend met een paar kannen ko�  e naar 
beneden in de fl at aan de Maasstraat. An-
dere bewoners hebben de stoelen en tafels 
al klaar gezet. ,,Die ochtend alleen al is heel 
gezellig. Bewoners die langslopen schuiven 
soms aan voor een bakje en ook gemeen-

tewerkers of bouwvakkers drinken graag 
een kopje ko�  e mee. Nieuwe fl atbewoners 
nodigen we ook uit om aan te schuiven en 
zo kennis te maken. De sfeer is heel gemoe-
delijk. Niets moet, alles mag. Iedereen praat 
met elkaar.’’

Aardiger en persoonlijker
Wat is begonnen als een gezellig ko�  emo-
mentje, is uitgegroeid tot meer, ziet me-
vrouw Bosch. ,,Zulke gesprekken zorgen er-
voor dat je alerter wordt op je buren. Mensen 
hebben nu contacten die er anders niet wa-
ren geweest. Bewoners groeten veel vaker 
en je merkt het als iemand al een paar dagen 
niet in beeld is geweest. Dan bel je even aan 
om te informeren of brengt een bakje soep 
aan de deur als iemand ziek is. Buren doen 
ook graag boodschappen voor een ander of 
rijden iemand naar een afspraak in het zie-
kenhuis. Het wordt allemaal wat aardiger 
en persoonlijker in de fl at. Vanwege corona 
kunnen we even niet samenkomen en dat 
is echt een gemis. We hopen dat we het zo 
snel mogelijk weer kunnen oppakken, want 
het is een hartstikke leuk initiatief.’’ 

Opvolging
Eén zorg hee�  mevrouw Bosch nog wel. ,,Ik 
ben 79 jaar en kan dit het niet blijvend vol-
houden. Ik hoop dat er een paar wat jonge-
re buren zijn die het willen overnemen op 
termijn. Wie weet wie er nog bij ons aan-
schui� .’’ 

Een aantal keer per jaar vraagt Kennemer Wonen 
haar klantenpanel om haar mening over verschillen-
de onderwerpen. Huurders die lid zijn van het onli-
ne klantenpanel ontvangen een aantal keer per jaar 
een compacte digitale enquête. De resultaten van 
de enquêtes worden gebruikt om de dienstverlening 
van Kennemer Wonen te verbeteren en zo goed 
mogelijk te laten aansluiten op de wensen van u als 
huurder. Wilt u deelnemen in het klantenpanel? Dan 
kunt u zich hiervoor aanmelden via https://kenne-
merwonen.mwm2.nl of scan de QR code hiernaast. 
Ook vindt u hier meer informatie.

Iedere dinsdagochtend gezellig een kopje ko�  e drinken met de buren. Het 
klinkt als een klein iets, maar voor de bewoners van de Maasvallei fl at aan 
de Maasstraat in Alkmaar maakt het een groot verschil. ,,Buren leren elkaar 
op deze manier kennen. Mensen groeten vaker op de gang en helpen elkaar 
als dat nodig is,’’ vertelt mevrouw Bosch, een van de initiatiefnemers.

December is de maand van lichtjes, kerstversiering 
en gezellige dagen met elkaar. Ik hoop dat u ondanks 
de geldende coronamaatregelen een fi jne invulling 
kunt geven aan deze dagen. Tegelijkertijd besef ik 
mij al te goed dat er nog teveel woningzoekenden 
zijn, die te lang moeten wachten op een betaalbare 
huurwoning. Hier blijven wij ons komend jaar voor 
inzetten met onze huurdersorganisaties en  samen-
werkingspartners. Met een nieuw gevormd kabinet 
zo voor de kerstdagen, dat ervoor zorgt dat de ver-
huurderhe�  ng wordt afgescha� , is dat goed nieuws 
voor huurders en woningzoekenden. De afscha�  ng 
hiervan, gee�  corporaties meer ruimte om te inves-
teren in nieuwbouw en verduurzaming de komende 
jaren. De afspraken over de opgaven en activiteiten 
voor komend jaar hebben we samen met onze vijf 
gemeenten en huurdersorganisaties vastgelegd in 
de prestatieafspraken voor 2022. Een mooi resultaat 
van intensieve gesprekken. Hierover leest u binnen-
kort meer. Voor nu wens ik u alle goeds, gezondheid 
en gezelligheid als afsluiting van dit jaar. Fijne feest-
dagen en een voorspoedig 2022!

Krista Walter
Directeur-bestuurder

Fijne feestdagen en 

een gelukkig nieuwjaar!

Buren voor buren

Geef uw mening via 
het klantenpanel van 
Kennemer Wonen

Thuisgeven
Wat ons drij� , is dat we echt iets kunnen 
betekenen in het leven van onze huurders 
en de gemeenschap. We geven onze klan-
ten letterlijk een thuis. Maar ook fi guur-
lijk geven we thuis. Bij vragen, ideeën en 
problemen zijn we er voor onze huurders, 
partners en collega’s. 

In de gemeenten Castricum, 
Heiloo, Bergen, Uitgeest en 
Alkmaar verhuren, beheren 
en bouwen wij betaalbare 
huurwoningen; met een 
duurzame kwaliteit, 
passende woonlasten, 
in prettige wijken.

Wij zijn de Thuisgever van 
Noord-Kennemerland
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De huidige raadsleden Martijn van 
Leeuwen (2), Dorien Veldt (3) en Fer 
Wilms (5) staan ook hoog op de lijst. 
Hoogste nieuwkomer is de 25-jarige 
Ivo van Donselaar, historicus van 
beroep, op plaats 4. Op plek 6 Joost 
Cornelis, de voorzitter van KBO 
Castricum. Agrariër Sjaak Welboren 
uit Limmen staat op plaats 7. 

Momenteel heeft het CDA in de 
gemeente Castricum vier zetels in de 
gemeenteraad. De slogan van de 
partij voor deze ronde van de 
gemeenteraadsverkiezingen is 
‘Lokaal, voor jou’. Men stelt: ,,Aange-
vuld met vertegenwoordiging van 
het CDA op regionaal en landelijk 
niveau en daarom altijd goed geor-

ganiseerd en stabiel, heeft het CDA 
de ambitie en slagkracht om 
Castricum nog mooier te maken.’’

Speerpunten
Met leefbaarheid als focuspunt wil 
het CDA meer woningen bouwen, 
realistisch inspelen op klimaatambi-
ties en tegelijk ook een aantrekkelijke 
gemeente zijn en blijven voor inwo-
ners, ondernemers en bezoekers. 
Goed bereikbaar en met voldoende 
voorzieningen. Eenzaamheidsbestrij-
ding blijft ook in de komende 
periode hoog op de agenda staan. 
Huidig CDA-wethouder Falgun 
Binnendijk heeft daar, ondanks 
corona, een goede start mee 
gemaakt, maar ook hier reiken de 
ambities en doelstellingen van het 
CDA verder.

Graag ziet het CDA Castricum dat 
inwoners kiezen voor meer bewegen. 
Voldoende speel- en beweegplekken 
op straat voor jong en oud, met en 
zonder beperking. Op de website 
www.cdacastricum.nl en andere 
kanalen op sociale media kunnen 
inwoners volgen wat de partij voor 
de lokale samenleving wil doen.

Castricum - Zaterdag hebben de leden van het CDA Castricum ingestemd 
met de kandidatenlijst. Een lijst met achttien kandidaten, zowel ervaren 
politici als nieuwelingen. Daarmee toont het CDA dat ze graag iedereen 
willen vertegenwoordigen in de gemeente Castricum. Elize Bon is als lijst-
trekker benoemd. Zij is sinds 2003 voor het CDA in de lokale politiek van 
de gemeente Castricum actief en op dit moment raadslid.

Elize Bon wordt lijsttrekker: 
CDA Castricum stelt kieslijst vast

Het CDA Castricum is klaar voor de verkiezingen. Foto: aangeleverd

De leerlingen van OBS De Kustlijn brachten de kaarten zelf naar woonzorgcentrum De Boogaert. Foto: aangeleverd

Castricum - Vorige week hebben 
leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 van 
OBS De Kustlijn heel wat bewoners 
van zorgcentrum De Boogaert blij 
gemaakt met een zelfgemaakte 
kerstkaart. Samen met het Nationaal 

Ouderenfonds gingen de kinderen 
aan de slag om een mooie kaart te 
maken om zo de bewoners in het 
zonnetje te zetten tijdens de feest-
dagen. Aangezien zelf aan de bewo-
ners overhandigen geen optie was, 

brachten de kinderen de kaarten 
naar de receptie. De medewerkers 
waren blij verrast met de grote 
hoeveelheid kaarten: ,,Dit gaan onze 
bewoners een prachtig gebaar 
vinden.’’

Leerlingen maken kerstkaarten

Castricum - Opnieuw is een inwoon-
ster van Castricum het slachto�er 
geworden van een ernstige vorm van 
oplichting. 
Donderdag deed een oudere dame 
aangifte bij de politie. Enkele dagen 
ervoor was ze door een dame gebeld 
die zich voorstelde als Kim de Boer. 
Haar telefoonnummer was afge-
schermd en ze vertelde dat ze werkte 
voor de ASN-fraudedesk. De inwoon-
ster kreeg te horen dan iemand geld 
van haar rekening had gehaald, 

waardoor ze nu rood zou staan. Ook 
vertelde de dame aan de telefoon 
dat er zou zijn geprobeerd om nog 
meer geld over te boeken, maar dat 
men dit had kunnen voorkomen. Het 
telefoongesprek tussen de twee 
vrouwen duurde ongeveer twee uur. 
Later verscheen een jongeman aan 
de deur. Hij heeft de pinpas van de 
betrokkene opgehaald. Daarna 
slaagden de oplichters erin om 
duizenden euro’s van de rekening 
van de vrouw op te nemen.

Oplichters halen duizenden 
euro’s van bankrekening

Limmen - De kunstenaars uit de 
wijde omgeving van Limmen weten 
dat de dag na Kerst de inschrijving 
voor de expositie Limmen Artistiek & 
Creatief 2022 wordt geopend. Dit 
jaar al voor de zevenenveertigste 
maal. Afgelopen jaar heeft men door 
het COVID-19-virus dit evenement 
niet kunnen organiseren. Hetzelfde 
gold voor alle andere activiteiten van 
Limmen Cultuur. Helaas is het voor 
maart 2022 ook nog heel onzeker of 
de expositie doorgang kan vinden. 

,,Dat is jammer, maar de gezondheid 
van medewerkers, bezoekers en 
kunstenaars is belangrijker’’, reageert 
de organisatie. Men hoopt Artistiek & 
Creatief te kunnen organiseren in het 
tweede gedeelte van 2022. 

Natuurlijk zal dit via de website www.
limmencultuur.nl bekendgemaakt 
worden. Limmen Cultuur wenst u 
�jne kerstdagen en een goed begin 
van 2022 en tot ziens bij één van de 
voorstellingen.

Limmen Artistiek & Creatief

Deze foto sierde vorig jaar de poster van het evenement Limmen Artistiek & Creatief. 
Foto: Jet Verdwaald

De gemeenten Alkmaar, Bergen, 
Castricum, Heiloo, Heerhugowaard, 
Hollands Kroon, Langedijk en 
Schagen zetten eerder gezamenlijk 
een aanbesteding in de markt gezet 
voor de opvang en het vervoer van 
dieren. Een kortgeding door de 
Stichting Dierentehuis Alkmaar e.o. 
diende vorige week bij de rechter. De 

bezwaren en vorderingen werden 
toegewezen, zodat nu de�nitief is 
geworden dat deze organisatie de 
opvang mag gaan verzorgen. Omdat 
het over een complexe aanbeste-
dingsopdracht ging die over verschil-
lende gemeenten is verspreid, is de 
aanbesteding opgedeeld in meer-
dere percelen. Het bezwaar van de 

inschrijver ging dan ook om speci-
�eke percelen. Het dierenvervoer 
voor de gemeenten Heerhugowaard, 
Hollands Kroon, Langedijk en 
Schagen wordt de�nitief gegund aan 
Dierenzorg Zaanstreek. Het dieren-
vervoer voor de gemeenten Alkmaar, 
Bergen, Castricum en Heiloo wordt 
de�nitief gegund aan de Dierenam-
bulance Noord-Kennemerland van 
de Dierenbescherming. De opvang 
van katten en overige zwerfdieren 
voor de gemeenten Alkmaar, Bergen, 
Castricum en Heiloo worden de�ni-
tief gegund aan de 
Dierenbescherming.

Castricum - De opvang van katten en overige zwerfdieren in de gemeente 
Castricum is de�nitief gegund aan de Dierenbescherming. Namens deze 
organisatie zal Stichting Dierentehuis Alkmaar e.o. de opvang verzorgen. 
Het besluit volgt op een eerder door die organisatie aangespannen 
rechtszaak. Ook in Alkmaar, Bergen en Heiloo wordt de opvang van de 
genoemde dieren door het dierentehuis verzorgd.

Dierenbescherming draagt 
zorg voor opvang zwerfdieren

Castricum - De Oude Schulpweg van begraafplaats Onderlangs naar Hof van 
Kijk Uit was al jaren een brok ergernis van vooral �etsers. Het door boomwor-
tels beschadigde klinkerpad zat vol one�enheden. Nu wordt er eindelijk actie 
ondernomen en krijgt het pad nieuwe bestrating. Waarschijnlijk is begin 
januari de klus geklaard. Foto: Bert Westendorp

Nieuw plaveisel Oude Schulpweg 
moet einde maken aan ergernis









Door Hans Boot

Met de bouw van het project voor de huisves-
ting van jongeren, spoedzoekers en statushou-
ders werd in augustus afgetrapt in het bijzijn 
van Kamerlid Daniël Koerhuis en vertegenwoor-
digers van beheerder FlexwonenNH. De opleve-
ring was vertraagd door een capaciteitspro-
bleem bij netbeheerder Liander, maar dankzij 
een tijdelijke stroomvoorziening konden 47 
kandidaten van de doelgroepen toch hun intrek 
in deze tijdelijke woonvorm nemen. Van dit 
aantal behoren er zestien tot de jongere 
woningzoekenden en vijftien tot de spoedzoe-
kers. Ook zijn er zestien units toegewezen aan 
statushouders conform besluitvorming van de 
gemeenteraad. De resterende unit wordt 
gebruikt als kantoor en gezamenlijke 
wasruimte.

Toegangskaart
Op gepaste afstand namen de bewoners hun 
kerstpakket in ontvangst. José Zwaag, die daar-
voor wel op de foto wilde, zei: ,,Ik sta als spoed-
zoeker al ruim zes jaar ingeschreven, maar 
kennelijk is dat nog niet lang genoeg om in 
aanmerking te komen voor een woning. Overi-
gens bevalt het me hier goed. Het is een mooie 
locatie en ik heb heel vriendelijke buren. Die 
mening werd ook gedeeld door Mohammed 
Ajindi, een Syriër die anderhalf jaar geleden 
naar ons land kwam en sindsdien in het AZC in 
Den Helder verbleef.
Het kerstpakket bevatte ook een duinjaarkaart 
van het PWN. 

Wethouder Slettenhaar reageerde als volgt: ,,Ik 
ben superblij dat het gelukt is met de �exwo-
ningen in Castricum en dat een deel van de drie 
doelgroepen tijdens de Kerst een dak boven 
zijn hoofd heeft. We hebben ze ook een duin-

kaart gegeven omdat onze nieuwe bewoners 
vlakbij ons prachtige duingebied wonen. Deze 
toegangskaart biedt ze de mogelijkheid om dit 
gebied en elkaar door wandelingen beter te 
leren kennen.” 

Taakstelling provincie
In het verlengde van bovenstaande oplevering 
heeft de provincie op 24 november een brief 
gestuurd aan het college over de taakstelling 
huisvesting statushouders in de gemeente 
Castricum. In de eerste plaats zou dit betekenen 
dat er voor 1 januari 2022 nog negentien 
personen moeten zijn ondergebracht. Daar-
naast moet Castricum nog 21 statushouders 
huisvesten uit de tweede helft van 2021. 
De provincie twijfelt of dit lukt op basis van de 
huidige realisatiecijfers. Als het eerste aantal 
niet wordt gehaald, dus de te huisvesten groep 
uit de eerste helft van 2021, dan treedt de 
provincie in de plaats van de gemeente.

Volgens portefeuillehouder Slettenhaar loopt 
het allemaal niet zo’n vaart: ,,De cijfers worden 
elke week bijgesteld door het Centraal Orgaan 
Opvang Asiel (COA) en de nieuwste zien er voor 
ons veel rooskleuriger uit door onder andere de 
ingebruikname van de units aan de Puikman. 
Ook in het wooncomplex aan de Oosterzijweg 
in Limmen zijn nieuwe mensen gehuisvest. 
Alles bij elkaar opgeteld en afgetrokken blijft er 
zelfs een positief saldo van zes over. Verder 
maak ik mij ook geen zorgen over de statushou-
ders uit de tweede helft van 2021 die in de 
eerste helft van volgend jaar een woonruimte 
moeten krijgen. Die kunnen hun intrek krijgen 
in een nieuw wooncentrum in Alkmaar. 
Castricum werkt namelijk in regionaal verband 
mee aan dit centrum. Er wordt al met de 
gemeente Alkmaar gewerkt aan het sluiten van 
de nodige contracten.”

Castricum - De oplevering van de �exwoningen aan de Puikman nam wat meer tijd in beslag, 
maar nu zijn ze toch echt bewoond. Namens de gemeente overhandigde Viktor Rotteveel, 
manager van FlexwonenNH, afgelopen maandag een kerstpakket en een duinkaart aan de 
bewoners.

Bewoners flexwoningen 
door gemeente verrast met 
kerstpakket en duinkaart

V.l.n.r.: José Zwaag, Mohammed Ajindi en Viktor Rotteveel. Foto: Hans Boot
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Puzzel mee en win!!

Cadeaubon 

t.w.v. 15
 euro

Pakket met
versgebrande
nootjes.
Elke vrijdag
staan wij op
de weekmarkt
Castricum.

4 heerlijke 
tompoucen 
(in januari)

Heerlijk kaaspakket met
verschillende kaasjes.
Elke vrijdag staan wij
op de weekmarkt van
Castricum.

Cadeaubon t.w.v. 20 euro

Verse 
zelfgemaakte 
maaltijd voor 

1 persoon
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KERST PUZZEL

Horizontaal
1. boemerang; 7. waarborgbewijs; 13. vrouwelijk zoogdier; 14.
tafelgast; 15. deel van het gelaat; 17. rivier in Spanje; 19.
adempauze; 21. ik (Latijn); 23. specerij; 24. kippenproduct; 25.
IJsland (op auto’s); 26. vorderen; 27. mobiele eenheid (afk.);
28. ontkenning; 30. land in oost-Azië; 32. Polen (op auto’s) 33.
loods voor vliegtuigen; 35. brandverf; 39. werkelijk; 42. periode
van vierentwintig uur; 45. voegwoord; 46. Europees volk; 48.
berg in Turkije; 49. vertrek bij een wedstrijd; 51. archi
episcopus (afk.); 52. persoon van adel; 55. naaf of as; 57.
familielid; 59. begeleidend voertuig; 62. marterachtig roofdier;
63. slag- en steekwapen; 65. kippeneigenschap; 66. Italiaans
ovengerecht; 70. dun en mager; 71. bontgekleurde papegaai;
72. Europees land; 76. erbium (afk.); 77. voornaam PSV-voet-
baller Zahavi; 79. deel van een schip; 82. kleur van de regen-
boog; 84. onder andere (afk.); 85. eerwaarde grijsaard; 88.
trompetvogel; 90. vettige substantie; 92. plaats in Gelderland;
95. tandloos zoogdier; 96. zwart paard; 98. global positioning
system (afk.); 99. jongensnaam; 101. anno mundi (afk.); 102.
zijn verjaardag vierend; 103. deel van een krantenoplage; 106.
inwoner van Groenland; 109. bijdehand en slim; 111. Engels
bier; 112. verwaande houding; 113. gedroogde druif; 115.
plechtige belofte; 116. Ierse verzetsbeweging (afk.); 117.
kloosterzuster; 119. lust en ijver; 121. lange opsomming; 123.
rivier in Oostenrijk; 125. deel van een bloem; 126. republiek en
stad in zuid-oost Azië; 127. plek waar het tocht.

Verticaal
1. leeuwenjong; 2. spreken op de maat van muziek; 3. per
persoon (afk.); 4. na het genoemde; 5. gewicht; 6. oefen-
meester; 7. mensaap; 8. zaak (Latijn); 9. schriftelijk bewijs; 10.
neon (scheik. afk.); 11. high pressure laminate (kunststof)
plaat; 12. Engelse kostschool; 16. een bepaald persoon; 18.
waterloop; 20. Amerika (afk.); 22. aangezicht; 29. achteraf
(later); 31. boomwagen; 33. plaats in Limburg; 34. haarverste-
viger; 36. koper- en zinklegering; 37. algemeen Ned. persbu-
reau (afk.); 38. lichtblauwpaars; 39. snuiftabak; 40. ratelpopu-
lier; 41. uitstalraam; 43. oud Chinees leider; 44. plaats in
Urecht; 47. beneden; 50. spelleiding; 53. vordering; 54. insect;
56. Mohammedaanse godsdienst; 58. noodsignaal; 60. bureau
voor rijbewijzen (afk.); 61. raad voor economische aangele-
genheden (afk.); 64. dierenmond; 67. begrensd gebied; 68.
kloosteroverste; 69. wrede romeinse keizer; 73. geestdrift; 74
streep; 75. deel van een breukgetal; 78. karakter; 80. land in
Afrika; 81. plaats in Duitsland; 83. om het genoemde; 86.
alarm van de politie; 87. galerij om een gebouw; 89. lage vrou-
wenstem; 91. boomsoort; 93. helper van een popgroep; 94.
Hollandse nieuwe; 97. gebergte in Rusland; 100. arbeidzaam;
102. film van Steven Spielberg; 104. nijlreiger; 105. kerkelijke
omroep; 107 halmen van gedorst koren; 108. ingegeven
gedachte; 110. deel van een zeilschip; 114. eerste vrouw op
aarde; 118. niet deelbaar door twee; 120. muzieknoot; 122.
Europees record (afk.); 124. Ned. kampioenschap (afk.)
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