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Door Henk de Reus

Twee weken terug besteedde deze 
krant aandacht aan Mariëtte Krouwel 
en haar man Moses die samen een 
kindertehuis in Ghana runnen. Regel-
matig worden hier gehandicapte 
kinderen heengebracht. Een van deze 
kinderen is Grace, een meisje van vier 
dat aan haar heup en knie geopereerd 
moet worden. De ouders van Mariëtte, 

Marjo en Gerrit, beheren de Stichting 
Mariëttes Child Care. Via donaties aan 
deze stichting was 5.000 euro beschik-
baar voor deze operatie, die in totaal 
13.000 euro kost. In het eerdere artikel 
werd aandacht gevraagd voor de situ-
atie van Grace en de 8.000 euro die 
nog bijeen moest worden gebracht. 
Marjo: ,,Er hebben veel lezers op het 
artikel gereageerd. Het leidde tot 
donaties tot een bedrag van 2.200 

euro. We zijn hier zo ontzettend dank-
baar voor!’’

Het resterende gat van 5.800 euro lijkt 
ook te zijn gedicht. Marjo: ,,Er meldde 
zich iemand in het verre noorden die 
van de actie hoorde. Deze persoon, die 
anoniem wil blijven, zegde toe bereid 
te zijn om het gat te dichten dat op 
Kerstavond nog zou bestaan. Wat een 
genereus gebaar! Hoe lief kunnen 
mensen zijn?’’ Mariëtte kan haar blijd-
schap niet op en heeft er inmiddels 
voor gezorgd dat de operatie in januari 
is ingepland. Ook zij laat weten de 
lezers en de anonieme donateur 
ontzettend dankbaar te zijn.

Castricum - In de editie van De Castricummer van twee weken geleden 
werd aandacht geschonken aan de vierjarige Grace die in een kinderte-
huis in Ghana verblijft. Zij wacht op een operatie waarvoor onvoldoende 
geld beschikbaar is. Mede door de donaties van lezers kan deze operatie 
binnenkort plaatvinden.

Geld voor operatie Grace
via donaties bijeengebracht

De vierjarige Grace kan binnenkort worden geopereerd. Foto: aangeleverd

Castricum - Aanvankelijk waren de 
organisatoren van de diverse 
Nieuwjaarsduiken in ons land nog 
hoopvol gestemd over het door-
gaan van deze traditionele 
evenementen. 
De nieuwe lockdown heeft er 
echter voor gezorgd dat het feest 
niet kan doorgaan. Het dringende 
advies aan iedereen luidt om niet 
zelfstandig in zee te gaan duiken op 
de eerste dag van 2022. 
Onderkoeling en stroming zijn niet 
te onderschatten risico’s. Het strand 
en de zee zijn groot en er zullen 
geen toezichthouders en hulpdien-
sten aanwezig zijn.

Advies: duik niet
zelfstandig in zee
op nieuwjaarsdag

Door Hans Boot

Na de presentatie van de schoolbe-
sturen ISOB en Tabijn van de plannen 
voor een Integraal Kind Centrum in 
Castricum-Oost, die een week eerder 
werd gegeven, boog de commissie 
zich over een raadsvoorstel om de 
voorbereiding van nieuwbouw samen 
met beide schoolbesturen te 
vervolgen. De raad wordt daarin ook 
gevraagd om bij een voldoende 

concreet plan een voorbereidingskre-
diet beschikbaar te stellen en een 
quick scan uit te voeren naar de 
huidige locaties van de scholen Visser ’t 
Hooft en Kustlijn.
Tijdens de discussies bleek opnieuw 
dat verschillende fracties nog huiverig 
zijn om direct met het voorstel in te 
stemmen. Een aantal had ook liever 
gezien dat de schoolbesturen een wat 
concreter plan hadden gepresenteerd. 
Ook werd weer gevraagd waarom de 

locatie Koekoeksbloem niet opnieuw 
kan worden meegenomen. Het 
antwoord van wethouder De Haan 
daarop was: ,,Er liggen nog geen claims 
op deze locatie, maar u heeft er zelf 
voor gekozen dat daar woningbouw 
moet komen. Het project is er wel 
complex door geworden, want er moet 
ook ergens een noodschool worden 
gebouwd, waarvoor ook een omge-
vingsvergunning nodig is. Ik wijs er ook 
nog even op dat het gebouw van De 
Kustlijn zestig jaar oud is en in feite dus 
twintig jaar over de houdbaarheids-
datum is. We moeten een keer de stap 
maken om deze onderwijsvoorziening 
op de rails te krijgen.’’ Lees het hele 
verhaal elders in deze krant.

Castricum - Voor de laatste commissievergaderingen en raadsvergade-
ring van dit jaar stonden er afgelopen donderdag nog een paar interes-
sante onderwerpen op de agenda’s. Het IKC-Oost werd nu politiek behan-
deld en het was de bedoeling dat er een besluit werd genomen over het 
burgerinitiatief De Groene Variant.

Raadsleden twijfelen over 
IKC-Oost en Groene Variant

Castricum - Met een drone kun je prachtige foto’s en video’s maken. Dat 
bewijst Tim Lind met deze foto, gemaakt ter hoogte van het Hendriksveld in 
Castricum op 22 december.

Fraaie plaatjes dankzij drones

Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum

PARTYBALLETJES
25% KORTING

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
ZUURKOOL MET 

ROOKWORST
SAMEN€ 6,99

SOEP VAN DE WEEK:
MOSTERDSOEP 

PER POT  € 3,99
VLEESWARENTRIO 

MORTADELLA
BOTERHAMWORST

KATENSPEK
SAMEN € 5,99
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DONDERDAG 30 DECEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres.

VRIJDAG 31 DECEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk  
Open kerk van 09.00 tot 12.00 
uur voor bezinning en het 
aansteken van een kaars.
16.00 uur, Pastoor Ruben Torres 
en Diaken Marcel de Haas met 
voorzang door leden van koor 
Jubilate. Oudjaarsdagviering.
I.v.m. coronamaatregelen aantal 
plaatsen beperkt tot 50 
personen en zal bij binnenkomst 
middels registratie worden 
bijgehouden. 

ZATERDAG 1 JANUARI 
NIEUWJAARSDAG

R.K. St. Pancratiuskerk 
10.00 uur,  Pastoor Ruben Torres 
met voorzang van Annie Assen-
delft en Ria Peters
I.v.m. coronamaatregelen aantal 
plaatsen beperkt tot 50 
personen en zal bij binnenkomst 
middels registratie worden 
bijgehouden. 

ZONDAG 2 JANUARI
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, ds. Rik Willemsen en 
pastor Eveline Masettie. Nieuw-
jaar, doopdienst. Gelijktijdig op 
radio Castricum en via een 
livestream; link op www.pkcas-
tricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, Vicaris Gerard Brug-
gink met het Gemengd Koor. 
I.v.m. coronamaatregelen aantal 
plaatsen beperkt tot 50 
personen en zal bij binnenkomst 
middels registratie worden 
bijgehouden. 

Evangeliegemeente Castricum
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3, 10.00 uur, Elsa 
Waljaard.

KERKDIENSTEN
VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur 
donderdagmiddag 09.00 - 12.30 uur 
vrijdag gesloten

Aanleveren van advertentie
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl 

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

Kabalen
Opgave gratis advertenties voor 
www.castricummer.nl/
kabalen-opgeven

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Uitgave van
Kennemerland Uitgevers B.V.
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

Oplage: 16.425

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 gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

Op werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur, weekend zaterdag 8.00 tot 
maandag 8.00 uur en feestdagen 
Huisartsenpost Beverwijk (in het 
Rode Kruis Ziekenhuis), alleen 
volgens telefonische afspraak: 
(0251)265265. Bij contact met de 
post wordt gevraagd om verze-
keringsgegevens, 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, deurposters en tele-
foonbandjes. Praktijk vd Maarel 
en Hoekstra gesloten t/m 31-12. 
Praktijken Coppoolse en Bakker 
gesloten van 3 t/m 7 januari.

HUISARTSEN

Vervolg voorpaginaverhaal

Hoe het ook zij, het weerhield De 
VrijeLijst er niet van om een amen-
dement aan te kondigen om het 
terrein van de voormalige Montes-
sorischool opnieuw mee te nemen 
als locatie voor het IKC. Ook Groen-
Links gaf aan een amendement in te 
dienen. Dat betreft de angst voor 
wat er gebeurt als de samenwerking 
tussen de twee scholen op een 
scheiding uitloopt. De Haan zei 
daarop dat de raad daar niet over 
gaat, maar beloofde deze mogelijk-
heid voor te leggen aan beide 
schoolbesturen en de uitkomsten 
daarvan te delen met de raad.

Voorzitter Gerard Brinkman (Groen-
Links) trok aan het eind van de 
vergadering de volgende conclusie: 
,,Het ligt voor de hand dat er op 20 
januari een vervolg van deze 
commissie plaatsvindt, waarin de 

aangekondigde amendementen 
worden behandeld, alvorens er een 
besluit wordt genomen.’’

Stakeholders
Een ander besluitpunt, waaraan 
enige weken geleden een presen-
tatie voorafging, betreft het burgeri-
nitiatief De Groene Variant, dat door 
Fons Lute en Henk van der Eng werd 
ingediend met het verzoek hun 
voorstel toe te voegen aan de vier 
varianten voor het oplossen van de 
verkeersproblematiek rond de 
Beverwijkerstraatweg. Dat komt er 
in het kort op neer dat de 
bestaande bocht in het spoorweg-
tracé tussen Uitgeest en Heiloo 
wordt vervangen door een nieuwe 
lijn evenwijdig aan de provinciale 
weg N203.

Het besluit stond als punt 4C op de 
agenda van de raadsvergadering, 
maar zover kwam het niet. Fractie-

voorzitter Rob Dekker (VVD) kwam 
namelijk voor de vaststelling van de 
agenda met een ordevoorstel. 
Omdat het burgerinitiatief op voor-
hand niet op een meerderheid kon 
rekenen en er toch veel waardering 
was voor de inspanningen van de 
indieners, werd portefeuillehouder 
Slettenhaar verzocht om De Groene 
Variant, inclusief de politieke reac-
ties daarop, door te sturen naar de 
stakeholders die bij genoemde 
problematiek zijn betrokken.

De wethouder zegde dat toe en de 
raad ging unaniem met het orde-
voorstel akkoord onder voorwaarde 
dat de indieners zich ook met deze 
wijziging konden verenigen. Fons 
Lute zei hierop: ,,Op zich stemmen 
we daarmee in. Wij bedanken alle 
fracties voor het constructief 
meedenken en het zou mooi zijn als 
het onderwerp nog een keer terug-
komt in de raad.’’

Amendementen voor locatie IKC

Dirk van Diepen werd in 1936 
aangesteld als gemeentearchitect 
en onbezoldigd veldwachter in de 
gemeente Castricum. Kort daarna 
kreeg hij ook de functie van markt-
meester met een jaarwedde van 25 
gulden. In 1937 ontwierp hij de 
Juliana & Bernhardbank ter gele-

genheid van het huwelijk van het 
prinselijk paar en in dat zelfde jaar 
verzorgde hij de tekening en bege-
leidde hij de bouw van het ‘Patro-
naatsgebouw voor Jongens’ aan de 
Overtoom (nu dorpshuis De Kern). 
Als lid van het Oranjecomité was 
Dirk van Diepen (1894-1977) ook 
nauw betrokken bij de bouw van 
de Beatrixklok in 1938 in Bakkum 
en de viering van het Regeringsju-
bileum van koningin Wilhelmina in 
het duindorp.

Feest op feest, maar hoe anders 
werd alles voor hem en iedereen in 
mei 1940, toen ook in Castricum 
het Duitse leger en de NSB de 
macht overnamen. Onder het 
regime van NSB-burgemeesters en 
de Duitse weermacht moest hij uit 
hoofde van zijn functie tal van 
impopulaire maatregelen 
uitvoeren. Van het vorderen van 
kachels en deurbellen tot het leeg-
halen van Duitse beerputten aan 
de kust, en dat alles onder dreiging 
bij weigering ‘eingesperrt’ te 
worden. Zich ziek melden vond hij 
laf en toen het werk hem zo tegen 
de borst stuitte dat hij met zijn 
gezin wilde onderduiken, verzocht 
een verzetsman uit Limmen hem 
dat niet te doen en op het gemeen-
tehuis te blijven. ,,Met een NSB er in 

Castricum - Oud-Castricummer Geert van Diepen vond in twee dozen 
bijzondere brieven en documenten van en over zijn opa Dirk van Diepen, 
die gemeentearchitect was tijdens de vijf bezettingsjaren in Castricum. 
Van het boek dat hij erover schreef, Vlaggen in de Bernhardstraat, 
ontvangt burgemeester Toon Mans na de lockdown het eerste exemplaar.

Opa Dirk in oorlogstijd

Geert van Diepen, de auteur van het 
boek over zijn opa Dirk. 
Foto: aangeleverd

Dirk van Diepen als toezichthouder 
van de kermis op de Brink in de jaren 
vijftig. Foto: aangeleverd

De Juliana & Bernhardbank in 1937. Foto: aangeleverd

De cover van het boek ‘Vlaggen in de 
Bernhardstraat’. Foto: aangeleverd

jouw plaats zou het alleen maar 
erger worden.’’

Dirk van Diepen bleef op zijn post, 
en koos daarmee een moeilijke 
weg. Want hoewel hij het opge-
dragen werk van de Duitsers trai-
neerde, kreeg hij geen steun van 
het plaatselijk verzet. Men verdacht 
hem van Duitsgezind en vlak na de 
bevrijding in mei 1945 werd hij 
geschorst. Was die schorsing 
terecht? Al vanaf de jaren zestig is 
schrijver en kleinzoon Geert van 
Diepen (Castricum, 1954) gefasci-
neerd door de vraag: Wat deed opa 
Dirk van Diepen nou precies op het 
gemeentehuis tijdens de bezet-
ting? Was opa goed of fout? In de 
winter van 2020/2021 kwam Geert 
van Diepen in het bezit van twee 
dozen met daarin de nalatenschap 
van zijn opa uit de bezettingsjaren. 
,,De informatie die ik vond in een 
receptieboek van 1945, vergeelde 
krantjes en knipsels, authentieke 
Duitse documenten en tientallen 
brieven is zowel verhelderend als 
schokkend. Dat mijn opa vijf jaar 
lang zo intensief met NSB-burge-
meesters en de Duitse bezetter te 
maken heeft gehad in het lie�ijke 
en groene Castricum, daarvan had 
ik geen idee.’’

Zijn zoektocht naar antwoorden 

aan de hand van primaire bronnen 
heeft Geert van Diepen te boek 
gesteld. De geschiedschrijving laat 
zich lezen als een historische 
roman: over het leven, de keuzes 
en angsten van Castricummers in 
oorlogstijd. De titel is ‘Vlaggen in 
de Bernhardstraat’ met als onder-
titel: De spagaat van een gemeen-
tearchitect tijdens de vijf oorlogs-
jaren. Het boek is uitgegeven door 
uitgeverij Elikser en inmiddels 
online verkrijgbaar bij de boek-
handel en webshops.



woensdag 29 december 2021 

Gemeentenieuws

Hulp nodig bij het digitaal inplannen van uw 
boostervaccinatie?
De bibliotheek biedt ondersteuning tijdens de inloopspreekuren. 
Kijk voor de openingstijden op www.bibliotheekkennemerwaard.nl.

 
Op 21 december 2021 heeft het college 
van Castricum ingestemd met het 

  
gemeente Castricum 2022. In dit 
besluit staan algemene bepalingen 
over de afvalinzameling in de gemeente 

     
op het afvalbrengstation kunnen worden 

      
worden opgehaald en hoe we omgaan 
met bedrijfsafval. 

Het ontwerpbesluit wordt 6 weken 
ter inzage gelegd. Gedurende deze 
periode kunnen inwoners hun zienswijze 
indienen. Hierna adviseert het college 
aan de raad, met inachtneming van de 

    
vast te stellen. Meer informatie vindt u 

  Het 
ontwerpbesluit vindt u 
www.castricum.nl/afval

Vervoer naar de vaccinatielocaties
Wilt u een coronavaccinatie halen en 
heeft u geen eigen vervoer? Is het voor u 
ook niet mogelijk om met het openbaar 
vervoer te reizen? Dan kunt u denken aan 
de volgende oplossingen:
Vraag hulp aan iemand die u kent. 
Heeft u kinderen of kleinkinderen, of een 
vriendelijke buurman? Of kent u iemand 
die ook een prik moet halen? Schroom 
niet en zoek contact met iemand met wie 
u kunt meerijden.

Dit zijn websites die u kunnen helpen 
met vervoer: 
• www.welzijncastricum.nl/hulp-nodig/vervoer

• www.rolstoelbusalkmaar.nl
• www.ANWB.nl: als u lid bent kunt u 

hier een ‘automaatje’ aanvragen.

Gemeentelijke vervoersvoorzieningen
Heeft u een Wmo-indicatie voor de 
regiotaxi? Dan kunt u een rit naar de 
vaccinatielocatie reserveren op de 
gebruikelijke manier. Dit is gratis voor u. 
Kunt u het vervoer niet zelf organiseren 
en heeft u geen Wmo indicatie voor de 
regiotaxi?  
Ga dan naar www.castricum.nl en zoek op 
‘Sociaal team’.

Kennisgeving besluitvorming 
Burgerinitiatief De Groene Variant
Op 23 december 2021 stond in de 
gemeenteraad de besluitvorming gepland 
over het burgerinitiatiefvoorstel van de 
heren Lute en Van der Eng inzake De 
Groene Variant. De indieners van dit 
burgerinitiatief hadden in eerste instantie 
de gemeenteraad verzocht het volgende 
besluit te nemen:

Het College van B&W op te dragen De 
Groene Variant toe te voegen aan de in 
onderzoek zijnde voorkeursvarianten, en
het College van B&W opdracht te geven 
om De Groene Variant in te brengen in het 
bestuurlijk overleg tussen de samenwer-
kingspartners in het kader van het OTB-
PHS.

De politieke behandeling van dit voorstel 
op 9 december 2021 gaf voor de initiatief-
nemers aanleiding om hun voorgestelde 
besluit te wijzigen naar:  

Het College van B&W op te dragen De 
Groene Variant vanuit een positieve grond-
houding namens de gemeenteraad in te 
brengen in het bestuurlijk overleg tussen 
de samenwerkingspartners in het kader 
van het OTH-PHS met als doel om de 
groene variant gezamenlijk verder te ver-
diepen.

Het College van B&W op te dragen zich 
in te spannen om de initiatiefnemers te 
betrekken bij de uitleg van de achtergron-
den en de bedoelingen van De Groene 
Variant aan de samenwerkingspartners, 
opdat de uitgangspunten daarvan in het 
proces behouden blijven.
Het College van B&W te verzoeken De 
Groene Variant na een strategische verdie-
pingsslag met de samenwerkingspartners 
ter besluitvorming aan de Gemeenteraad 
voor te leggen met het voorstel om deze 
al dan niet op te nemen in het onderzoek 
naar de geselecteerde verkeersvarianten.
Dit gewijzigde voorstel is door de raads-
commissie besproken in de vervolgbe-
handeling op 16 december 2021. De 
commissie achtte het voorstel rijp voor 
besluitvorming op 23 december. 

Ter vergadering is, voorafgaand aan 
besluitvorming, door diverse leden van de 
raad om een toezegging van het college 
gevraagd. De portefeuillehouder heeft 
hierop toegezegd het burgerinitiatiefvoor-
stel De Groene Variant alsmede de daarop 
ontvangen reacties door te geleiden naar 
de overlegpartners en de reacties van de 
overlegpartners met de raad te delen. Voor 
de initiatiefnemers was dit vervolgens aan-
leiding om het burgerinitiatiefvoorstel niet 
in stemming te brengen.

Onze openingstijden en afvalinzameling rond 
de feestdagen
Gemeentehuis
Vrijdag 31 december: balie en receptie zijn 
open tot 11.00 uur. 

Milieustraat
Bij de milieustraat zijn maximaal 7 
bezoekers 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 1 januari (nieuwjaarsdag) zijn 
alle milieustraten gesloten.

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

Oudjaarsdag: containers afgesloten
Op 31 december vanaf 12.00 uur sluiten 
wij uit voorzorg veel containers voor 
oud papier, luiers, textiel en pmd op de 
milieuparkjes. En ook veel openbare 
prullenbakken gaan ‘op slot’ In de loop 
van Nieuwjaarsdag worden de containers 
en prullenbakken weer open gezet. Houd 
u hier dus rekening mee als u uw spullen 
weg wilt brengen en zet niets naast de 
container.

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Cesar Franckstraat 5 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ont-
vangst 20 december 2021 (WABO2102450)
Chopinstraat 11 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 20 
december 2021 (WABO2102441)
De Bloemen 95 in Castricum, het bouwen van een woonwagen, datum ontvangst 
18 december 2021 (WABO2102440)
Duinweg 3 a in Castricum, het verplaatsen van de brandwand, datum ontvangst 
17 december 2021 (WABO2102427)
Dusseldorperweg 139a en 139b in Limmen, het vergroten van de woningen, 
datum ontvangst 20 december 2021 (WABO2102451)

Geelvinckstraat 35 in Castricum, het bouwen van een mantelzorgwoning, datum 
ontvangst 22 december 2021 (WABO2102468)
Lydweg 9 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 20 
december 2021 (WABO2102448)
Prins Mauritsstraat 20 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ont-
vangst 20 december 2021 (WABO2102443)
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.



woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 29 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

• 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 inleve-

ren op één van de volgende adressen: 
• Limmen, groenonderkomen/brandweer aan de Rijksweg 51; 
• Akersloot, groenonderkomen / brandweer aan de Buurtweg 51;
• Castricum, groenonderkomen aan de Mr. Gilles van de Bempdenstraat 5;
• Castricum, aan de Van Haerlemlaan ingang sportvelden Wouterland;
• 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?

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Verleend

Bakkummerstraat 54 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, het intern 
wijzigen van de constructie en het vergroten van het dakterras, verzenddatum 22 
december 2021 (WABO2101850)
Bloemgaarde 17 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 22 
december 2021 (WABO2101696)
Brakersweg 2 en 2b in Castricum, het tijdelijk gebruiken van een schuur tbv 
opslag, verzenddatum 20 december 2021 (WABO2102188)
Johannisweg 2 in Castricum, het herinrichten van het voorterrein, verzenddatum 
20 december 2021 (WABO2101825)
Julianaplein 4 in Akersloot, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 22 
december 2021 (WABO2101915)
Lindenlaan 54 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 23 
december 2021 (WABO2102127)
Oranjelaan 4 in Castricum, het plaatsen van een dak opbouw aan de voorzijde, 
verzenddatum 20 december 2021 (WABO2102193)
Van Oldenbarneveldweg 35 in Castricum, het realiseren van een B&B, verzend-
datum 21 december 2021 (WABO2101847)
Vondelstraat 5 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 20 
december 2021 (WABO2102269)
Zeeweg 71 in Castricum, het tijdelijk plaatsen van paviljoen Deining, verzendda-
tum 16 december 2021 (WABO2102211)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Klein Dorregeest t.o. hotel Akersloot in Akersloot (sectie K 87) het aanleggen 
van een uitweg, verzenddatum 22 december 2021 (WABO2102150)
Koningshof 1 in Castricum het plaatsen van een opbouw, verzenddatum 20 
december 2021 (WABO2102073)
Rollerusstraat 1 in Castricum het bouwen van een bijgebouw, verzenddatum 22 
december 2021 (WABO2102135)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.
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De gemeente hoopt hiermee zowel 
de bewoners van de woonzorgcentra 
als de horeca ondernemers een 
steuntje in de rug te bieden in deze 
lastige tijd van corona. Burgemeester 
Toon Mans was zelf bij de bezorging 

van de eerste pakketten bij De 
Cameren aanwezig. Namens de 
bewoners van De Cameren werden 
ze heel dankbaar ontvangen door 
ViVa’s locatiemanager Nathalie 
Hollenberg. Burgemeester Mans over 

dit kerstgebaar van de gemeente: 
,,We hebben allemaal dagelijks te 
maken met de nare gevolgen van 
corona en helemaal sinds de lock-
down die vlak voor Kerst is ingegaan.

Maar sommige groepen Nederlan-
ders hebben het extra zwaar. Kwets-
bare ouderen in zorgcentra en hore-
caondernemers behoren in mijn 
ogen tot die groepen. Vandaar dat 
we een aantal van hen als gemeente 
Castricum speciaal met Kerst een 
steuntje in de rug willen bieden en 

zo ook willen laten voelen dat we 
met hen meeleven. Begin volgend 
jaar bezorgen we ook nog mooie 
pakketten bij de bewoners van De 
Santmark en De Boogaert van ViVa! 
Zorggroep met daarin ook een bon 
voor een heerlijke maaltijd.’’

Locatiemanager Nathalie Hollenberg 
reageert: ,,Dit prachtige gebaar van 
de gemeente ontroert ons enorm. 
Corona heeft al lange tijd een grote 
impact op onze bewoners: hun 
sociale leven is al lange tijd inge-

perkt, vertrouwde dagritmes worden 
geregeld verstoord, wat heel lastig 
voor hen is. En natuurlijk zijn er ook 
de constante zorgen om de 
gevolgen die het virus op hun 
gezondheid kan hebben, ondanks 
alle maatregelen die we nemen. 
Deze lieve en prachtige cadeaus voor 
Kerst en de aandacht voor die eruit 
spreekt voor de bewoners, gaat hen 
heel erg goed doen. Namens hen, 
iedereen bij de Cameren en ViVa! 
Zorggroep: we zijn hier heel erg 
dankbaar voor.’’

Kerstverrassing van gemeente voor bewoners Viva! Zorggroep
Castricum - Net voor de kerstdagen liet de gemeente Castricum bij meer-
dere woonzorgcentra van ViVa! Zorggroep een verrassing bezorgen. In 
De Cameren in Limmen en Strammerzoom In Akersloot ontvingen de 
bewoners rijk gevulde kerspakketten. Naast een groot aantal lekkernijen 
bevatten de pakketten een waardebon voor het bestellen van een over-
heerlijke gratis maaltijd bij een van de horecaondernemingen in 
Castricum.

Burgemeester Toon Mans en locatiemanager Nathalie Hollenberg van De Cameren. Foto: Henk de Reus
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De zaaluitrusting is onmisbaar bij 
zaalhockey. Spelers mogen de bal 
namelijk via de balken op de zijlijn 
spelen. De bal kan dus niet uit via 
de zijlijn. Dit is heel anders dan bij 
veldhockey en vergt oefening. 
MHCC is dan ook superblij dat alle 
zaalhockeyspelers nu op de eigen 
club kunnen oefenen.

Drie ‘zaalvelden’ op Wouterland
Projectleider Hockeyhuis Djurre 
Roggeveen vertelt: ,,Zondag 
hebben we met een groep vrijwil-
ligers de koppen bij elkaar gestoken 
en zijn we meteen met de sport-
hallen gaan bellen. Dat wierp zijn 
vruchten af en ik ben blij dat we het 
samen voor elkaar hebben 
gekregen om meteen maandag al 
de balken naar de club te krijgen. 
We hebben met vereende krachten 

drie zaalvelden uitgezet op onze 
eigen buitenvelden en kunnen weer 
naar hartenlust trainen.’’

Fijne a�eiding en goede 
uitlaatklep
Roggeveen vervolgt: ,,De zaalcom-
petitie begon door de avondlock-
down al anders dan anders. De 
afgelopen weken hebben we op de 
meest gekke tijden met elkaar 
getraind. Ik ben er trots op dat we 
bij MHCC steeds met elkaar blijven 
kijken naar wat er nog wel kan, op 
een verantwoorde manier. Het is 
juist nu belangrijk om �t en gezond 
te blijven. En een lekker potje 
hockey spelen, is in deze tijd een 
�jne a�eiding en goede uitlaatklep. 
En hopelijk kunnen al onze teams 
het laatste stukje zaalcompetitie 
straks nog goed uitspelen!’’

MHCC maakt het mogelijk: zaal-
hockey in de frisse buitenlucht
Castricum - De zaalhockeycompetitie is door de lockdown per direct stil-
gelegd, maar buiten sporten is nog wel toegestaan. Mixed Hockey Club 
Castricum (MHCC) heeft daarom een creatieve oplossing bedacht om 
haar leden toch door te kunnen laten trainen: in samenwerking met 
sporthal De Bloemen en de Enterij is de zaaluitrusting naar Wouterland 
verplaatst.

Verschillende zaalteams van MHCC hebben inmiddels al lekker kunnen trainen. 
Foto: aangeleverd

Castricum - Het koufront dat vrijdagavond over Nederland trok, luidde een 
koude Kerst in. Zaterdag gierde een wel zeer frisse bries met windkracht zes 
over Noord-Holland. De matige vorst kreeg toen echter niet de kans om een 
ijsvloertje te vormen op de ijsbaan in het bos langs de Zeeweg. Dat was in de 
nacht van zaterdag op zondag anders. De vorst zorgde ervoor dat de kleine 
slootjes dichtvroren. De ijsbaan had hier en daar zondag  minuscule ijsvor-
ming. De dooi maandag doofde het schaatsvuur voorlopig, maar met het 
koude water van het bosmeer krijgt de volgende vorstperiode alle kans om 
schaatsers de kans te geven om weer rondjes te rijden. Een tijdje terug is het 
riet weggehaald en ligt er een fraai meer, gereed om de vorst te ontvangen. 
Foto: Bert Westendorp

Laat de vorst maar komen!

U kunt de subsidie online aanvragen 
via het energieloket van de 
gemeente Castricum; het Duurzaam 
Bouwloket. Ga naar www.duurzaam-
bouwloket.nl/rrew-castricum om de 
aanvraag te regelen. U kunt eenmalig 
een keuze maken uit twee opties: 
direct gratis producten ter waarde 
van 80 euro bestellen in de webshop 
of de subsidie aanvragen voor de 
energiebesparende producten die u 
heeft gekocht na 1 juni 2021. Er is 
subsidie beschikbaar voor 1.000 huis-
eigenaren en 1.500 huurders. Wees er 
daarom snel bij!

Voor huurders en huiseigenaren
Wethouder Falgun Binnendijk legt 

uit: ,,De gemeente Castricum wil 
huurders en huiseigenaren met deze 
subsidie helpen stappen te zetten 
met het nemen van kleine energie-
besparende maatregelen. Iedereen 
moet zich steeds meer bewust zijn 
van het eigen energieverbruik en 
hoe eenvoudig je kleine besparingen 
kunt bereiken. Daar draagt deze 
subsidie zeker aan bij.’’ Binnendijk 
roept de inwoners dan ook op om 
eens een rondje in de eigen woning 
te lopen: ,,Kijk maar eens waar je 
stappen kunt zetten in energiebespa-
ring. Je vindt altijd wel iets.’’

Andere subsidies
Wilt u weten of u in aanmerking 

komt voor andere subsidies voor 
energiebesparing? Kijk op het ener-
gieloket van de gemeente Castricum 
(www.duurzaambouwloket.nl/subsi-
diecheck) om te zien welke rege-
lingen lokaal, provinciaal of landelijk 
beschikbaar zijn.

Gratis en onafhankelijk advies
Heeft u vragen over de subsidierege-
ling of over het energiezuinig, 
comfortabel en aardgasvrij maken 
van uw woning? Neem dan via info@
duurzaambouwloket.nl contact op 
met een onafhankelijk adviseur van 
het energieloket van de gemeente 
Castricum. Duurzaam Bouwloket 
wordt door de gemeente Castricum 
ge�nancierd om inwoners van A tot 
Z verder te helpen bij het energie-
zuinig maken en verduurzamen van 
uw woning. Daarom wordt een 
advies gratis en onafhankelijk 
aangeboden.

Castricum - De gemeente biedt inwoners, zowel huiseigenaren als huur-
ders, een subsidie voor kleine energiebesparende producten (Regeling 
Reductie Energiegebruik Woningen). Hierdoor kunt u voor maximaal 80 
euro aan gratis producten bestellen, zoals tochtstrips, ledverlichting of 
een waterbesparende douchekop.

Ontvang 80 euro subsidie voor 
energiebesparende maatregelen

De vakantieactiviteiten zijn 
eenvoudig op de website te vinden 
via een �lter. Per leeftijdscategorie 
zijn er verschillende aanvangstijden. 
Vanwege de coronamaatregelen 
mogen ouders/verzorgers niet bij de 
activiteiten blijven kijken. De eerste 
activiteit vond gisteren plaats en ook 
vandaag kunnen kinderen in actie 
komen. Volgende week zijn er drie 
activiteiten. Dinsdag 4 januari een 
mix van bootcamp, atletiek en 
verschillende spellen bij DSS in 

Heemskerk. Woensdag 5 januari 
levend Stratego bij het Kleurenorkest 
in Limmen: Een spannend en actief 
tikspel waarbij je het andere team 
moet verslaan door goed met elkaar 
samen te spelen. Donderdag 6 
januari een mix van verschillende 
sporten zoals voetbal, knotshockey, 
trefbal en boogschieten bij MHCC in 
Castricum. Deze activiteiten zijn alle-
maal voor leerlingen uit groep 3 t/m 
8. 

Sportieve speurtochten
Ook is het weer mogelijk om met het 
gezin een of meer sportieve speur-
tochten te spelen met de app Seppo. 
De speurtochten zijn gratis en op 
een tijdstip naar keuze te doen. Er 
zijn in totaal negen routes in de 
plaatsen Akersloot, Castricum, 
Heemskerk en Limmen. Ga naar 
www.teamsportservice.nl/kenne-
merland voor de inlogcodes en 
instructie.

Meer informatie
Voor aanmelden en meer informatie 
over de vakantieactiviteiten ga je 
naar www.noordhollandactief.nl en 
wie hulp nodig heeft met aanmelden 
of vragen heeft over de activiteiten 
kan een e-mail naar kennemerland@
teamsportservice.nl sturen.

Castricum/Heemskerk - Als we niet binnen kunnen sporten, dan gaan we 
toch lekker naar buiten! Zo redeneert Team Sportservice Kennemerland 
naar aanleiding van de nieuwe maatregelen. In de kerstvakantie organi-
seren zij buitenactiviteiten voor kinderen uit groep 3 t/m 8, die in de 
gemeenten Castricum en Heemskerk wonen of naar school gaan. Alle 
activiteiten zijn gratis en wie mee wil doen kan zich op www.noordhol-
landactief.nl inschrijven.

Aangepast programma met gratis 
buitensporten in kerstvakantie

In elke schoolvakantie organiseert Team Sportservice Kennemerland gratis sportieve activiteiten voor kinderen. Foto: aangeleverd
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Castricum - Wil je lachend en met 
plezier afslanken, meer energie 
krijgen en �tter worden? Wil je een 
stap zetten naar een gezonder leven? 
Dan is dit precies wat jij zoekt! Neem 
nu de beslissing om op een leuke, 
gezellige en verantwoordelijke 
manier aan je gezondheid te werken 
en meld je direct aan bij de Powerwal-
kingclub! Initiatiefneemster Marion 
Dekker: ,,Ik vind het belangrijk om te 
werken aan leefstijl en vitaliteit van 
mensen. Ik daag jou uit om preventief 
aan de slag te gaan met jouw gezond-
heid, zodat je energieker, positiever 

en vitaler door het leven zult gaan.’’ 
De lessen gaan door tijdens de lock-
down, rekening houdend met de 
geldende regels. Aanmelden voor een 
gratis proe�es kan via www.power-
walkingclub.nl/locatie/castricum of 
volg de facebookpagina Powerwal-
kingclub Castricum. Tijdens de lock-
down gaat Marion gratis buurtsport 
verzorgen: ,,De lockdown challenge. 
Dertig minuten straat-workout met 
muziek, voor jong en oud. De datum 
is bespreekbaar en via marion-
dekker86@gmail.com kunnen deelne-
mers zich aanmelden.’’

Fit worden met Powerwalkingclub
Marion Dekker is gecerti�ceerd trainer ‘Power Walking’. Foto: aangeleverd

COLUMN TANGER ADVOCATEN

De dochter van een cliënt was op de scooter 
aangereden door een bezorgbusje. Scooter kapot, 
kleding kapot. Maar het meest vervelende was 
een whiplash. Door die whiplash kon zij ruim 6 
maanden amper leren waardoor studievertraging 
was ontstaan. 

Aanvankelijk werd er nog wat tegengesputterd 
over de schuldvraag, maar al snel kon ik de verze-
keraar er van overtuigen dat het koeriersbedrijf 
fout zat. De schade van de scooter en de kleding 
was snel geregeld, maar daarna werd het lastiger. 
Er was recht op smartengeld omdat zij een heel 
vervelend half jaar had. Daarnaast stelde ik dat 
door de whiplash een jaar studievertraging was 
ontstaan. 

Een jaar later op de arbeidsmarkt betekent dat er 
schade is ter grootte van een jaar loon. Daarover 
ontstond discussie, maar ook over de vraag 
hoeveel het slachto�er zou gaan verdienen. En of 
de loonderving bestaat uit het loon in het eerste 
jaar, of het gemiddeld tijdens de werkzame 
periode te verwachten loon. Na enig onderhan-

delen hebben we de schade met de verzekeraar 
afgemaakt op € 50.000,--. Mijn cliënt was blij met 
dat bedrag. Daarbij ging het voor haar gevoel 
meer om genoegdoening voor het leed wat haar 
was aangedaan, de maanden met hoofdpijn en 
niet buiten de deur kunnen zijn, de feesten die 
zijn gemist, dan om schadevergoeding wegens 
studievertraging. Ik was in elk geval blij dat ik ook 
deze schaderegeling tot een goed einde kon 
brengen.

Mr. Mona de Vries
Tanger Boddaert Advocaten
072-5312000

Smartengeld

Alkmaar/Castricum - De gemeenten 
Alkmaar en Castricum hebben een 
overeenkomst getekend over het 
gebruik van de locatie Picassolaan in 
Alkmaar als tijdelijk wooncentrum 
voor aan deze regio gebonden 
statushouders. Naar aanleiding van 
het dringende verzoek van het 
Centraal Orgaan opvang asielzoekers 
(COA) voor de huisvesting van status-
houders heeft Alkmaar met de regio 
de mogelijkheid tot samenwerking 
verkend om de locatie Picassolaan als 
tijdelijk wooncentrum te gaan 
gebruiken voor statushouders en 
spoedzoekers. Dit resulteerde uitein-
delijk in een bestuursovereenkomst.
De appartementen aan de Picasso-
laan zijn nu nog in eigendom van het 

COA. De gemeente Alkmaar heeft de 
intentie om het complex te kopen en 
na twee jaar om te vormen naar een 
reguliere woonwijk voor Alkmaarse 
inwoners. Gedurende de periode van 
twee jaar stelt de gemeente Alkmaar 
het centrum beschikbaar voor de 
regionale huisvesting van statushou-
ders. Zodra de koop van het complex 
geregeld is, sluit het college van 
Castricum aan bij het regionaal 
wooncentrum.

Samenwerking tussen beide 
gemeenten levert volgens de Castri-
cumse wethouder Paul Slettenhaar 
een win-win situatie op: ,,We werken 
samen op tal van domeinen en ook 
bij de bijbehorende kostenverreke-

ning. Met de ondertekening van 
deze bestuursovereenkomst leggen 
we de afspraken vast en bieden we 
een passende oplossing om onze 
taakstelling in te lossen.’’ 

Ook zijn Alkmaarse collega Pieter 
Dijkman is ingenomen met de over-
eenkomst: ,,We trekken graag samen 
met de regio op om aan het verzoek 
van het COA tegemoet te komen. We 
zijn dan ook blij Castricum de moge-
lijkheid te kunnen bieden om hier 
statushouders onder te brengen.’’ In 
de bestuursovereenkomst staan 
afspraken op het gebied van de 
verdeling van de beschikbare appar-
tementen, de duur van de overeen-
komst en de �nanciële uitwerking.

Castricum en Alkmaar werken samen 
aan huisvesting van statushouders

LEZERSPOST

Afgelopen week maakte ik een mooie strand-duinwan-
deling. Halverwege kwam ik op het strandplateau van 
Castricum aan Zee echter deze lelijke boodschap tegen; 
‘Let’s forget about 2021’. ‘Zullen we dat niet doen!’, was 
mijn eerste gedachte. Het zou betekenen dat ik dus 
mijn mooie wandeling zou (moeten) vergeten. En 
hoewel de tekst ‘catchi’, cool, tof, voortvarend, vooruit-
strevend, leuk, kinky’ lijkt te klinken, is het dus evenwel 
een zeer betreurenswaardige boodschap. Ik snap de 
wens om niet herinnerd te willen worden aan nare 
gebeurtenissen, maar daarmee gaat de boodschap ook 
volledig voorbij aan al het leed dat mensen hebben 
meegemaakt afgelopen jaar, en nog doormaken, en het 
vraagt je ook om je dierbare overledene(n) te vergeten. 
Misselijkmakend, als ik daarbij stilsta. We hebben nou 
eenmaal lang niet altijd (direct) wat te zeggen over wat 
er in ons leven voorvalt. Daarbij hebben we ons 
verleden en onze geschiedenis juist nodig om van te 
leren. Je kunt immers alleen leren doordat je fouten 
maakt, maar dan moet je ze wel (durven) erkennen en 
herinneren.

Aan het bord te zien, stond de boodschap er vorig jaar 
helaas ook al. Tevens zag ik vorig jaar foto’s langskomen 
van het andere bord op het strandplateau met de tekst 
‘We survived 2020’. Dat lijkt leuk te klinken, maar 

getuigt eveneens van weinig medeleven en schrij-
nende gevoelloosheid. U zult mij misschien een 
muggenzifter vinden, maar mijns inziens kan het geen 
kwaad om eens stil te staan bij de boodschappen die 
we voorgeschoteld krijgen of uitzenden. We worden 
heden ten dage namelijk helaas te pas en te onpas 
bestookt met dergelijke betreurenswaardige bood-
schappen. En dat is heel verdrietig om te constateren. 
Een passender eindejaar boodschap lijkt mij; Let’s 
embrace 2021!

Een betrokken wereldburger
(gegevens inzender bij de redactie bekend)

Niet vergeten

Het bord op het strandplateau. Foto: aangeleverd

De proef werd gehouden van 17 
september tot en met 15 oktober. De 
gemeente wilde bekijken wat het 
e�ect zou zijn voor het winkelklimaat, 
de veiligheid voor �etsers en voetgan-
gers en de doorstroming bij de spoor-
wegovergang. De proef zou aanvanke-
lijk zeven weken duren, maar werd na 
een raadsbesluit ingekort tot vier 
weken. Gedurende deze vier weken 
afsluiting voor doorgaand verkeer is 
de verkeersveiligheid in de Dorps-
straat zelf en bij de spoorovergang 
wel iets verbeterd. Daar staat tegen-
over dat de woonstraten nabij het 
winkelgebied juist drukker werden en 
als onveiliger werden ervaren.

Evaluatie
De evaluatie bestaat voor een groot 
deel uit een beschrijving en analyse 

van de onderzoeksresultaten op het 
gebied van economie, leefbaarheid en 
verkeer. Tijdens de pilot zijn er diverse 
metingen en tellingen geweest. 
Bezoekers, belanghebbenden en 
omwonenden konden zich uitspreken 
via enquêtes, gespreksbijeenkomsten 
en schouwen op locatie. De gemeente 
kan al deze informatie gebruiken bij 
het maken van beleid en plannen 
rond economie en verkeer.

Vervolg
Burgemeester en wethouders leggen 
het evaluatieverslag voor aan de 
gemeenteraad. Daar wordt het stuk 
op 27 januari besproken. Het is ook de 
gemeenteraad die besluit over de 
vervolgstappen. Het evaluatieverslag 
is op www.castricum.nl/dorpsstraat te 
vinden.

Evaluatie van proef autoluwe 
Dorpsstraat inmiddels afgerond
Castricum - De proef met een autoluwe Dorpsstraat heeft niet geleid tot 
meer winkel- of horecabezoek. Het draagvlak voor maatregelen die zijn 
getest gedurende de pilot is ook beperkt. Een en ander blijkt uit het 
evaluatieverslag van de proef.

Rijkers: ,,Daarvoor zullen we onze 
huidige haperende economie moeten 
vervangen door een e�ectief pluri-
form ecologisch-economisch systeem, 
dat bestaat uit een begrensde vrije 
markteconomie, een uitgebreide 
planeconomie en een nieuwe statio-
naire economie. De economische 
maatregelen zijn bedoeld om de 
armoede uit te bannen, de economi-

sche problemen, mede ontstaan door 
de coronacrisis, op te lossen en de 
milieuproblemen binnen grenzen te 
houden.’’ Het boek geeft inzichten en 
aanbevelingen om door praktische 
stappen en op de toekomst gerichte 
maatregelen tot oplossingen te 
komen. Het boek kost 22,95 euro en is 
door Uitgeverij Aspekt gepubliceerd. 
(ISBN: 9789464241297)

Ton Rijkers: ,,Red de mens, red 
de aarde, begin in Nederland’’
Castricum - De coronasituatie waarin we ons momenteel bevinden, levert 
ons veel beperkingen op. Ton Rijkers ziet echter ook kansen. De Castri-
cummer beschrijft in zijn nieuwe boek ‘Red de mens, red de aarde, begin 
in Nederland’ hoe de overheid, het bedrijfsleven en verder iedereen in 
onze samenlevingen juist nu drastische maatregelen kan nemen op weg 
naar duurzaamheid.
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OVERLEDENEN
Castricum: 13-11-2021 Johanna Paulina Cornelia Wouters, weduwe van 
Nicolaas H. Scheerman. 15-11-2021 Petrus Joseph Neelissen, gehuwd met 
Theresia Tuijnman. 22-11-2021 Theresia Maria Margaretha de Wol�, 
weduwe van Henri van Wilsem. 27-11-2021 Harmke Kruize, weduwe van 
Hendrik Pieck. 28-11-2021 Wilhelmus Cornelis Baltus, gehuwd met Maria 
H. Kaptein. 04-12-2021 Henricus Maria Louter, gehuwd met Siebrigje C. 
Bakker. 12-12-2021 Elisabeth Maria Jacoba Theresia Hoekstra, weduwe 
van Gerardus J. van Delden. 12-12-2021 Joey Lou Hendrik van den Burg. 
Akersloot: 26-11-2021 Trientje Sibilla Agaath Martens, weduwe van Adolf 
Zeestraten. 02-12-2021 Jacoba Hendrika van den Akker. Limmen: 15-11-
2021 Ann-Kristin Elisabeth Nordström,  weduwe van Leendert T. de Ruiter
16-11-2021 Joseph Nicolaas Maria Glorie. 29-11-2021. Laurentius Petrus 
Bakker, gehuwd met Johanna C.M. Berkhout. 29-11-2021 Maria Bernar-
dina Erinkveld. 13-12-2021 Margaretha Arnoldina Bleeker, weduwe van 
Johannes P. Hageman. 14-12-2021 Hendricus Wilhelmus Maria Clazing, 
weduwnaar van Maria J. Kortekaas.

GEBOORTES
Limmen: 03-12-2021 Demi Faye Hollenberg, dochter van Sebastiaan W. 
Hollenberg en Nathalie M. Louter. 11-12-2021 Quentin Ramos Redeker, 
zoon van Timotheus M. Redeker en Michele Duursma. Elders: 02-11-2021 
Maud Mieke van Bruggen, dochter van Wieger van Bruggen en Simone J. 
Kamphuijs. 06-11-2021 Abel Willem Zwitser, zoon van Bart Zwitser en 
Margaretha E.H. Bernasco. 06-11-2021 Pieter Johannes Maria Pronk, zoon 
van Menno D.  Pronk en Elisabeth C. Kelder. 08-11-2021 Mats Jacobus 
Antonius Dirkson, zoon van Petrus J.M. Dirkson en Lisa P. Zwagerman. 
12-11-2021 Rona Manuela Christina Dirkson, dochter van René Dirkson en 
Rosanne M. Weijers. 14-11-2021 Jack Oliver van der Valk, zoon Steve J.M. 
van der Valk en Susanne W. Slotemaker. 19-11-2021 Maartje Spil, dochter 
van Tom M. Spil en Renske Smit. 24-11-2021 Brent Admiraal, zoon van 
Ralph P.H.G.  Admiraal en Chantal J. van Tunen.

HUWELIJK/GEREGISTREERD
 PARTNERSCHAP

Castricum: 24-11-2021 Huwelijk: Marcus Johannes Lindeboom en Alida 
Johanna Selina Verruijt. 25-11-2021 Huwelijk: Jim Hendriks en Mandely 
Charlaine Lauer.

LEZERSPOST

Op kerstmiddag, na een lange wandeling met mijn rollator, was er weinig 
ruimte voor mij en iemand met grote boodschappentassen. En door 
welke oorzaak dan ook schijn ik over mijn rollator te zijn gelanceerd en 
lag ik op straat. Onze buurman heeft een en ander zien gebeuren en 
heeft mij samen met een meneer die fysiotherapeut was geweest op mijn 
rollator weten te hijsen en mij naar ons 55+-appartement gereden en mij 
in mijn stoel weten te plaatsen! Een geweldige actie van beide heren! 
Heel veel dank! Later, op kerstavond, was ik van de wereld. Ambulance 
naar de hartbewaking (ik ben hartpatiënt) en de heupfoto wees uit: 
scheurtje in het bot naast de ‘poot’ van de heupprothese. Kan alleen maar 
met rust en absoluut niet belasten genezen, dus die valpartij heeft nog 
een lelijk staartje!

John Scholtheis, Castricum

Van mevrouw M. Mulder-Tersteege ontvingen we deze foto van een volle 
papiercontainer. Deze containers kunnen een behoorlijke hoeveelheid 
oud papier bevatten, mits mensen de moeite nemen om dozen eerst plat 
te stampen of geheel uit elkaar te halen. ,,Het is zo deprimerend om 
steeds voor niets te komen’’, schrijft ze erbij.

Geholpen na valpartij

Volle papiercontainers

Castricum - Het afgelopen hal�aar 
heeft voor de medewerkers en vrij-
willigers van Welzijn Castricum in 
het teken gestaan van verbouwen, 
verhuizen en inrichten van het 
nieuwe pand aan de Dorpsstraat 30. 
Het is uiteraard geen nieuw gebouw, 
wel al jaren een bekende plek in 
Castricum. Bekend als Café De Land-
bouw en de laatste jaren zetelden 
de Vrienden van De Bakkerij er. 
Welzijn heeft besloten de naam ‘De 
Landbouw’ in stand te houden en 
zal hier, naast de bestaande activi-
teiten zoals dienstverlening voor 

ouderen, taalondersteuning nieuw-
komers, vrijwilligerswerkondersteu-
ning, jongerenwerk, buurtwerk, en 
andere activiteiten, drie dagdelen 
per week open zijn voor open inloop 
voor de inwoners van Castricum.

Iedereen die daar behoefte aan 
heeft kan dan binnen komen voor 
een kopje ko�e of thee, een praatje, 
spelletje of deelnemen aan een acti-
viteit. De inlopen zullen zijn op 
maandag, en vrijdag van 10.00 tot 
14.00 uur en vanaf de tweede 
zondag van de maand van 14.00 tot 

17.00 uur. Op donderdag is er 
normaliter een open inloop in Gees-
terhage, gedurende de lockdown 
kan men terecht in De Landbouw 
aan de Dorpsstraat 30 van 10.00 tot 
12.00 uur, uiteraard volgens de 
geldende maatregelen voor sociaal 
buurtwerk. 
De open inlopen starten op 3 
januari. Vragen kunnen via info@
welzijncastricum.nl of telefonisch 
(0251 656562) gesteld worden. Deze 
week staat het antwoordapparaat 
aan. Indien nodig wordt er zo 
spoedig mogelijk teruggebeld.

Welzijn Castricum op nieuwe locatie
De foyer van gebouw ‘De Landbouw’ aan de Dorpsstraat 30 in Castricum. Foto: aangeleverd

De drie partijen maken ieder jaar 
met elkaar concrete jaarafspraken 
over wat zij willen bereiken. In het 
nieuwe jaarplan 2022, dat inmiddels 
is ondertekend door alle partijen, is 
te zien waarmee men aan de slag 
gaat. Alle partijen onderkennen dat 
het bouwen van voldoende sociale 
huurwoningen belangrijk is. Komend 
jaar worden deze woningen echter 
nog niet opgeleverd. Wel staan er 
voor de komende jaren behoorlijk 
wat sociale huurwoningen in de 
planning. ,,Het tekort aan sociale 
huurwoningen zorgt voor grote druk 
op de woningmarkt. Deze opgave 
vraagt een gezamenlijke inspanning 
en goede samenwerking. We 
hebben samen met de gemeenten 
een woningmarktonderzoek uitge-
voerd. Ook hebben we in samenwer-
king met de huurderskoepel een 
woonlastenonderzoek gehouden. 
We hebben goed zicht op de 
opgave. Nu aan de slag!’’, aldus Krista 
Walter, directeur-bestuurder van 
Kennemer Wonen.

De gemeenten spannen zich in voor 
voldoende locaties voor sociale 
woningbouw, ook voor de langere 
termijn. Gemeenten en Kennemer 
Wonen verkennen samen de moge-
lijkheden om nieuwbouw te 
versnellen en eventuele knelpunten 

weg te nemen. Binnen de 
gemeenten zijn er al de nodige 
plannen, sommige vergevorderd, 
andere nog minder ver uitgewerkt. 
Bij elkaar bieden deze voor de 
komende jaren voldoende mogelijk-
heden voor sociale huurwoningen. 
Kennemer Wonen wil de komende 
jaren 250 tot 300 sociale huurwo-
ningen bouwen.

Goede start
Wethouder Paul Slettenhaar van 
Wonen van Castricum: ,,De 
gemeente Castricum en Kennemer 
Wonen stellen gezamenlijk een plan 
van eisen op voor ontwikkelingen en 
beheren van tijdelijke woningen. 
Met als doel een goede start en een 
prettig leefklimaat. We gaan samen 
in gesprek over meer woningen voor 
middeninkomens die net boven de 
sociale huurgrens zitten en niet in 
aanmerking komen voor een sociale 
huurwoning. Ook komt er een 
convenant om woonfraude tegen te 
gaan.’’

Meer doorstroming
Daarnaast zetten de partijen geza-
menlijk in op meer doorstroming 
door onder andere meer voorlich-
ting, begeleiding en voorrangsrege-
lingen. Bijvoorbeeld van ouderen in 
een eengezinswoning naar een 

gelijkvloers appartement met lift. 
Partijen vinden dit belangrijk omdat 
er steeds meer ouderen zijn die 
langer zelfstandig thuis wonen. 
Daarom maken de gemeenten ook 
een samenhangende visie op 
wonen, zorg en welzijn. De 
gemeenten en Kennemer Wonen 
erkennen dat er behoefte is aan 
woningen voor spoedzoekers als 
gescheiden mensen, statushouders 
en jongeren. Door samen te werken, 
locaties aan te wijzen en maatwerk 
te leveren willen de woningcorpo-
ratie en gemeenten deze groepen 
helpen. Daarnaast zetten de partijen 
zich in voor de aanpak van vroege 
signalering en schuldhulpverlening.

Actieve rol voor 
huurdersorganisaties
 Gerda Kuyper namens de huurders-
organisaties: ,,Naast het belang van 
toename van het aantal sociale 
huurwoningen en de betrokkenheid 
bij het woonlastenonderzoek, parti-
ciperen we op een gelijkwaardige 
manier. Dat geeft een goed gevoel 
en vertrouwen voor de toekomst.’’

Voortgang
Nu de handtekeningen zijn gezet 
onder de woonafspraken, begint het 
echte werk. In een concreet activitei-
tenplan laten de partijen zien hoe zij 
bijdragen aan de realisatie van de 
prestatieafspraken. De volledige 
versie van de jaarafspraken en de 
jaarplannen voor 2022 vindt u op de 
websites van Kennemer Wonen en 
van de gemeente Castricum.

Castricum - Concrete afspraken over sociale woningbouw, betaalbaar-
heid, duurzaamheid en samenwerking rond zorg, welzijn en leefbaar-
heid; ze zijn vastgelegd in het jaarplan voor 2022. Woningcorporatie 
Kennemer Wonen, de gemeente Castricum en de Centrale Huurders-
koepel hebben dit plan ondertekend.

Woonafspraken voor 2022 zijn 
vastgelegd in nieuw jaarplan







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

BEZORG(ST)ERS
Omgeving
•  Lange Dresch in Akersloot,  
 200 kranten

Wij zijn op zoek naar serieuze

Iedereen die ’t Dierenduintje 
een warm hart toedraagt 

wensen wij een heel gelukkig 
en gezond Nieuwjaar.

Ervaar de kracht van 
lokaal adverteren!

Een samenwerking van ruim 250 huis-aan-huiskranten

www.adlocal.nl

Deze krant is onderdeel van:

Neem contact op met:
Rodi Media

0226-333311 of advies@rodi.nl

5,3
Miljoen 

Nederlanders lezen 

wekelijks de 

huis-aan-huiskrant.

Jouw advertentie 
op deze plek?

Een samenwerking van ruim 250 huis-aan-huiskranten

www.adlocal.nl

Deze krant is onderdeel van:

Neem contact op met:
Rodi Media

0226-333311 of advies@rodi.nl

63%
van de 

Nederlanders let op 

advertenties in de

huis-aan-huiskrant.

Lokaler wordt het niet!

Een samenwerking van ruim 250 huis-aan-huiskranten

www.adlocal.nl

Deze krant is onderdeel van:

Neem contact 
op met:

Rodi Media
0226-333311 of 
advies@rodi.nl

73%
van onze lezers is 

geïnteresseerd in 

gemeentenieuws.

Neem contact op met:
Jutter Hofgeest

0255-533 900 of verkoop@jutter.nl

Neem contact op met:
Jutter Hofgeest

0255-533 900 of verkoop@jutter.nl

Neem contact 
op met:

Jutter Hofgeest
0255-533 900 of 

verkoop@jutter.nl

* De Scooterbox 
repareert alle merken scooters. Wij 
halen uw scooter gratis op. Ook 
levering nieuwe. Droogmakerij 
74-b Heiloo, www.descooterbox.nl 
06-22020702 AGM-Dealer

Te koop:
Winterbanden Michelin met 
lichtm. velg. Steekmaat 114. Maat 
205/60r16(92h).  Met tmp sensor. 
150,-. 
Tel. 06-26802747

Te koop:
Adidasgymp mt. 39, 30,-, melkglas-
plaat 1.50 x 83, 50,-, div. dameskle-
ding ook voor kerst mt. 40/42, 7,50 
p.st. 
Tel. 072-5055782
Te koop:
Degelijk herenschoenen, bruin leder 
met veters, maat 44, nieuw, 20,-. 
(Heiloo). 
Tel. 072-5331229
* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-
tuur van voor 1995, platenspeler, 
versterker, boxen enz. Ik haal het 
graag bij u op. 
Tel. 0251-212896

HELP DIEREN IN NOOD

Doneer uw cadeaubon
WWW.AAP.NL/cadeaubon

heeft u nog 
ongebruikte cadeau-

bonnen liggen?

Castricum - Vorige week dinsdag hebben 
kinderen van kindcentrum De Paulusburcht een 
doos met kerst- en nieuwjaarskaarten bij woon-
zorgcentrum De Santmark gebracht. Alle 
groepen van kindcentrum De Paulusburcht 
hebben anderhalve week hard gewerkt aan het 
maken van de kaarten voor de senioren. De 
doos zat vol prachtige kunstwerken met hele 
mooie wensen erin geschreven. Chris van Noort 

van De Santmark vond het een mooi initiatief 
en zei dat de bewoners er erg blij mee zouden 
zijn. Ook de brugklasleerlingen van het Jac. P. 
Thijsse College gingen creatief aan de slag. Met 
diverse technieken maakten ook zij recent een 
groot aantal kerstkaarten onder leiding van 
tekendocente Mariek van Nierop. Zij bood de 
gemaakte kaarten vervolgens aan bij de 
receptie van De Santmark.

Kerst- en nieuwjaarskaarten 
voor bewoners De Santmark

De kerstkaarten van het Jac. P. Thijsse College werden door tekendocente Mariek van Nierop naar De 
Santmark gebracht. Foto: aangeleverd

Een groepje kinderen van De Paulusburcht bracht de kerst- en nieuwjaarskaarten naar De Santmark. 
Foto: aangeleverd

Castricum - En nu maar hopen dat ze niets 
hoeven te doen. Onder aanvoering van de 
onvermoeibare Jacques Groen werden de afge-
lopen weken ruim twintig leden van FC 
Castricum opgeleid om in het geval van noodsi-
tuaties adequaat op te treden. In Nederland 
worden per jaar 17.000 mensen getro�en door 
een hartstilstand. Bij FC Castricum hangt al acht 
jaar een de�brillator, die al een tijdje aan 
vervanging toe was. Met dank aan de 
gemeente hangt er nu een nieuwe levens-
redder in de kantine.
De EHBO’ers kregen eerst voorlichting over wat 
te doen bij een hartstilstand. Met mond-op-

mondbeademing en hartmassage op poppen 
bleek FC Castricum ook op dit vlak over meer 
dan genoeg talent te beschikken. 

Na de pauze ging Jacques Groen, die meer dan 
veertig (!) jaar bij het Rode Kruis werkte, over op 
het onderdeel de�brillator, het apparaat dat al 
vele mensenlevens gered heeft. ,,Nu maken we 
ook op dit terrein stappen vooruit’’, conclu-
deerde Willem Jobse namens het bestuur. ,,De 
vorige out�t hing acht jaar aan de muur. Het is 
hoopgevend dat dit record nooit meer 
gebroken is. Daar hopen wij natuurlijk weer op 
en dat geeft een bijzonder gevoel.’’

FC Castricum traint leden
voor gebruik defibrillator






