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Ria snapt niets van het stelen van de kerststal�guren. Foto: Henk de Reus

Door Henk de Reus

Ria was vorige week dinsdag vroeg 
- het was nog donker - even naar de 
brievenbus gelopen. Toen ze weer bij 
haar huis terugkwam zag ze dat de 
halve kerststal was gesloopt. Ria: ,,Ik 
zag ineens dat Josef, Maria, Jezus, 
een herder en een engel uit de kerst-
stal verdwenen waren. Ik kon mijn 
ogen niet geloven. Vandalen hebben 
de kerststal-�guren gewoon van hun 
voetstuk getrokken.” Ze loopt naar de 
kerststal en wijst naar de plek waar 
de herder stond. Het voetstuk 
waarop deze stond en dat aan de 
bodem was vastgelijmd is kapot. Een 
deel van de voet zit er nog aan vast. 
,,Ze hebben ‘m er gewoon afge-
broken”, zegt Ria. ,,Wie verzint 
zoiets?”
Ze heeft geen idee wie dit gedaan 
kan hebben en met welk doel. ,,Het 
kan zijn dat iemand vanwege de 

lockdown niet meer aan kerststal�-
guren kon komen en toen deze maar 
heeft meegenomen, maar ik geloof 
eerder in baldadigheid, of stoerdoe-
nerij. Hoe ziek kun je zijn? Wie wordt 
hier nou gelukkig van? Ik in elk geval 
niet”, zegt Ria. Ze heeft geen vervan-

gende beelden en laat de kerststal er 
verlaten bij staan. ,,Het is zoals het is”, 
zegt Ria, ,,maar ik hoop dat de 
persoon die de beelden heeft 
meegenomen deze ook weer terug-
brengt. Dit mag ook ‘s nachts. Men 
moet weten dat ik er erg verdrietig 
en boos over ben. Het gaat dan niet 
eens alleen om mij, maar ook om 
degenen die voorbijkomen om de 
stal te zien en hier blij van worden. 
Op bijgaande foto is te zien hoe de 
beelden er uit zagen.

Limmen - Twee weken terug kon Ria Terluin nog genieten van de mensen 
die haar kerstdorp wilden zien nadat zij hierover een artikel in deze 
krant hadden gelezen. Haar stemming sloeg vorige week dinsdag om 
toen ze ’s morgens ontdekte dat een aantal beelden uit haar kerststal 
ontbraken. Gewoon gesloopt en meegenomen.

Saillant detail: op de poort die toegang tot haar erf verschaft hangt een bordje met 
de tekst ‘Hier valt niets te jatten.’

Castricum - Iedereen kent wel 
iemand in zijn of haar omgeving met 
een bijzonder beroep, een missie, een 
aparte hobby, een niet alledaagse 
verzameling, passie of sport. De 
redactie komt graag met deze 
personen in contact voor een artikel. 
Hierbij wordt de mens achter de 
persoon in beeld gebracht. 
Tips? Laat het ons weten via week-
blad@castricummer.nl. De enige 
voorwaarde is dat deze persoon in de 
gemeente Castricum woont en dat er 
geen commercieel belang meespeelt.

Kent u iemand met 
een bijzonder verhaal?

Heilige familie ‘ontvoerd’, 
Ria hevig ontdaan

Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum
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Nieuwe enquête over de omgevingsvisie, 
doet u mee? 
De omgevingsvisie schetst het 
toekomstbeeld voor de gemeente 
Castricum en geeft  antwoord op de 
vraag: hoe willen we dat de gemeente 
er in de toekomst uitziet. Wat willen 
we behouden in de toekomst, de 
waarden en hoe gaan we daarvoor 
zorgen, de speerpunten. Wij horen 
graag uw mening over deze waarden 
per dorpskern en speerpunten. 
Vult u de enquête in op 
www.ikdenkmeeovercastricum.nl, 
onder omgevingsvisie?

Voor de zomer heeft  u al op verschillende manieren meegedacht. Via een bijeenkomst, de 
enquête en de fl itspeiling op social media.  Hieruit is duidelijk geworden wat u mooi, bijzonder 
of waardevol vindt in de gemeente. Dit zijn de zaken die voor de toekomst bewaard moeten 
blijven en waar we dus zuinig op moeten zijn. We hebben een aantal deelgebieden gemaakt en 
daarbij de waarden beschreven. We willen u vragen of deze waarden per dorp en deelgebied 
compleet zijn. Dit geldt eveneens voor de speerpunten die voor de gemeente zijn beschreven. 
Daarnaast stellen we nog enkele verdiepende vragen. Het kost niet veel van uw ti jd en uw 
antwoord is van groot belang! De resultaten worden meegenomen in het opstellen van een visie 
in hoofdlijnen, die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 

Hartelijk dank voor uw ti jd!

Wie overlast heeft  van vuur-
werk, kan dit dag en nacht 
melden. De gemeente 
houdt extra toezicht. 
De gemeente Castricum en 
politi e werken samen tegen 
vuurwerkoverlast. Wie 
overlast of illegaal afsteken 
van vuurwerk wil melden, 
kan het algemene nummer 
van de politi e bellen: 0900 - 
8844 of contact opnemen met 
het extra toezicht-SUS-team: 
06 – 54342769. 
 
Extra toezicht in periode 20 december – 1 januari 2021
Om de u en de politi e bij te staan, heeft  de gemeente extra ondersteuning in de avonduren 
ti jdens Kerst en de dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw. Het zogenaamde SUS-team houdt 
dan toezicht op straat. Het SUS-team is al eerder ingezet om overlast in het horecagebied te 
beperken en uitgaanspubliek te manen om na het uitgaan snel en sti l naar huis te gaan (vandaar 
de naam SUS-team). 
Zij patrouilleren van zondag 20 december tot en met 30 december dagelijks tussen 17.00 uur en 
23.00 uur. 
Op 31 december is er toezicht van 12.00 uur tot  04.00 uur op 1 januari . 
Het SUS-team is bereikbaar op genoemde ti jden op: 06 - 54342769. 

Vuurwerkoverlast? Meld het!

De afgelopen maanden hebben we de rolcontainers omgewisseld en nieuwe afvalpassen 
uitgedeeld. Toch kan er alti jd iets mis zijn gegaan. 
Heeft  u nog niets van ons gehoord of heeft  u nog geen nieuwe rolcontainers of afvalpas? 
Stuurt u dan een e-mail naar afvalscheiden@debuch.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact 
met u op.

Nog geen nieuwe rolcontainers of afvalpas?

Oud en Nieuw wordt dit jaar net even anders. We vieren het thuis en met een klein groepje. 
Oudejaarsvuurwerk is er niet bij. Dit jaar is er een verbod op het verkopen, vervoeren en af-
steken van consumentenvuurwerk in het hele land. In de gemeente Castricum is het ook ver-
boden om carbid af te schieten. 

Zo zorgen we er samen voor dat we de ziekenhuizen en politi e niet extra belasten voor, ti jdens 
en na de jaarwisseling. Politi e en boa’s handhaven de vuurwerkregels. Voor wie zich niet aan 
de regels houdt, is de straf een boete van minimaal €100,-. De boete voor het afsteken van vu-
urwerk is zelfs €250,-. Jongeren tot 18 jaar kunnen een Halt-straf krijgen als zij toch vuurwerk 
afsteken. Het is ook verboden om consumentenvuurwerk dat is gekocht in het buitenland, naar 
Nederland te vervoeren. De politi e controleert daarom de komende ti jd extra in de grensge-
bieden.

Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 mag wel klein vuurwerk zoals sterretjes, trektouwtjes en 
knalerwten worden afgestoken. Iedereen van 12 jaar en ouder mag dit zogenoemde fopvuur-
werk of schertsvuurwerk het hele jaar door kopen en afsteken. Dit is het minst gevaarlijke vuur-
werk. Toch gebeuren er regelmati g ongelukken mee. Sterretjes kunnen bijvoorbeeld brandwon-
den veroorzaken omdat ze meer dan 1000 graden heet kunnen worden. Draag daarom alti jd een 
vuurwerkbril, gebruik een aansteeklont en houd voldoende afstand van het vuurwerk. Rits je jas 
dicht en kijk uit met brandbare kleding en openstaande kleding zoals capuchons.

We gaan voor een rustige jaarwisseling!

1.  Wegbrengen naar het depot aan 
het Schulpstet in Castricum; 

2.  Klein knippen en in de groene 
bak doen;

3.  Op woensdag 6 januari tussen 
13.30 uur en 16.00 uur uw 
kerstboom inleveren 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, bij het parkeerterrein van het groenonderkomen aan de Bloemen. 

Speciaal voor de jeugd!
Op deze dag is iedere ingeleverde kerstboom € 0,50 waard! *

*m.u.v. bomen die bij het depot Schulpstet ingeleverd worden.

Inzameling kerstbomen 

Thuis & uit
Ook ti jdens de feestdagen mogen Nederlanders maximaal drie bezoekers ouder dan 12 jaar 
ontvangen. Restaurants en cafes blijven gesloten, winkels (levensmiddelen) blijven open.

Scholen
Het idee om de middelbare scholen een week langer te sluiten in de kerstvakanti e is 
geschrapt omdat het grote gevolgen heeft  voor het onderwijs terwijl het te weinig eff ect 
zou hebben op de virusbestrijding.

Experimenteren
Het kabinet wil bepaalde sectoren zoals theaters en voetbalstadions vanaf januari de 
ruimte geven om proeven met publiek te doen. 

Horeca
De horeca krijgt geen perspecti ef op opening. Het kabinet kijkt wel naar extra steun voor 
bedrijven die het het zwaarst hebben.

Jeugd
Voor jongeren komt er een plan ‘met extra geld voor speciale acti viteiten’’. Denk aan een 
theatervoorstelling of een fi lm maken, zei premier Rutt e. Ook wil het kabinet de leeft ijd 
waarop jongeren mogen trainen in teamverband oprekken van 18 naar 27 jaar.

Quarantaine
Het kabinet gaat inzett en op betere naleving van de quarantaineregels. Minister De Jonge 
hoopt dat extra testmogelijkheden mensen ervan kan overtuigen een verkorte zelfi solati e 
na terugkomst uit het buitenland te accepteren.

Topsport
Vanaf 17 december mogen sporters in de topsportcompeti ti es weer trainen en wedstrijden 
spelen. Tijdens het sporten geldt de afstandsregel niet . Ze mogen ook met meer dan 4 
personen sporten en met meer dan 30 personen in een ruimte zijn.

Mondkapjes
Mondkapjes blijven verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar in alle binnenruimten 
en voor het onderwijs. Voor kerken, synagogen en andere gebedshuizen blijft  een 
uitzondering gelden.

Wel / niet tijdens en na de kerst

Ter hoogte van  Zwanebloem nabij Bloemgaarde 21 Castricum

Voor de aanleg van een oplaadpunt:
Ter hoogte van  Brederodestraat bij de Stetweg 5 in Castricum
Ter hoogte van  Middelweg 18 in Limmen
Ter hoogte van  Wieken 67 in Limmen
Voor de aanleg van een parkeerplaats voor gehandicapten
Ter hoogte van Zwanebloem, bij Bloemgaarde 21 in Castricum

Het verkeersbesluit kunt u vinden op www.offi  cielebekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit 
ligt vanaf 30 december 2020 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens 
deze periode kunt u bezwaar maken. Meer informati e bij Wouter Peters, Beheer Openbare 
Ruimte:  wouterpeters@debuch.nl. 

Verkeersbesluit oplaadpunt 
en parkeerplaats voor gehandicapten
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Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Walstro 1 in Castricum, het realiseren van een Bed & Breakfast, datum ontvangst 
16 december 2020 (WABO2002574)
Prins Frederik Hendrikstraat 1 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
16 december 2020 (WABO2002579)
Pagenlaan (kavel 6) in Limmen, het bouwen van een dubbel woonhuis, datum ontvangst 
16 december 2020 (WABO2002578)
Kerkweg 39 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), datum ontvangst 
17 december 2020 (WABO2002591)
Hogeweg 152 in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 17 december 2020 
(WABO2002596)
Dorpsstraat 51 - 53 in Castricum, het plaatsen van een luik tussen twee panden, datum 
ontvangst 17 december 2020 (WABO2002594)
Doodweg 5 in Castricum, het bouwen van een woning en een schuur, datum ontvangst 
17 december 2020 (WABO2002595)
Geversweg 3 a in Castricum, het vervangen van het raamkozijn (voorgevel) door een 
garagedeur, datum ontvangst 17 december 2020 (WABO2002597)
Klaas Hoornlaan 1 in Akersloot, het bouwen van een nieuwe steiger, datum ontvangst 
18 december 2020 (WABO2002604)
Tweede Groenelaan 2a en 2b in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
18 december 2020 (WABO2002607)
Kastanjelint kadastraal perceel secti e C, nr.4734 in Limmen, het bouwen van 24 woningen, 
datum ontvangst 18 december 2020 (WABO2002610)
Waterzijde 5 in Akersloot, het bouwen van een bijgebouw, datum ontvangst 18 december 
2020 (WABO2002606)
Hendrik Casimirstraat 34 in Castricum, het bouwen van een aanbouw (zijkant), datum 
ontvangst 18 december 2020 (WABO2002611)
Oude Parklaan 1 in Castricum, het bouwen van een berging, datum ontvangst 18 december 
2020 (WABO2002605)
Visweg 59 d in Limmen, het bouwen van een bijgebouw en het wijzigen van de bestaande 
uitweg, datum ontvangst 20 december 2020 (WABO2002620)
Over deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. 

Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informati e kunt u contact met 
ons opnemen.

Verleend
Dorpsstraat 9 in Akersloot, 2212 het vergroten van de woning, het bouwen van een 
garage en het aanleggen/verplaatsen van een uitrit, verzenddatum 17 december 2020 
(WABO2001965)
Paulingstraat 12 in Castricum, het bouwen van een aanbouw (voorzijde), verzenddatum 
18 december 2020 (WABO2002088)
Amberlint (kavel 5) in Limmen, het bouwen van een woning en het realiseren van een 
uitweg, verzenddatum 18 december 2020 (WABO2002221)
Amberlint kavel 5 in Limmen, het plaatsen en bewonen van een ti jdelijke woonruimte 
ti jdens de bouw van de nieuwe woning, verzenddatum 18 december 2020 (WABO2002343)
Kastanjelaan 27 in Castricum, het realiseren van een parkeerplaats, verzenddatum 18 
december 2020 (WABO2002498)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Julianaweg 1 in Akersloot het wijzigen van de gevels en het realiseren van muuropeningen, 
verzenddatum 18 december 2020 (WABO2002189)
Baartven 3 in Castricum het bouwen van een erker en het wijzigen van de voorgevel, 
verzenddatum 17 december 2020 (WABO2002250)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Evenementen en overig vergunningen 
Gemeente Castricum, verleende standplaatsvergunning (ti jdelijk) bevolkingsonderzoek 
borstkanker Castricum in de periode van maandag 15 februari 2021 tot en met vrijdag 
14 mei 2021 op het parkeerterrein de Brink, Burgemeester Lommenstraat in Castricum, 
verzenddatum 17 december 2020 (APV2000891)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

In de gemeente Castricum kan een subsidie van € 70,- voor energiebesparende producten/
maatregelen worden aangevraagd. Met deze subsidie kunnen woningeigenaren 
energiebesparende maatregelen nemen, zoals het kopen van nieuwe ledverlichti ng of het 
aanbrengen van tocht-strips of radiatorfolie, de aanschaf van zonnepanelen of energiezuinig 
witgoed. 
Woningeigenaren kunnen tot 31 maart 2021 subsidie aanvragen, tenzij het subsidieplafond 
eerder is bereikt. Wees er dus snel bij. Verder heeft  de subsidie betrekking op bestaande 
woningen (geen huurwoningen).

Webshop nu online
Via onafh ankelijk partner Duurzaam Bouwloket is onlangs een webshop geopend waar 
energiebesparende producten (online) kunnen worden aangeschaft  en direct van de subsidie 
gebruik gemaakt kan worden. 
Via www.duurzaambouwloket.nl/subsidie-rre-castricum dient echter wel eerst een unieke 
korti ngsvoucher te worden aangevraagd. Na de aanvraag ontvangt u per e-mail uw korti ngscode 
en de link naar de webshop, waar  u grati s producten ter waarde van € 70,- kunt bestellen. 
De subsidie wordt mogelijk gemaakt doordat de gemeente Castricum gebruik maakt van de 
Regeling Reducti e Energiegebruik (RRE) van het Rijk.

Gratis energiebesparende producten 
via webshop te bestellen

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

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

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur
Spreekuren vervallen. Bezoek is i.v.m corona 
uitsluitend mogelijk op afspraak.
postcode 1901:
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902:
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes:
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl

Publieksbalies Gemeentehuis
Voor het aanvragen van uw paspoort, rij-
bewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën maakt u vooraf een afspraak via 

afspraak.castricum.nl of 140251.
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum 

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

Gebruikt frituurvet en bakolie krijgen na inzameling een tweede leven als biobrandstof. Het 
gebruik van biobrandstof is goed voor het milieu. Het enige dat u hoeft  te doen is de gebruikte 
oliën en vett en in te leveren bij het afval-brengstati on, bij het Klein Chemisch Afvaldepot. 
Ook bij sommige supermarkten is inleveren mogelijk. 

Lever gebruikt frituurvet 
en bakolie in voor recycling!

Laat jij je kind inenten? 
Of niet?

De vaccinatiegraad in Castricum ligt flink lager dan  
de aanbevolen 95%. Slechts 87,9 % van de in 2016  
geboren kinderen in Castricum, heeft volledig  
deelgenomen aan het Rijksvaccinatieprogramma.  
De kans dat er een infectieziekte uitbreekt in onze  
gemeente, wordt daardoor steeds groter. Twijfelt u  
over het vaccineren van uw kind? Kijk dan op  
www.rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/twijfels

www.castricum.nl/inenten
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Aandacht voor elkaar.  
Belangrijker dan ooit. 

Heb ik straks nog werk? Wanneer kan ik mijn familie 
weer een knuffel geven? Zoveel vragen en zorgen. Ant-
woorden zijn er helaas niet altijd. Maar wat zeker helpt: 
denk in deze tijden aan een ander. En zit je zelf met 
zorgen? Of maak je je zorgen om een ander? Weet dat 
er mensen zijn waar je van op aan kunt. Zeker nu.

www.castricum.nl
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Meer informatie?

Andere tips vind je op www.
steunpunteenzaamheid.nl of www.
steunpuntcoronazorgen.nl. 

We hebben een roerig jaar achter de 
rug. Waar voor de één het jaar ineens 
bestond uit thuiswerken en raambezoek 
aan opa en oma, is dit jaar voor anderen 
een grote zorg geworden. Ons Sociaal 
Team is er voor u. Afhankelijk van waar 
u woont kunt u contact opnemen met 
SociaalTeamCastricum1901@debuch.
nl, SociaalTeamCastricum1902@debuch.
nl of 
SociaalTeamAkerslootLimmen 
DeWoude@debuch.nl. Of telefonisch via 
14 0251. 
 
Neem vooral contact op als je daar be-
hoefte aan voelt. Het zijn donkere tijden 
en het is heel logisch dat je daardoor 
gedachten of gevoelens hebt die je nor-
maal gesproken niet hebt. Weet dat er 
anderen zijn om je te helpen. 
 
Voor iedereen is de situatie anders. Sa-
men doen we wat we kunnen. Het voelt 
goed om iets voor een ander te doen. 
Heb je hier al eens aan gedacht? 
 
> Het lukt nu niet om een verjaardag 
met veel mensen te vieren helaas. Maar 
je kunt de jarige wel verrassen met een 
overweldigende stapel verjaardagskaar-
ten van alle vrienden en familie. Kleine 
moeite, groots effect. 
 
> De oliebollenkramen staan weer volop 

oliebollen te bakken. Misschien lusten de 
buren er ook wel één? 
 
> Inmiddels zijn we helemaal bekend 
met Zoom en MS Teams. Maar hoe leuk 
is het om nog een ouderwets kaartje te 
krijgen. Met een lieve boodschap erop. 
Dat doet de mens goed.
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DeWoude@debuch.nl. Of telefonisch via 
14 0251. 
 
Neem vooral contact op als je daar be-
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Aandacht voor elkaar.  
Belangrijker dan ooit. 

Heb ik straks nog werk? Wanneer kan ik mijn familie 
weer een knuffel geven? Zoveel vragen en zorgen. Ant-
woorden zijn er helaas niet altijd. Maar wat zeker helpt: 
denk in deze tijden aan een ander. En zit je zelf met 
zorgen? Of maak je je zorgen om een ander? Weet dat 
er mensen zijn waar je van op aan kunt. Zeker nu.

www.castricum.nl

Untitled-14130   1 12/16/2020   3:40:49 PM
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Castricum - Direct na de aankondi-
ging van de verscherpte COVID-
maatregelen ging bij Multimate 
Castricum de knop om. De winkel 
werd gesloten en het team schakelde 
over naar een concept van afhalen 
en brengen. 
,,Een beetje tot onze verbazing 
verloopt dit heel soepel’’, vertelt John 
Res. Hij gaat verder: ,,De klanten 
weten heel goed hun weg te vinden. 
Bestellen kan telefonisch, maar het 
meeste komt via de website en 

e-mail binnen. Ons personeel kijkt of 
de gewenste artikelen op voorraad 
zijn, maakt de bestelling klaar en de 
klant wordt gebeld om een afspraak 
te maken over afhalen of bezorgen.” 
Zo maakt het bedrijf van de nood 
een deugd. 
Eind maart gaat de zaak verder als 
Hubo Castricum. ,,Voor onze klant 
verandert er op het eerste gezicht 
weinig. Zelfde winkel, zelfde perso-
neel, alleen een ander logo op de 
gevel. Voor ons is er meer werk te 

verrichten. Bijvoorbeeld een andere 
indeling van de schappen. Dit is een 
aardige logistieke operatie. Door de 
sluiting van de winkel zijn we deze 
interne ombouw vervroegd aan het 
uitvoeren, daar hebben we nu mooi 
de tijd voor.’’ John blikt terug op het 
afgelopen jaar: ,,Als we omkijken was 
2020 een bijzonder jaar. Ondanks alle 
problemen en beperkingen kijken 
wij er positief op terug. Wij wensen 
iedereen een gelukkig en vooral ook 
een gezond 2021.’’

Bij Multimate gaat de klus door: 
afhalen en bezorgen!

Castricum - In de gemeente 
Castricum kan een subsidie van 70 
euro voor energiebesparende 
producten/maatregelen worden 
aangevraagd. 
Met deze subsidie kunnen woningei-
genaren energiebesparende maatre-
gelen nemen. Denk hierbij aan het 
kopen van nieuwe ledverlichting of 
het aanbrengen van tochtstrips of 
radiatorfolie. 
Ook de aanschaf van zonnepanelen 
of energiezuinig witgoed valt onder 
deze regeling. 

Via de webshop www.duurzaam-
bouwloket.nl/subsidie-rre-castricum 
kan in deze tijd van de strengere 
corona-lockdown ook online mate-
riaal worden aangeschaft.

De subsidie wordt mogelijk gemaakt 
doordat de gemeente Castricum 
gebruik maakt van de Regeling 
Reductie Energiegebruik (RRE) van 
het Rijk. 

Woningeigenaren kunnen tot 31 
maart 2021 subsidie aanvragen, 

tenzij het subsidieplafond eerder is 
bereikt. 
De subsidie kan namelijk voor maxi-
maal 1.690 woningen worden aange-
vraagd. Wees er dus snel bij. Verder 
heeft de subsidie betrekking op 
bestaande woningen (geen 
huurwoningen).

Webshop nu online
Via onafhankelijk partner Duurzaam 
Bouwloket is onlangs een webshop 
geopend. Daar kunnen de energiebe-
sparende producten worden aange-
schaft. Men kan hier ook direct van 
de subsidie gebruikmaken. Via www.
duurzaambouwloket.nl/subsidie-rre-
castricum dient echter wel eerst een 
unieke kortingsvoucher te worden 
aangevraagd. Na de aanvraag 
ontvangt men per mail de kortings-
code en de link naar de webshop. 

Via de gemeentelijke website www.
castricum.nl/energie is meer infor-
matie over de subsidie te vinden. 
Tevens is daar de link te vinden waar 
de subsidie kan worden 
aangevraagd.

Gratis energiebesparende 
producten via website te bestellen

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
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Het jongerenwerk en de buurtsport-
coaches hebben de handen ineen 
geslagen. Zij willen graag de mening 
van de jongeren horen. Jongeren 
kunnen zelf aangeven wat ze graag 
willen doen. Ook kunnen ze laten 
weten of ze gemotiveerd zijn om zélf 
de organisatie op zich te nemen. 
Natuurlijk krijgen ze daarbij begelei-

ding. Iedereen tussen de 12 en 25 
jaar met een tof idee voor een cultu-
rele en/of sportieve activiteit in de 
komende maanden kan zich melden. 
Voor elk mooi initiatief is een 
passend bedrag beschikbaar. De 
jongerenwerkers kiezen samen met 
de buurtsportcoaches de mooiste 
ideeën uit, vervolgens gaan de 

jongeren zelf hun plannen uitvoeren. 
Stuur de ideeën vóór 6 januari via 
een WhatsAppbericht (Nina: 06 
42387829) of mail (jongerenwerk@
welzijncastricum.nl). Foto: 
aangeleverd

Castricum - De overheid ziet dat jongeren door de coronacrisis hard 
worden geraakt. Men wil daarom graag iets doen voor de jongeren. Het 
programma Jeugd-Aan-Zet biedt � nanciële mogelijkheden om activi-
teiten te organiseren voor alle jongeren van 12 tot 25 jaar.

Om de politie en de inwoners bij te 
staan, heeft de gemeente Castricum 
deze week extra ondersteuning in de 
avonduren. Het zogenaamde SUS-
team houdt dan toezicht op straat. 
Het SUS-team is al eerder ingezet om 
overlast in het horecagebied te 
beperken. Men maande het uitgaan-
spubliek om na het uitgaan snel en 
stil naar huis te gaan, vandaar de 
naam SUS-team. 

Deze week patrouilleert het team 
dagelijks tussen 17.00 uur en 23.00 
uur. Op 31 december is er toezicht 
vanaf 12.00 uur, doorlopend tot 
04.00 uur op 1 januari. Wie overlast of 

het illegaal afsteken van vuurwerk 
wil melden, kan het algemene 
nummer van de politie bellen (0900 
8844) of rechtstreeks contact leggen 
met het SUS-team (06 54342769).

Ontzie de zorg
Vuurwerk afsteken is dit jaar niet 
toegestaan, ook niet op 31 
december. De zorg voor coronapati-
enten vraagt heel veel van onze zorg-
verleners en daarom is het afsteken 
van vuurwerk helemaal verboden. 
Op dit moment zijn de aantallen 
besmettingen en het aantal 
opnamen in de ziekenhuizen groter 
dan ooit. 

Help daarom mee om de jaarwisse-
ling veilig te laten verlopen. Bel 
wanneer er in de omgeving vuur-
werk wordt afgestoken of andere 
overlast wordt veroorzaakt. 
Het SUS-team is op dat moment dus 
al op straat en kan snel ter plaatse 
zijn.

Niet verzekerd
Omdat vuurwerk afsteken dit jaar 
verboden is, wijzen de verzekeraars 
erop dat er geen dekking wordt 
verleend wanneer je zelf schade 
veroorzaakt. Het afsteken van vuur-
werk valt onder ‘roekeloos gedrag’ en 
is vaak uitgesloten in de 
voorwaarden. 

Ouders zijn ook aansprakelijk voor 
schade die minderjarige kinderen 
veroorzaken. Nog een reden om je 
kinderen niet met vuurwerk op straat 
te laten gaan. 

Castricum - Wie overlast heeft van vuurwerk, kan dit dag en nacht 
melden. De gemeente houdt extra toezicht. De gemeente Castricum en 
de politie werken samen tegen vuurwerkoverlast.

LEZERSPOST

Graag willen wij reageren op het voorgenomen besluit 
om van de Zanderij alleen natuurgebied te maken. Een 
poos geleden heb ik gesproken met een medewerker 
van de gemeente Castricum over een knarrenhof in 
Castricum. Een geweldig concept!
,,Als u grond heeft dan zijn wij als gemeente meteen 
voor dit initiatief’’, was het antwoord. Helaas zijn wij 
niet in het bezit van grond, maar wel van een mooie 
eengezinswoning die we graag zouden verkopen voor 
een kleine woning in een Knarrenhof. Een jong gezin 
kan dan weer genieten van een mooie woning en wij 
van een leeftijdsbestendige woning en zo weet ik nog 
wel meer inwoners van Castricum te vinden. Nee, wij 
willen niet in een appartement als we op leeftijd zijn.
Adri Hopman heeft een geweldig voorstel gedaan om 
project Droomduin te realiseren. Woningen voor seni-

oren, woningen voor jongeren en een gemeenschap-
pelijke ruimte voor allerlei initiatieven. Bouw nou eens 
niet voor de rijkelui, daar hebben we inmiddels genoeg 
van in Castricum. Maar nee, Castricum gaat weer voor 
een grote zak geld van Tennet en denkt ook niet meer 
verder. Zoals hier al zo vaak gebeurd is, zie mislukte 
projecten aan de Soomerwegh, waarom was deze ook 
al weer zo breed? Dr. de Jonghweg, wat was hier ook al 
weer de bedoeling van? Nee, de mensen die over het 
spoor wonen staan nog elke dag vast voor het spoor 
maar nu is er geen mogelijkheid meer voor een 
oplossing.
Gemeente Castricum, grijp je kans en houd het gebied 
tegen de duinen aan natuurgebied en realiseer aan de 
andere kant van de Duin en Bosweg dit prachtige 
project.

Theo en Annette Brakenho� 

Zanderij

Door Mardou van Kuilenburg

Het grootste verschil met het draai-
boek van vorig jaar is het vuurwerk-
verbod. Ondanks die maatregel 
wordt er de afgelopen periode gere-
geld vuurwerk afgestoken en zijn er 
meer meldingen van jeugdoverlast. 
De gemeente maakt deze jaarwisse-
ling daarom gebruik van het 
susteam, dat zich speci� ek richt op 
overlastgevende jongeren in de 
gemeente. Dat team is al bekend met 
de jongeren en de plekken waar zij 

zich verzamelen. Het susteam heeft 
geen bevoegdheid om boetes uit te 
delen, maar staat volgens de 
gemeente wel in goed contact met 
de politie.

‘Goede hoop’
De gemeente hoopt dat het vuur-
werkverbod in acht worden 
genomen, maar stelt dat zij het niet 
helemaal kan voorkomen. ,,Er wordt 
regelmatig illegaal vuurwerk afge-
stoken en dat mag ook niet. Doordat 
er dit jaar geen vuurwerkverkoop-

punten open zijn, verwachten we dat 
het mee zal vallen.” Wie wordt 
gesnapt met vuurwerk op zak, 
riskeert een boete van 100 euro.

Koerswijziging mogelijk
Naast het susteam zijn meerdere 
toezichthouders en boa’s op de been. 
De gemeente heeft nauw contact 
met de politie over de aanloop naar 
oudejaarsavond. ,,Geruchten over 
mogelijke feestjes en andere ruis op 
de lijn wordt nauwlettend in de 
gaten gehouden. Mocht de situatie 
ineens drastisch veranderen, dan kan 
de gemeente voor een koerswijzi-
ging kiezen en alsnog ingrijpen en 
een avondklok invoeren. Maar dat 
verwachten we niet.”

Castricum - De gemeente Castricum hanteert vooralsnog geen avondklok 
met de jaarwisseling. Wel worden extra toezichthouders en handhavers 
ingezet om het vuurwerkverbod te handhaven. Een zogenoemd ‘susteam’ 
moet ervoor zorgen dat de jeugdoverlast wordt beperkt.

Jaarwisseling: geen avondklok 
en speciaal team tegen overlast

Jongeren krijgen kans zelf 
activiteiten te organiseren

Vuurwerkoverlast? Meld het!

Op kerstavond is onze lieve moeder, grootmoeder en 
overgrootmoeder overleden.

Adriana Maria Teresia

Frank - van Weerdenburg

Hans en Hannie

Bianca en Wim

Klein- en achterkleinkinderen

De crematie vindt plaats in besloten kring.  

Correspondentieadres:
Burg. Boreelstraat 15
1901 BC  Castricum

* Amsterdam,
20 oktober 1931

Een klein wit vrouwtje, met nerveuse handen
En steeds bewegend, steeds bewegend hart -
Wij wisten dat in haar geleden werd,
Dat zij het leven kende, en ‘t voelde branden.

Martinus Nijhoff

† Castricum,
24 december 2020

De laatste zes jaar is zij bijzonder goed verzorgd door 
het personeel van De Zonnebloemen in de Boogaert.

Sjaan

weduwe van Floris Frank

Omringd door goede zorg is, 
na een lang leven, ingeslapen onze lieve moeder, 

schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Weduwe van Cor Lok
* Nieuwveen, 13 - 04 -1924                 † Castricum, 21-12-2020

Lia en Ed
Cees en Marja
Sylvia en Martin
Kleinkinderen en 
   achterkleinkinderen

Corrie Lok - van der Breggen

Het afscheid heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden. 
Correspondentieadres: Voorweide 49, 1902 SW  Castricum.

“Ik heb een goed leven gehad 
en nu is het klaar”

                                                     (18-12-2020)

Margaretha Hendrica

Gre Nijman
Levenspartner van Ans Ouweltjes († 9-12-2012)

*Heemskerk   † Beverwijk
21 januari 1926   19 december 2020

Aalden:        Riet Brakenhoff-Nijman
                        Hanneke, Jonathan, Natalia en kinderen,  
                        Marijn 
                        Jos, Lucy, Maaike, Stijn
                        Ghaliel, Rita, Thomas
                        Martijn, Elsemieke, Norah, Wisse
Amsterdam:  Margriet Mulder
                        Max
Castricum:     Maud en Frans van Domburg
                   Marise, Franck
Heemskerk:   Trien Nijman-de Goede
                   Marga, Carina
Portugal:      Maria José Sousa dos Santos, Ton Mulder
                         Joao

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 
28 december. 
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Door Henk de Reus

Burgemeester Toon Mans: ,,Dit jaar 
vieren we 75 jaar bevrijding. Afge-
lopen mei konden we dit door de 

corona lockdown niet groots 
herdenken en vieren. Dit is de reden 
dat de gemeente Castricum dit initia-
tief omarmt en voor het eerst 
meedoet. Het is belangrijk dat 

degenen die hun leven voor onze 
vrijheid gaven jaarlijks worden 
herdacht. Kerstavond is hier een 
mooi moment voor. De herdenking 
krijgt hierdoor een extra dimensie.”

Bij de Dorpskerk liggen 22 gealli-
eerden begraven. 
Aanvankelijk zouden er meerdere 
veteranen bij de herdenking 
aanwezig zijn. Echter, door de 

huidige corona maatregelen is dit 
niet mogelijk. Dit is ook de reden dat 
aan de plechtigheid vooraf geen 
ruchtbaarheid is gegeven.  

Het is pikdonker op de begraafplaats 
als veteraan Marcel Jansen om 20.00 
uur een aangrijpend gedicht voor-
leest. Je hoort de stilte. Hierna plaatst 
hij, samen met collega veteraan Han 
Thesingh, bij alle 22 graven een 

kaarsje. Bij elk graf brengen zij een 
militaire groet uit. De eenvoud en de 
soberheid waarop dit alles plaats-
vindt zorgt voor een serene sfeer. Als 
alle kaarsjes geplaatst zijn volgt een 
korte stilte, waarna het eerbetoon 
wordt beëindigd.  
Beiden zeggen het belangrijk te 
vinden dat we degenen die in het 
licht zijn gezet blijven gedenken. Ook 
nadat de kaarsjes zijn uitgedoofd.

Castricum - Op kerstavond 2015 kreeg Dick Jansen uit Burgum het idee 
om op de oorlogsgraven in zijn woonplaats een lichtje te branden, net 
zoals dit 25 jaar terug gebeurde op de Canadese begraafplaats in Holten. 
Via social media werd dit initiatief opgepikt en vorig jaar brandden er op 
kerstavond op 445 locaties in Nederland kaarsjes bij de oorlogsgraven. 
Dit jaar doet Castricum ook mee.

Oorlogsgraven op kerstavond in het licht gezet

Castricum - Het Bakkerspleintje is weliswaar voor de Kerst opgeleverd, maar echt gezellig is het niet op het gereno-
veerde plein. De bestrating is nieuw en een paar bloembakken verlevendigen het plein. Juist zo pal voor de kerst 
scoren de winkeliers, maar deze ronde dus niet. Enkel een zelfbedieningszaak en een bloemenwinkel kunnen hun 
handel nog enigszins voortzetten. De regen zorgde woensdagmiddag voor een extra accent op de troosteloze sfeer. 
Foto: aangeleverd

Fraai gerenoveerd plein 
kent geen kerstsfeer

De Castricumse veteranen Marcel Jansen en Han Thesingh zetten de oorlogsgraven in het licht. Foto: Henk de Reus

LEZERSPOST

Dit bericht schreef ik vorige week aan de Buch:

‘Ik woon in een eengezinswoning en krijg daarom verplicht een PMD-bak. 
Dit houdt in dat ik GFT en PMD moet scheiden van het restafval. Wat 
schetst mijn verbazing? Als beloning voor het vuile werk (alles uit elkaar 
halen en drie verschillende stinkende bakken in de schuur) MOET ik € 
106,25 betalen voor 4080 liter gesorteerd restafval, terwijl iemand in de 
hoogbouw slechts € 85,80 hoeft te betalen voor 4680 liter ongesorteerd 
restafval. Ik word dus gestraft met extra kosten voor het scheiden van 
mijn afval en iemand uit de hoogbouw wordt beloond voor het niets 
doen. Als het mogelijk is wil ik graag mijn GFT- en PMD-bak inleveren. Dat 
scheelt een hoop ruimte in de schuur en zorgt voor een stuk minder 
stankoverlast, minder schoonmaken, minder sorteerwerk en niet te 
vergeten MINDER KOSTEN à € 20,45. Uit bovenstaande blijkt dus dat 
gescheiden inleveren duurder is dan ongesorteerd.’

Van de gemeente ontving ik het volgende antwoord:

‘Vriendelijk bedankt voor uw bericht van 22 december met als onderwerp 
‘extra kosten voor afval scheiden’. De hoogbouw ontvangt een korting 
omdat er een deel PMD bij het rest inzit. De 4080L gesorteerd afval kan 
niet zondermeer gelijkgesteld worden aan 4680L ongesorteerd afval, 
tenzij de afvalzak voor slechts een klein deel uit PMD bestaat. Dat is 
gemiddeld niet het geval.’

John van Eck, Castricum

Afvalstoffenheffing
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Castricum - Ruim één miljoen huis-
houdens in Nederland hebben grote 
geldzorgen of betalingsachter-
standen. Door de coronacrisis neemt 
dat aantal verder toe. De gemeente 
Castricum wil dat aantal terugdringen 
en het taboe rondom schulden door-
breken. Inwoners en ondernemers 
kunnen met hun vragen en zorgen 
rondom geld terecht bij het inloop-
spreekuur geldzaken. De campagne 
‘Kom uit je schuld’ helpt bij het door-
breken van het taboe.
De coronacrisis laat nog duidelijker 
zien dat iedereen - jong, oud, (zelf-
standig) ondernemer of in loondienst 
- geldproblemen kan krijgen. Door de 
(gedeeltelijke) lockdowns neemt het 
aantal faillissementen toe en daar-
door verliezen meer mensen hun 
baan of bedrijf. Maar niet alleen de 
coronacrisis zorgt voor �nancieel 
moeilijke situaties. Een echtscheiding 
of een verkeerde investering kan ook 
leiden tot �nanciële problemen.
Wat veel inwoners (nog) niet weten, is 
dat de gemeente wekelijks een 
inloopspreekuur organiseert. Er zijn 
dan professionals aanwezig die de 
bezoekers goed kunnen helpen. Het 
spreekuur is wekelijks op vrijdag van 
09.00 tot 12.00 uur op afspraak (via 
telefoonnummer 088 8876900) bij 
Socius in cultureel centrum Geester-
hage aan de Geesterduinweg 3.

Kom jij uit je schuld?
De helden in de campagne vertellen 
over hoe ze in de schuld zijn gekomen 
en hoe ze er ook weer uit kwamen. 
Zoals het verhaal van Hugo Ooster-
wijk (60 jaar): na een zware periode en 
een wettelijke schuldregeling zette hij 
vorig jaar weer een bedrijf op. 
Opdrachten kwamen binnen, goede 
eerste kwartalen volgden. Toen kwam 
corona en lag alles in een keer stil. 
Hugo: ,,De situatie is nu dat ik hoop 
dat TOZO (tijdelijke overbruggingsre-
geling zelfstandig ondernemers, red.) 
op tijd binnenkomt en ik de huur kan 
betalen. Ik kijk niet te ver vooruit. Het 
is doorzetten en overleven. En zorgen 
dat je niet armoedig wordt.’’

Schaamte
Vaak sluiten mensen met problemati-
sche schulden zichzelf af van de 
buitenwereld. Ze schamen zich of 
vinden het moeilijk om hulp te 
vragen, waardoor de situatie 
verslechtert. 

De campagne vraagt meer begrip 
voor deze groep mensen. Op www.
komuitjeschuld.nl staan ervaringsver-
halen van mensen die te maken 
hebben of hadden met schulden. 
Ook staan er tips voor mensen die 
willen weten wat ze kunnen doen als 
ze denken dat iemand schulden heeft.

Inloopspreekuur belangrijke 
schakel bij geldzorgen

Voor de één hebben de coronamaat-
regelen grote gevolgen in het dage-
lijks leven, de ander raakt het minder. 
De opgelegde beperkingen kunnen 
leiden tot zorgen heeft over bijvoor-
beeld gezondheid, gevoelens van 
eenzaamheid, geldzaken, de gezins-
situatie of (dreigende) werkloosheid/
ontslag. Soms lukt het dan niet om 
zelf, of met hulp uit de omgeving, 
een oplossing te vinden. Men kan 
dan voor een luisterend oor, advies 
of ondersteuning vrijblijvend bij het 
Sociaal Team terecht.

Zorgen om iemand anders?
Wie zich zorgen maakt over bijvoor-
beeld een vriend, buur of collega, 
kan ook contact opnemen. Hetzelfde 
geldt voor advies, hulp of ondersteu-

ning over Jeugdhulp, Wmo of werk 
en inkomen. Bel naar nummer 14 
0251 (ook tijdens de feestdagen 
bereikbaar) of stuur een e-mail:

sociaalteamcastricum1901@debuch.
nl (als de postcode begint met 1901)
sociaalteamcastricum1902@debuch.
nl (als de postcode begint met 1902)
sociaalteamakerslootlimmende-
woude@debuch.nl  (voor inwoners 
van één van de andere 
postcodegebieden).

Meer informatie
Meer informatie over het Sociaal 
Team is op www.castricum.nl te 
vinden of kijk eens op  www.steun-
puntcoronazorgen.nl met landelijke 
informatie rond dit thema.

Sociaal Team staat voor 
de inwoners klaar
Castricum - De strengere maatregelen van het kabinet raken ons alle-
maal. Helemaal nu. Voor iedereen met vragen, stress of zorgen staat het 
Sociaal Team ook in deze periode klaar. De teamleden werken op 
afspraak of staan inwoners telefonisch te woord. Wie zich zorgen maakt 
om iemand anders kan ook bij het Sociaal Team terecht.

In november van dit jaar heeft het 
College van Hoofdingelanden (CHI), 
het algemeen bestuur van Hoog-
heemraadschap Hollands Noorder-
kwartier, unaniem besloten Kohsiek 
aan te bevelen voor herbenoeming 
voor een derde ambtstermijn. De 
dijkgraaf heeft het vertrouwen van 
het voltallige bestuur. Hij wordt 
gewaardeerd om zijn kennis, betrok-
kenheid en uitgebreide netwerk. 
Kohsiek is sinds 2009 dijkgraaf bij 
het hoogheemraadschap.

Waterbewust
Kohsiek: ,,Ik voel mij gesteund door 

het voltallig bestuur van dit hoog-
heemraadschap. Water is van ons 
allemaal. Iedere inwoner heeft 
ermee te maken. Of het nu watervei-
ligheid of een zorg om voldoende 
schoon en zoet water betreft. Mijn 
doel voor de komende periode is 
om alle Noord-Hollanders nog 
waterbewuster te maken.’’ Na de 
aanbeveling van het CHI hebben 
Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland deze met hun beschou-
wingen vervolgens naar de minister 
van Infrastructuur en Waterstaat 
gestuurd. De minister heeft de 
herbenoeming voorgelegd aan de 

koning. Daarop volgde de beëdiging 
voor een nieuwe ambtsperiode.

Loopbaan
Luc Kohsiek (1953), van huis uit 
fysisch geograaf, heeft zijn sporen in 
de watersector ruim verdiend. Hij 
startte zijn loopbaan als onder-
zoeker bij het Waterloopkundig 
Laboratorium en de Universiteit van 
Utrecht. Daarna was hij werkzaam in 
diverse managementfuncties bij 
Rijkswaterstaat en het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM). Van 2002 tot 2009 was hij 
plaatsvervangend Directeur Gene-
raal bij Rijkswaterstaat. In 2009 
volgde hij ex-staatssecretaris 
Monique de Vries op als dijkgraaf bij 
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier.

Dijkgraaf Luc Kohsiek herbenoemd: 
,,Water is van ons allemaal’’

Luc Kohsiek begint volgende maand aan zijn derde ambtsperiode als dijkgraaf. Foto: HHNK

Regio - Koning Willem-Alexander heeft Luc Kohsiek herbenoemd als dijk-
graaf voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Vorige week 
woensdag werd hij door Commissaris van de Koning Arthur van Dijk 
beëdigd. De dijkgraaf begint zijn derde ambtstermijn op 1 januari 2021.

COLUMN TANGER ADVOCATEN

Elk jaar wordt er een nieuw indexeringspercentage 
alimentatie vastgesteld. Weinig alimentatiebetalers/
ontvangers zijn op de hoogte van het feit dat er over 
zowel kinder- als partneralimentatie een jaarlijkse 
indexering van toepassing is. Dit is opgenomen in 
artikel 1:402a van het Burgerlijk Wetboek.

Nu elke Nederlander geacht wordt de Wet te kennen, 
wordt ervan uitgegaan dat de alimentatiebetaler uit 
zichzelf de alimentatiebedragen indexeert. Dat is uit 
onwetendheid zelden het geval. De alimentatieont-
vanger is vaak degene die hem hierop attendeert met 
alle frictie van dien.

Het indexeringspercentage voor 2021 is reeds door de 
Minister voor Rechtsbescherming bekend gemaakt en 
staat op 3%. Om ruzie in het nieuwe jaar te voorkomen, 
bij deze dan ook het advies om de automatische 

betaling al op het nieuwe geïndexeerde alimentatiebe-
drag aan te passen.

Wilt u meer informatie over de indexering van de 
kinder- en partneralimentatie, heeft u andere familie-
rechtelijke vragen, of heeft u juridische bijstand nodig? 
Neem dan vrijblijvend contact op met onze gespeciali-
seerde familierecht advocaat mr. R. Bottenheft, 
telefonisch via 0255 – 547 800 of per e-mail: 
r.bottenheft@tanger.nl

Indexeren van 
alimentatie

Regio - GGD Hollands Noorden orga-
niseert op 28 januari de online lezing 
‘Uw kind op internet? Van schermtijd 
tot TikTok’. Deze lezing bevat prakti-
sche en concrete opvoedtips. De 
leuke en minder leuke kanten van 
mediagebruik komen aan bod. Het is 
een voorlichting voor ouders met 
kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 
jaar. Sociale media hebben een grote 
aantrekkingskracht, niet alleen op 
kinderen. Ook de ouders brengen 
veel tijd door achter een scherm. 
Maar hoe houd je het leuk voor jezelf 
als ouder en voor je kinderen? Hoe 

houd je als ouders toezicht? Wat laat 
je toe en wat niet? En hoe ver ga je 
daarin? De online lezing start om 
20.30 uur en duurt ongeveer 45 
minuten. Deelname is gratis. Via www.
ggdhollandsnoorden.nl kan men zich 
aanmelden. Ouders met allerlei 
opvoedvragen kunnen bellen met 
GGD Hollands Noorden (088 0100550, 
ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur) of mailen 
(positiefopvoeden@ggdhol-
landsnoorden.nl). Invulling van het 
spreekuur is �exibel, face to face of via 
beeldbellen. Kijk op www.positiefop-
voeden.nl voor meer informatie.

Gratis online lezing over 
kinderen en mediagebruik
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. werkvoorbereider (beramer); 7. rijvaardigheids-
bewijs; 12. schuw dier; 13. het is in orde; 14. tenger; 15. int. auto-
kenten Denemarken; 17. vrouwtjeshond; 19. pas of schrede; 21.
familielid; 22. naaldboom; 24. voorwerp dat lichtstralen terug-
kaatst; 27. straalvliegtuig; 28. inval (plan); 30. nieuw (in samen-
stelling); 31. strikje; 32. gezwel (bult); 33. grond rond boerderij;
35. in beschonken toestand; 37. u edele (afk.); 38. chemisch
strijdmiddel; 41. gewestelijk arbeidsbureau (afk.); 42. het vrijko-
pen; 44. niet afgewerkt; 46. grootmoeder; 47. mannetjeskip; 48.
hulp van een vrachtwagenchauffeur; 49. melkklier; 50. toeganke-
lijk; 52. modehuis in Parijs; 54. bijensoort; 56. schrijfgerei; 58.
lanterfant (niksnut); 61. nachtroofvogel; 62. achteruitgaan (ver-
vagen); 64. erfelijk materiaal (afk.); 65. jongensnaam; 67. ver-
vroegde uittreding (afk.); 68. gordijnstang; 70. zeemansloon; 72.
gevangenverblijf; 73. grootwinkelbedrijf (Engels); 76. gevange-
nis; 77. in memoriam (afk.); 78. zuivelproduct; 79. iemand die op
bezoek is; 81. kunstmatige inseminatie (afk.); 82. spinnenweb-
draad; 83. heteluchtbad; 84. verwaande houding; 86. grootte van
een schip uitgedrukt in tonnen; 87. vrachtwagenchauffeur.

Verticaal  1. nagerecht; 2. paardenslee; 3. visgerei; 4. naar
beneden; 5. korte trommelslagen; 6. rij wachtende voertuigen; 7.
Nederlands waddeneiland; 8. alcoholische drank; 9. plechtige
belofte; 10. westerlengte (afk.); 11. deel van vrachtwagen; 16.
klein paardje; 18. lidwoord; 20. vurig strijdpaard; 21. bloeimaand;
23. familielid; 25. bijtende vloeistof; 26. vereniging (soos); 27.
vechtsport; 29. leer van de menselijke arbeid; 32. proces-ver-
baal; 34. enthousiast bewonderaar; 36. diepe afgronden; 37. uni-
dentified flying object (afk.); 39. ontwikkelingsfase van een
insect; 40. schermwapen; 42. grasmaand; 43. gezongen toneel-
spel; 45. niet grof; 46. Oxford English Dictionary (afk.); 51. bast
(schil); 53. bejaard; 54. voorjaarsbloem; 55. dierenmond; 56.
vleespastei; 57. wreed Romeins heerser; 59. weg met bomen;
60. pakjesbezorger (bode); 62. Europese-Aziatische vrouw; 63.
zoete (kermis)lekkernij; 66. vertragingstoestel; 67. tuimeling; 69.
Europese ruimtevaartorganisatie (afk.); 71. zijn kans beproeven;
73. grote ster aan de noorderhemel; 74. deel van het lichaam;
75. zoon van aartsvader Isaak; 78. kerel (vent); 80. zenuwtrek;
82. radon (scheik. afk.); 85. godsdienst (afk.).

Mail de oplossing voor woensdag 9 december naar: puzzel@castricummer.nl, vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.

Ook voor de bewoners van hoog-
bouwcomplexen gaat er het komend 
jaar veel veranderen wat het 
scheiden van afval en de tarieven 
betreft. Dat blijkt uit de brief die zij 
daarover in november hebben 
ontvangen. Deze bewoners kunnen 
bijvoorbeeld een gft-rolcontainer of 
keukenemmer van 10 liter bestellen.
Voor het pmd-afval worden twee 
mogelijkheden geboden. Óf men 
gooit dat in de ondergrondse 
container voor restafval, óf het wordt 
in een (semi)doorzichtige zak naar de 
dichtstbijzijnde openbare pmd-
container of naar een milieustraat 
gebracht. Daarbij wordt toegelicht 
waarom pmd bij restafval mag: 
,,Omdat u in hoogbouw woont, 
hebben de meesten van u geen of 
minder ruimte voor een pmd-rolcon-
tainer. Wij maken dus bij hoogbouw 
gebruik van nascheiding: het afval 
dat u in een ondergrondse restafval-
container gooit, wordt bij de huis-
vuilcentrale door de nascheidingsin-
stallatie verwerkt.”  
De bewoners kunnen ook afzien van 
een pas. ‘Dan moet er wel ruimte zijn 
voor drie containers op eigen terrein, 
omdat ook een container voor pmd 
beschikbaar wordt gesteld’.

Folder
Vooral nieuw is dat er per keer dat de 

afvalpas wordt gebruikt, moet 
worden betaald. Dat wordt een tik 
genoemd. Inmiddels is bekend dat 
deze tik € 1,10 bedraagt. In de brief 
staat ook nog dat de gebruikers van 
een ondergrondse container met een 
afvalpas een korting op het inworp-
tarief krijgen, omdat zij het afval niet 
optimaal kunnen scheiden en er pmd 
bij het restafval wordt ingegooid. 
Deze korting van 33% is echter al 
verwerkt in het tarief, zoals aange-
kondigd in een nieuwe folder die alle 
inwoners rond 18 december in de 
bus hebben gekregen. In deze folder 
staan rekenvoorbeelden voor een- of 
meerpersoonshuishoudens bij het 
aantal ledigingen dat per jaar wordt 
toegepast. Ook is vermeld dat er 
verdeeld over verschillende wijken 
luiercontainers wordt geplaatst, 
waarvan het gebruik gratis is. 

Bezwaren
Zoals in het vorige artikel over dit 
onderwerp is verteld, zou de 
gemeenteraad in zijn vergadering op 
17 december een besluit nemen over 
de massaal ingediende bezwaar-
schriften tegen de invoering van de 
nieuwe afvalsto�enverordening. Dat 
is ook gebeurd met als gevolg dat de 
bezwaren ‘kennelijk niet-ontvanke-
lijk’ zijn verklaard, oftewel worden 
afgewezen zonder dat ze behandeld 

worden. Het college verwijst daarbij 
naar de Algemene Wet Bestuursrecht 
(AWB). Wel krijgen alle bezwaarma-
kers een brief, waarin excuses 
worden gemaakt, omdat in eerste 
instantie de indruk was gewekt dat 
het maken van bezwaar wel degelijk 
mogelijk was. Ook staat in de brief 
dat de afvalsto�enregeling twee keer 
per jaar wordt geëvalueerd en dat 
men hiervan via de site van de 
gemeente op de hoogte kan worden 
gehouden.

Onderzoek
Omdat het afvalprobleem de gemoe-
deren landelijk bezighoudt, verricht 
het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek (CBS) onderzoek ter vergelijking 
van aangeboden hoeveelheden afval 
en tarieven. Dat heeft onlangs ook 
plaatsgevonden voor de IJmondge-
meenten. Gebleken is dat de Castri-
cummers in 2019 per persoon onge-
veer 200 kilo aan restaval produ-
ceerden. Dat zijn tien à elf volle grijze 
bakken per jaar. Het beleid is er nu 
op gericht om deze hoeveelheid in 
een jaar te halveren en dit in 2025 
terug te brengen naar 30 kilo, zoals 
ook in de folder is te lezen. De 
gemeente wil hiertoe een grote stap 
zetten door het scheiden van afval 
nog beter te stimuleren. Wat bete-
kent dat nu in de praktijk? Een meer-

persoonshuishouden betaalde dit 
jaar een vast bedrag van € 293,16. 
Datzelfde gezin betaalt hiervoor 
volgend jaar € 269,40. Daar bovenop 
komt echter een variabel tarief op 
basis van het aantal ledigingen, 
waarvoor per keer € 6,25 in rekening 
wordt gebracht. Als de grijze bak in 
2021 slechts vijf keer aan de weg 
wordt gezet, is men ongeveer net zo 
duur uit als dit jaar.  Maar als deze 

bak één keer per drie weken wordt 
aangeboden, betaalt men maar liefst 
totaal € 375,65. 
De grote vraag blijft natuurlijk hoe 
de inwoners hiermee omgaan en of 
misbruik niet in de hand wordt 
gewerkt. Dat gaan we volgend jaar 
allemaal zien. Tot slot is er nog een 
kleine verzachtende factor te 
noemen: het variabele tarief wordt 
pas in februari 2022 gefactureerd.

Castricum - Na de eerdere verwarring over de nieuwe afvalsto�enhe�ng volgt nu de situatie voor bewoners 
van hoogbouwwoningen.  Ook is er nieuws over de raadsbehandeling van de bezwaarschriften die tegen de 
verordening zijn ingediend en laat een onderzoek door het CBS uitkomsten zien voor de toekomst, waarbij 
vraagtekens kunnen worden gezet.

Bewoners hoogbouw betalen afval per zak

Bij de foto: Straks wordt hiervoor een tik geregistreerd. Foto Hans Boot



1529 december 2020 • inderegio.nl NIEUWS

VRIJDAG 1 JANUARI
R.K. St. Pancratiuskerk
Geen viering.

ZATERDAG 2 JANUARI
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, diaken Marcel de 
Haas, woord en communievie-
ring met voorzang. Vooraf 
aanmelden noodzakelijk 
0251-652479.

H. Corneliuskerk Limmen
Alle vieringen tot 19 januari zijn 
geannuleerd.

ZONDAG 3 JANUARI
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, pastor Eveline Masetti. 
Nieuwjaar. Uitsluitend te volgen 
via een livestream; link op www.
pkcastricum.nl.

RK. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, Vicaris Gerard Brug-
gink met voorzang. Vooraf 
aanmelden noodzakelijk 
0251-652479.

Evangeliegemeente Castricum
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3, 10.00 uur, Benjamin 
van Slooten. Via https://www.
egcastricum.nl/go/livestream/

Op ‘Dijk en Duin’
Oude Parklaan 117, Castricum. 
Tot nader order geen vieringen.

H. Corneliuskerk Limmen
Alle vieringen tot 19 januari zijn 
geannuleerd.

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

WAARNEMING
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor 
en door praktijken Bakker, 
Hoekstra, Coppoolse, v.d. 
Maarel en Mohammadnia. Info 
via websites, deurposters en 
telefoonbandjes. Praktijken 
Coppoolse en v.d. Maarel 
gesloten van 28 december tot 
en met 31 december.

HUISARTSEN

M A A K  VA N  J E  H U I S 
J O U W  D R O O M H U I S !
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Veroni Pereboom
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Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 
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Kennemerland Uitgevers B.V.
Onderdeel van 
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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 gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL

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

GEBOORTES
Castricum: 
09-11-2020 Len Nelis Leo 
Veldhuijs, zoon van G.C. 
Veldhuijs en M. Harders
12-11-2020 Tu’ivaka  Tyson 
Kautai, zoon van T. Kautai en N.J. 
Koerse
20-11-2020 Elijah Casey Liam 
van der Burgh, zoon van L.M. 
van der Burgh
25-11-2020 Jaro Ben van der 
Linde, zoon van P.J.F. van der 
Linde en S.A. Huijsman

Limmen:
19-11-2020 Milou Lisa Beentjes, 
dochter van M.J.P. Beentjes en J. 
Krom

Elders: 
31-10-2020 Che Willson Mogge, 
zoon van R.P.R. Mogge en F. Glorie
06-11-2020 Nouri Jonathan 
Sprenkeling, zoon van A.J. 
Sprenkeling en S.B.E. 
Hoogendam
12-11-2020 Jesper Owen Baars, 
zoon van M. Baars en E.J. 
Veenendaal
18-11-2020 Bente van der 
Heijden, dochter van M. van der 
Heijden en T. Koper
19-11-2020 Reimer Jacobus 
Albert Devilee zoon van M. 
Devilee en I.C. Kalisvaart

OVERLEDENEN
Castricum:
09-11-2020 Catharina Wilhel-
mina Maria Hogema
11-11-2020 Johanna Jacoba 
Maarhuis, echtgenote van Pieter 
Raa
12-11-2020 Harm de Lange, 
echtgenoot van Johanna J.M. 
Koelewijn
17-11-2020 Anthonius de Groot, 
echtgenoot van Cornelia A.M. 
Krom
20-11-2020 Jan Kluft, weduw-
naar van Trijntje W.J. Besse
24-11-2020 Johanna Maria 
Louisa Koelewijn, weduwe van 
Harm de Lange
24-11-2020 Peter Kok, echtge-
noot van Johanna van 
Bruinessen
25-11-2020 Jan Willem Boers-
toel, weduwnaar van Bouwine J. 
de Witte
25-11-2020 Geertruida Catha-
rina Elisabeth Piet, weduwe van 
Leonardus J. Brandjes
27-11-2020 Elisabeth van der 
Vliet
28-11-2020 Geertruida Kooij, 
weduwe van Willem J. Eckhart
28-11-2020 Jacoba Brandjes
01-12-2020 Jan Ziedses Des 
Plantes, weduwnaar van Carmen 
Belda Navarro
03-12-2020 Anna van Wetering, 
weduwe van Nicolaas C. van der 
Lem

Limmen:
14-11-2020 Carolina Catharina 
Maria Janzen, echtgenote van 
Henk Oostra

Akersloot:
06-12-2020 Johanna Wester, 
weduwe van Cornelis Schoemaker

BURGERLIJKE 
STAND

Castricum - Het is bepaald geen 
rustig kerstfeest geworden voor de 
bewoners van service� at Sans Souci. 
In de nacht van vrijdag op zaterdag is 
brand ontstaan, vermoedelijk door 
kortsluiting in een elektrisch 
kacheltje. De brandweer kwam rond 
01.00 uur ter plaatse en trof daar al 
diverse bewoners aan die werden 
geëvacueerd door de bhv-mede-
werkster en de politie. Het pand 
bleek op de begane grond al vol rook 
te staan, de bewoners waren door 
die rook naar buiten gevlucht toen 
het brandalarm afging. Meerdere 
ambulances werden naar de service-
� at gestuurd, zodat de bewoners van 
diverse appartementen konden 
worden gecontroleerd omdat ze 
mogelijk rook hadden ingeademd. 
De brandweer had ondertussen de 

brand in één van de appartementen 
geblust met een slangenhaspel die 
op de gang hing. Ze hebben het 
appartement geventileerd door met 
een sproeistraal naar buiten te 
spuiten. Daardoor was het apparte-
ment snel weer rookvrij. Diverse 
andere appartementen en de 
gangen in het pand zijn rookvrij 
gemaakt met behulp van een over-
drukventilator. Een bewoner die bij 
binnenkomst van de brandweer nog 
in zijn appartement aanwezig was, is 
met een ambulance meegenomen 
naar een ziekenhuis voor verder 
onderzoek. 
De oorzaak van de brand is vermoe-
delijk kortsluiting in een elektrisch 
kacheltje. Stichting Salvage is ter 
plaatse gekomen voor het afhan-
delen van de schade.

Binnenbrand in 
servicefl at Sans Sousi

Veel rookontwikkeling in de service� at. Foto’s: Hans Peter Olivier

Diverse ambulances kwamen ter plaatse. 

Bewoners vluchtten naar buiten toen het brandalarm afging.
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