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Geest van Heemstede monument
Castricum - De provincie 
Noord-Holland heeft het terrein 
‘Geest van Heemstede’ in Cas-
tricum op de provinciale monu-
mentenlijst geplaatst. Dit geldt 
ook voor ‘Hendriksloot’ in Uit-
geest. Voor deze terreinen zijn 
afspraken gemaakt voor duur-
zaam beheer, zodat duizenden 
jaren oude sporen van nederzet-
tingen beschermd worden. Bei-
de terreinen liggen in het Oer-
IJ-gebied, een oud getijdenge-
bied. De twee terreinen bestaan 
nu uit grasland en aan de opper-
vlakte is niets te zien van de ar-
cheologische waarden. Hoogte-
kaarten en bodemkaarten laten 
echter zien dat deze gebieden 
zeer geschikt waren voor bewo-
ning. Bovendien zijn er in mols-
hopen en slootranden resten van 
aardewerk aangetroffen. Door ze 
een monumentenstatus te geven 
mag er niet meer worden ge-
ploegd en ook een verlaging van 
de waterstand in de sloten is niet 

toegestaan. ‘Geest van Heem-
stede’ is in totaal 14,3 hectare en 
ligt ten zuiden van de spoorlijn 
tussen Castricum en Uitgeest. 
Direct onder de bouwvoor is een 
middeleeuwse akkerlaag aange-
troffen en op een diepte van circa 
50 cm een cultuurlaag uit de Ro-
meinse tijd. Hendriksloot is 16,32 
hectare groot en is gelegen di-
rect ten oosten van de provinci-
ale weg 203 en direct ten noor-

den van de Hendriksloot. Op het 
terrein is een middeleeuwse ak-
kerlaag aangetroffen en op een 

diepte van 20 tot 60 centimeter 
een cultuurlaag uit de Romein-
se tijd. 
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Pinksterweekend !!
sloffenfestival
vers fruit
aardbeien
christoffel
peren
frambozen-
yoghurt
caramel
appelroom
chipolata

Alle smAken

7,50€ 7,95

vers fruit
aardbeien
christoffel
peren
frambozen-
yoghurt
bosvruchten/
passie
appelroom
chipolata

Burgemeester Mooijstraat 29,
Castricum  

☎ 0251 - 652430 
www.hansvanborre.nl

hans van borre

Skal 20199

Biologisch 
weekpakket 

voor de 
BarBecue

shaslick
hamBurger

lamsworstje

samen 3,99
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618.

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

openingstijden:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

aanleveren teKst:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur:
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

advertentieverKoop:
Annette Visser
06-45733293
Wendi Honcoop
06-20278532

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Overname/kopiëren van advertenties 
en/of teksten uit deze uitgave is 
niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Fietsen (versieren) voor kanker
Castricum - Op zaterdag 22 
mei kunnen kinderen voor een 
bijdrage van minimaal 2,50 eu-
ro hun fiets versieren voor Alpe 
d’HuZes. Volwassenen krijgen 
de kans om eens een echte spin-
ning-fiets uit te proberen. De op-
brengst komt volledig ten goede 
aan de stichting Alpe d’HuZes. 
Alpe d’HuZes is een evenement 
waarbij de deelnemers geld in-
zamelen voor KWF Kankerbe-
strijding. Zij doen dit door een 
aantal keer op één dag en soms 
zelfs maar liefst zes keer, de Al-
pe d’Huez op te fietsen. 
Door het anti strijkstokbeleid 
gaat de volledige opbrengst voor 
het versieren van de fietsjes  en 
het fietsen op de spinning-bikes 
naar wetenschappelijk onder-
zoek ter bestrijding van kanker. 

Alle materialen zijn ‘in natura’ 
gesponsord door ondernemers 
uit Castricum. Het belooft een 
feestelijke dag te worden. De or-
ganisatoren hopen dat veel be-
zoekers met kinderen op 22 mei 
naar winkelcentrum Geesterduin 
komen, waar de actie plaats-
vindt. Vanaf 10.00 uur staan de 
begeleiders klaar om de kinde-
ren te helpen. 
Locatie: ingang Geesterduin bij 
D-Reizen. De spinning-bikes 
staan voor de winkel van Blue 
World. Er wordt koffie, thee en li-
monade geschonken bij de spin-
ning-bikes en kinderfietsjes en 
bij de Roset kan men speciale 
‘Alpe d’HuZes-tompoezen’ ko-
pen waarvan per tompoes 1 eu-
ro aan Alpe d’HuZes wordt ge-
schonken. 

Goede prestatie Muttathara
Castricum - Uit het jaarver-
slag van de Stichting Castricum 
helpt Muttathara blijkt dat, on-
danks de economische crisis, 
het jaarinkomen in 2009 sta-
biel gebleven is. Voorzitter Hans 
Rook: “Een zeer goede prestatie, 
zeker vergeleken met landelijk 

vergelijkbare instellingen en in-
stanties die ook onder deze om-
standigheden hun inspanningen 
moesten leveren.” Via organisa-
ties in India en inwoners van de 
gemeente Castricum heeft Mut-
tathara in 2009 bijna zestig pro-
jecten ondersteund in India, Afri-

ka en Midden-Amerika; een to-
taalbedrag van 234.550 euro aan 
donaties.
Hans Rook: “Door de inzet en 
betrokkenheid van allen die onze 
stichting een warm hart toedra-
gen, kunnen wij gelukkig, ook 
in de komende tijd, ruimschoots 
voldoen aan onze doelstellin-
gen en verplichtingen die wij zijn 
aangegaan. Onze hulp hebben 
zij immers hard nodig zodat zij 
kunnen blijven delen in de over-
vloed die wij ondanks alles toch 
nog hebben.”

De projecten die Muttathara on-
dersteunt zijn met name gericht 
op structurele armoedebestrij-
ding, gezondheidszorg en scho-
ling van kinderen met speciale 
aandacht voor de moeders. Het 
uiteindelijke doel is dat de be-

volking ‘selfsupporting’ wordt 
en onafhankelijk van de stich-
ting. De financiële hulp is daar-
om steeds meer gericht op het 
doen van investeringen, het ver-
strekken van microkredieten en 
revolving funds en steeds minder 
op de exploitatie van een project. 
Muttathara stimuleert de organi-
saties om een beroep te doen op 
de eigen overheid en instellingen 
zoals kerken. Een aantal projec-
ten zijn dit jaar voor het laatst 
gesteund of de steun wordt ver-
der afgebouwd. Het jaarverslag 
ligt in de winkel en is te vinden 
op de website www.muttatha-
ra.nl.
De openingstijden van de win-
kel op de Castricummerwerf zijn 
dinsdag en donderdag van 10.00 
tot 15.00 uur en zaterdag van 
10.00 uur tot 14.00 uur. 
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Zeer grote opkomst bij voor-
lichtingsavond Limmen Ludiek
Limmen - Maandagavond 10 
mei is de grote presentatieavond 
als voorbereiding op de ludie-
ke wereldrecordpoging van Lim-
men Ludiek om de hoogste LE-
GO-toren van de wereld te gaan 
bouwen in Limmen geweest. 
De toren moet boven de 30,22 
meter uitkomen en zal worden 
gebouwd in het dorpspark aan 
de Vuurbaak/Middenweg door 
300 vrijwilligers.
Ruim 200 enthousiaste ludiekers, 

jong en oud, waren op de goed 
georganiseerde informatieavond 
van Limmen Ludiek afgekomen 
bij Kwartje Koffie. De zaal was 
bijna te klein, zo goed was de 
opkomst. Middels een videopre-
sentatie werden alle ins en outs 
doorgenomen.
“Dit geeft ons als organisatie zo-
veel energie, zo’n grote en en-
thousiaste opkomst. Geweldig” 
zegt voorzitter Andre Koopman. 
“Na Tokio, München en Oslo is 

het op 3, 4, 5 en 6 juni de beurt 
aan Limmen. We gaan er met z’n 
allen voor. De skyline van Noord- 
Holland gaat voor één dag echt 
heel anders worden.”
Ook het PCC in Heiloo gaat een 
geweldig steentje bijdragen aan 
het wereldrecord van Limmen 
Ludiek door met alle leerlingen 
mee te komen bouwen op 3 en 
4 juni.
Voor meer informatie: www.lim-
menludiek.nl.

De les van de torens
Het Oude Testament verhaalt van Babel

Een toren tot de hemelpoort
Dat was het doel

Men had geen plan
Men sprak in vele talen

Men bleef elkaar misverstaan
Het werk stokt
De vrede brak

Het is ook grondig misgegaan

In Pisa staat de toren scheef
Men was het fundament vergeten

Men bouwde groots
Uit ijdelheid

Met alle gratie van de tijd
Men bouwde dom

Een steen erbij en hij valt om

Die van Parijs staat eeuwig vast
Hij is geklonken en gelast

Geen ruimte meer voor fantasie
Geen ruimte meer voor speelzigheid

Hij staat bevroren in de tijd

In Limmen is men eensgezind
Men spreekt de zelfde taal

En weet dat een stevig fundament
De start is van een goed verhaal

De toren staat
Maar laat ons vrij voor straks een nieuw idee

En dat houdt onze geesten scherp
Daar doen wij graag aan mee.

Ton

Het verschil tussen heel goed en beter
schuilt in de laatste centimeter

J.P. Thijsse, Clusius en PCC 
gaan ook voor wereldrecord
Castricum - Naast de drie ba-
sisscholen van Limmen heb-
ben nu ook drie scholen uit het 
voortgezet onderwijs hun steun 
aan Limmen Ludiek 2010 toege-
zegd. Het Petrus Canisius Colle-
ge uit Heiloo, Jac. P. Thijsse Col-
lege en het Clusius College uit 
Castricum gaan Limmen Ludiek 
ieder op hun eigen manier hel-
pen. Hanny Kok en de collega’s 
van het PCC uit Heiloo pakken 
groots uit met de hele school. 
“Wij zullen een grote fietspen-
del vanuit Heiloo naar Limmen 
met alle klassen gaan opzetten. 
Dit zeggen we toe op 3, 4 en 7 

juni tussen 9.00 en 15.00. Alle 
klassen zullen minimaal een uur 
mee werken aan dit knotsgekke 
idee van Limmen Ludiek. Op de-
ze manier zal er een constante 
stroom van Lego-bouwers actief 
zijn in Limmen waardoor wij ons 
beste steentje aan dit wereldre-
cord met plezier hebben bijge-
dragen.” Limmen Ludiek gaat op 
3, 4, 5 en 6 juni het wereldrecord 
aanvallen van de bouw van de 
hoogste Lego-toren van de we-
reld. Er moet in hartje Limmen op 
6 juni een Lego-toren staan van 
ruim 30,22 meter hoogte om het 
record te verbreken. 

Johannesschool winnaar 
van de Achneeja quiz 
Akersloot - Op zaterdag 15 
mei organiseerde jongerencen-
trum de Storey Club de Achnee-
ja quiz: een kennisquiz voor de 
groepen 8 van de basisscholen 
in Akersloot. Burgemeester Em-
mens-Knol stelde als openings-
handeling de eerste vraag en 
vond het zo leuk, dat zij de hele 
quiz heeft gepresenteerd. De Jo-
hannesschool ging er uiteinde-
lijk met de prijs vandoor.
Vanwege de vijfde editie van mu-
ziekfestival Akerpop werd de quiz 
in de tent op het Wilhelminaplein 
georganiseerd. Eén basisschool 
kon op het laatste moment niet 
deelnemen, maar dat mocht de 
pret niet drukken. De leerlingen 

van de Rembrandtschool en de 
Johannesschool gingen fanatiek 
de strijd met elkaar aan. Na de 
diverse vragen in de categorieën 
taal, rekenen, aardrijkskunde en 
geschiedenis en algemeen, bleek 
dat de groep 8 van de Johannes-
school de meeste punten had 
gescoord. Zij hebben een klas-
senavond in de Storey Club ge-
wonnen. De Achneeja Quiz was 
de aftrap van het Akerpop festi-
val, dat weer een geslaagd feest 
was. Zaterdagavond genoten ve-
le bezoekers van het optreden 
van Tha Bonerz en op zondag 
scheen zelfs de zon bij de op-
tredens van J.J. and the Fatcats, 
Chunky en Memphis. 

Booming Piano’s spelen 
bij Deining het dak eraf!
Bakkum - Booming Pianos is 
op dit moment een van de meest 
succesvolle pianoshows van Eu-
ropa. Via de muziek, zang, drums 
en piano’s, wordt op speelse wij-
ze interactie met het publiek ge-
creëerd. Zo onderscheiden deze 
muzikanten zich op een bijzon-
dere manier van de vele andere 
pianoshows van dit moment. 

In het vierjarige bestaan van de 
Booming Piano’s hebben de mu-
zikanten ook al diverse malen 
succesvol opgetreden op het ter-
ras van strandpaviljoen Deining.  
Sven, Marco, Marscha, Kim en 

Joeri zijn echte rasartiesten en 
weten heel snel het publiek voor 
zich te winnen.

Dit zeer succesvolle concept, dat 
is komen overwaaien uit de VS, 
kan elke keer weer rekenen op 
grote belangstelling en bezoe-
kers van alle leeftijden. Ook bij 
Deining kunnen de muzikanten 
van de Booming Piano’s zich ver-
heugen op een leuk publiek dat 
staat te dansen en mee te zingen 
in de zon op het terras. Allerlei 
soorten muziekstijlen zijn te ho-
ren, want het publiek kan ver-
zoekjes doorgeven via ingevul-

de verzoekflyers. Voor meezin-
gers, hits uit alle jaren om lekker 
op te dansen en een onvergete-
lijke pianoshow is zondag 23 mei 
de perfecte dag om even langs 
te gaan bij Deining. De entree is 
gratis. 

Deining organiseert zondag 30 
mei een tropische avond met 
Trafassi, the Soca Boys en Def 
Rhyms. Op vaderdag 20 juni 
staan de Booming Piano’s weer 
bij Deining op het terras. Voor 
een complete avond uit kan men 
natuurlijk een hapje eten in Dei-
ning. Om zeker te zijn van een 
plekje is het wel verstandig om 
even te reserveren. 

Voor reserveringen of contact: 
0251-674101 of stuur een mailtje 
info@deiningcastricum.nl. 
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Programma 20 mei t/m 26 mei 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

woensdag 20.00 uur 
“Sex and the City 2”

Arrangement
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
“The Bounty Hunter”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 21.30 uur 

zaterdag 16.00 & 21.30 uur
zondag 16.00 & 20.00 uur 

maandag & dinsdag 20.00 uur 
“De Gelukkige Huisvrouw”

zaterdag, zondag & maandag 13.00 uur 
woensdag 15.00 uur 

“Wickie de Viking”
zaterdag, zondag & maandag 13.00 uur 

woensdag 15.00 uur
“Hoe tem je een draak 3D”

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.30 & 21.30 uur 

zaterdag 16.00, 18.30 & 21.30 uur
zondag 16.00 & 20.00 uur 

maandag 16.00 & 20.00 uur 
dinsdag 20.00 uur 

woensdag 20.15 uur 
“Prince of Persia”
maandag 16.00 uur 

“Alice in Wonderland 3D NL”

Arrangement tijdens de 
première Sex & The City 2
Tijdens de première van Sex and 
the City 2 op 26 mei kan geko-
zen worden voor een arrange-
ment. Voor 12,00 euro krijgt men 
naast het premièrekaartje koffie 
of thee met iets lekkers voor de 
voorstelling. En wijn, rosé, bier of 
een non-alcoholisch drankje tij-
dens de pauze. Het arrangement 
geldt niet in combinatie met an-
dere acties. Het plezier, de mo-
de, de vriendschap: Sex and the 
City 2 brengt het allemaal weer 
terug! Carrie (Sarah Jessica Par-

ker), Samantha (Kim Cattrall), 
Charlotte (Kristin Davis) en Mi-
randa (Cynthia Nixon) nemen 
weer een grote hap uit ‘The Big 
Apple’. Ze bieden het hoofd aan 
hun hectische levens en liefdes 
in een vervolg dat werkelijk van 
het doek spat.
Wat gebeurt er na het jawoord? 
Het leven van de meiden loopt 
op rolletjes, maar het zou niet 
Sex and the City zijn als er niet 
een paar verrassingen op de loer 
lagen… 

Live-muziek tijdens 
Club Mezza op 28 mei
Castricum - Mezza Luna orga-
niseert maandelijks Club Mez-
za: ‘Live-muziek tijdens eten & 
drinken’. Tonite’s Club, de vaste 
huisband onder leiding van An-
dré Voebel voorziet de avond van 
sfeervolle en relaxte popmuziek 
met een intiem karakter. 

De muziek bestaat uit een vier-
gangenmenu: van 20.00 tot 20.30 

uur, 21.00 tot 21.30 uur, 22.00 tot 
22.30 uur, en van 23.00 tot 24.00 
uur.
De entree is gratis. Tonite’s Club 
bestaat uit Emy Perez, André 
Voebel, Glenn Schwarzer, Basti-
aan Peters en Sjoerd Balk. 
Mezza Luna is te vinden op de 
Mient 1 in Castricum, tel. 0251-
652251 www.grandcafemezza-
luna.nl. 

Van de makers van de Pirates 
Of The Caribbean trilogie, bren-
gen Walt Disney Studios en Jer-
ry Bruckheimer Films Prince Of 
Persia: The Sands Of Time, een 
waar episch avontuur dat zich 
afspeelt in het mystieke Persië. 

Prince of Persia Een prins (Jake Gyllenhaal) moet 
met tegenzin zijn krachten bun-
delen met een mysterieuze prin-
ses (Gemma Arterton). 

Samen vechten ze tegen het 
donkere kwaad om een eeuwen-
oude dolk met enorme krachten 
in veiligheid te brengen. 

Pottenbakken bij Toonbeeld 
Castricum - Voor wie niet bang 
is voor vieze handen of klei op de 
kleren heeft Toonbeeld een uit-
dagend weekend in petto. Op 12 
en 13 juni kan men op zaterdag 
en zondag leren pottenbakken. 
Zowel beginners al zeer gevor-

derden kunnen zich aanmelden. 
Voor meer informatie of inschrij-
ven op deze of een andere cur-
sus kan men terecht op: www.
toonbeeld.tv of bij de administra-
tie aan de Jan van Nassaustraat 
6, Castricum, tel.: 0251-659012. 

Toermalijn haalt 7.376,32 
euro op voor Alpe d’HuZes

Castricum - De leerlingen van 
basisschool Toermalijn hebben 
7.376,32 euro opgehaald voor de 
stichting Alpe d’HuZes. 

In de week van woensdag 27 
april zijn kinderen bij familie, 
vrienden, buren en nog vele an-
dere mensen langsgeweest met 
de vraag of zij wilden sponso-
ren. 

Als tegenprestatie moesten de 
kinderen in vijftien minuten zo-
veel mogelijk rondjes rennen. 
De kleinste kinderen ging zo 
vaak mogelijk de Papenberg 
op, die was omgedoopt tot Alpe 
d’HuPaap. 

Directrice Gerardine Vahl-Res 
was erg te spreken over de ac-
tie: “Vooraf waren we al heel erg 

Steffie naar Mariëtte in 
Ghana voor opname clip
Limmen - Steffie Zoontjes, één 
van de drie winnaars van het 
programma ‘Popstars’ in 2008, is 
vertrokken naar Ghana. En nee, 
niet zomaar, maar met een bij-
zondere reden. Mariëtte Asag-
bo-Krouwel (25 jaar), een kennis 
van Steffie, heeft hier alles mee 
te maken. In januari 2004 is de 
Castricumse Mariëtte naar Gha-
na vertrokken om als vrijwillig-
ster te werken in een kinderte-
huis. Toen ze weer thuis was, be-
gon het vrijwel meteen te kriebe-
len en is ze weer teruggegaan. 
Toen ontmoette ze Moses, een 
pastoor  van een kindertehuis 
in Obuasi. Ze werden verliefd en 
zijn in februari 2006 getrouwd. 
Samen met de hulp van Mari-
ëtte’s moeder, Marjo van Dijck, 
startten ze een eigen kinderte-
huis op, die op 1 maart 2008 of-
ficieel geopend is. ‘Hannakah’ is 
te vinden in de Ghanese plaats 
Sunyani.
‘Hannakah heeft veel geld en pu-
bliciteit nodig en het is goed om 
dit kindertehuis eens goed in de 
belangstelling te zetten’, vertelt 
Steffie op haar site. Dit gaat ze 
doen door de clip van haar nieu-
we single, ‘Lean on me’ op te ne-
men in Ghana. De keus van het 
liedje was niet moeilijk, want dit 
nummer heeft een grote emoti-
onele waarde bij de kinderen in 
Hannakah, zo is te lezen op Stef-
fies website.

Zondag is Steffie samen met haar 
moeder en cameraman Sander 
van Weert naar Ghana vertrok-
ken.  Haar nieuwe single ‘Lean 
on me’ wordt begin juni gepre-
senteerd bij de Henny Huisman 
Surprise Stables in Bakkum. (Ka-
tinka Stiensma). 

enthousiast over deze actie en 
het doel. 
Voordat de kinderen op zoek 
gingen naar sponsoren kwam 
er iemand van de stichting Al-
pe d’HuZes wat vertellen over 
het doel van de stichting en de 
te houden sponsorloop’’. 

Met een door de kinderen ge-
maakte cheque is het bedrag 
symbolisch overhandigd aan Tom 
Oosterwegel en Dave Earnshaw 
die binnenkort zes keer de Alpe 
d’HuZes zullen beklimmen met 
hun fiets. Het bedrag zal worden 
overgemaakt naar de stichting 
Alpe d’HuZes. 

Castricum - De provincie 
Noord-Holland stimuleert pro-
jecten op het gebied van Wo-
nen, Welzijn en Zorg. Een pro-
ject dat goed aansluit bij het be-
leid heeft subsidie ontvangen en 
kan gerealiseerd worden: ‘Thuis 

Subsidie voor project Thuis in De Boogaert!
in de Boogaert!’ in Castricum. 
Met het project wordt een klein-
schalige woonvorm gerealiseerd 
voor jongeren met een verstan-
delijke of lichamelijke beperking. 
Uitgangspunt is het bieden van 
een beschermde woonomge-

ving waar 24 uur per dag zorg 
en begeleiding beschikbaar is. In 
de nieuwe woonaccommodatie 
wordt een wijksteunpunt geves-
tigd, waarin een aantal voorzie-
ningen geïntegreerd is die voor 
de hele wijk van belang zijn. 



pagina 8 19 mei 2010

Open dag op 22 mei

De Springplank voor 
peutertjes én ouders
Castricum - Op 22 mei tussen 
10.00 en 12.00 uur staan de deu-
ren van speelzaal De Spring-
plank open. Belangstellenden 
hebben op deze ochtend de ge-
legenheid vrij rond te neuzen in 
de speelruimtes en op het bui-
tenterrein van de peuterspeel-
zaal. Er wordt informatie gege-
ven over de werkwijze en er zijn 
rondleidingen in het gebouw. De 
kinderen kunnen gewoon mee: 
er is genoeg te spelen. 
De Springplank werkt met ou-
derparticipatie. “Als ouders ma-
ken we deze speelzaal tot wat 
hij is: een plezierige, ontspan-
nen, bruisende opvangvorm voor 
peuters van twee tot en met vier 
jaar. Een mooie voorbereiding 

voor de basisschool. Als enige 
speelzaal in Nederland verzor-
gen de ouders alle voorkomende 
zaken zelf: elke week een och-
tend meedraaien betekent spe-
len met de peuters, neuzen snui-
ten, veters knopen, corrigeren, 
stimuleren en vooral veel lol ma-
ken. Natuurlijk is er buiten de 
ochtenden ook veel te regelen, 
dus elke ouder doet ook iets ex-
tra’s. We hebben onder anderen 
bestuursleden, maar vooral ook 
wasouders, klusouders, PR-ou-
ders, tuinouders, boodschap-
penouders en iedereen draait 
mee met de voorbereidingsgroe-
pen voor jaarlijkse feesten. Lid 
worden van De Springplank doe 
je vooral voor je kind, maar ook 

een beetje voor jezelf. Het bete-
kent dat je heel nauw bij het so-
ciale ontwikkelingsproces van je 
peuter betrokken bent. En tege-
lijkertijd zelf sociaal in de weer 
bent met andere ouders. Voor 
die ouders die daarvan houden 
is De Springplank ideaal!” De 

Springplank is sinds 1973 een 
speelzaal voor peuters met ou-
derparticipatie en is gevestigd 
in het centrum van Castricum 
op de Dorpsstraat 109. Bel voor 
meer informatie 0251-654687 of 
kijk op www.springplank-castri-
cum.nl. 

Castricum - Dinsdag 11 mei 
rond 11.30 uur werd de brand-
weer gealarmeerd voor een ca-
ravanbrand op Camping Bak-
kum. 
Door een onjuist aangesloten 
gasslang was lekkage ontstaan 
en brand uitgebroken bij het 
aansteken van de gaskachel. 

De bedrijfshulpverlening kon 
snel ingrijpen en het vuur met 
een poederblusser bedwingen. 
De brandweer hoefde na aan-
komst slechts een nacontrole 
uit te voeren en de geschrokken 
campinggasten gerust te stellen. 

In de nacht van 13 op 14 mei 
werden op de Laanacker een 
vreemde lucht waargenomen. 
De brandweer heeft ter plaatse 
metingen verricht maar kon niets 
vinden. 

Brandje op cam-
ping Bakkum

Start bouw Clusiusvlet
Castricum - De leerlingen van 
het Clusius College zijn begon-
nen met de bouw van de vlet in 
het kader van de Vette Vletten-
wedstrijd die wordt georgani-
seerd door de provincie Noord-
Holland. De komende weken 
wordt er dagelijks aan gewerkt 
op het terrein van Hopman Bol-
lenbedrijf in Egmond. Dit bedrijf 

heeft speciaal voor het dit project 
ruimte afgestaan aan het Clusius 
College Castricum. Op 19 mei is 
de vlet gekeurd en gecertificeerd 
door keurmeester Henk Vijlbrief. 

De vlet wordt gedoopt op het 
terrein voor de school en vaart 
op 18 juni door de Amsterdamse 
grachten  en in de Sail-optocht.

Opening strandseizoen
Informatieve website voor 
recreanten in Castricum
Castricum - Op zondag 16 mei 
was de opening van het strand-
seizoen op de post van de Castri-
cumse Reddingsbrigade. De offi-
ciële start van het strandseizoen 
werd gegeven door Mike Put, ei-
genaar van Kart World Limmen 
en bestuurslid van het Toeristisch 
Platform Castricum. Naast de 
opening van het strandseizoen, 
heeft Arnaud Karel als voorzit-
ter van de Reddingsbrigade de 
nieuwe website van het Toeris-
tisch Platform Castricum www.
beleefcastricum.nl geopend. Het 
Toeristisch Platform Castricum is 
in 2008 opgezet door vijf onder-
nemers die het tijd vonden dat 

de gemeente Castricum op de 
kaart werd gezet. In het kader 
van ‘Kwaliteitsimpuls Economie 
Castricum’ heeft de gemeen-
te aangehaakt, evenals de VVV. 
De website www.beleefcastri-
cum.nl is een platform waarin de 
mogelijkheden voor verblijf, ver-
maak en recreatie binnen de ge-
meente en haar kernen te zien 
zijn.  Het geeft de bezoeker een 
duidelijk beeld van accommoda-
ties, horecagelegenheden en ac-
tiviteiten. 
Ander speerpunt van het TPC is 
de speciale recreatieve platte-
grond van de gemeente en haar 
omgeving. Van de recreatie-

ve plattegronden zullen er van-
af eind mei 15.000 stuks worden 
verspreid. Op deze plattegrond 
veel informatie over omgeving, 
wandel- en fietsroutes, accom-
modaties, activiteiten, horecage-
legenheden en voordeelbonnen.

Lange en korte wandelingen
Castricum - Wie wil genieten 
van het duin- en strandgebied 
rondom Castricum kan deelne-
men aan korte en/of lange wan-
deltochten georganiseerd door 
de Stichting Welzijn Castricum. 
Iedere woensdag om de twee 

weken vanaf 26 mei is het mo-
gelijk deel te nemen aan wan-
delingen van circa zes tot zeven 
kilometer. De groep wandelaars 
voor de 6/7 kilometerwandeling 
vertrekt om 10.00 uur vanaf Be-
zoekerscentrum De Hoep aan de 

Zeeweg in Bakkum. Op de ande-
re woensdagen eveneens om de 
twee weken kan vanaf 2 juni met 
de lange wandeltochten van 15 
kilometer worden meegelopen. 
Het vertrekpunt voor deze toch-
ten is tweewekelijks om 10.00 
uur vanaf station Castricum bij 
de kaartjesautomaten. Foto: Ire-
ne Zijlstra.

Scouting Akersloot 
opent nieuw gebouw
Akersloot - 21 mei opent scou-
ting Akersloot haar nieuwe pand 
aan de Verlengde Roemersdijk 
4. . Op het oude terrein van de 
scouting zijn vijf kavels gereali-
seerd en met de opbrengst hier-
van heeft de scouting het nieu-
we terrein en gebouw kunnen fi-
nancieren. 
De scouting gebruikt het pand 
sinds enkele weken naar gro-
te tevredenheid.  Er moeten nog 
heel wat klussen worden uitge-
voerd, maar men kan weer op-
komsten organiseren. Sinds eind 
maart is het oude terrein aan de 
Koningsweg verlaten. Er waren 
al te veel verhuisactiviteiten om 
de jeugdleden nog veilig te kun-
nen laten spelen. Het draait om 
de jeugd en de beslissing om an-
derhalve maand niet te draaien 
was dan ook niet gemakkelijk.
Het nieuwe terrein is inmiddels 
bestraat, gras ingezaaid, bossa-

ge aangeplant en hekwerk ge-
plaatst. Een groep vrijwilligers 
heeft geschilderd en het ge-
bouw nadert zijn voltooiing. Tijd 
voor een officiële opening met 
sprekers en ceremonieel. Bur-
gemeester Emmens-Knol, voor-
zitter Hennie Verduijn zijn enkele 
van de sprekers tijdens de ope-
ningceremonie. Tevens wordt de 
naam van het nieuwe gebouw 
bekendgemaakt.  
De openingsceremonie van 21 
mei start om 20.00 uur en is voor 
iedereen toegankelijk. Wel ver-
zoekt de scouting iedereen lo-
pend of met de fiets te komen. 
Zaterdag 22 mei organiseert de 
scouting een open dag van 14.00 
uur tot 17.00 uur om ieder te la-
ten kennismaken met Scouting 
Akersloot. Tijdens de open dag 
zijn er voor de kinderen diver-
se activiteiten en rondleidingen 
voor de volwassenen.  

Castricum - JJ and the Fat Cats 
spelen de swingende jaren ‘50 
rock&roll klassiekers en de dam-
pende popsongs uit begin jaren 
‘60. Gewapend met een contra-
bas, drumstel, acoustiche gitaar 
en een piano gaan deze vier jon-
ge, getalenteerde muzikanten de 
wereld van de moderne rock te 
lijf. Het optreden in cafe city op 
de Dorpsstraat 22 in Castricum 
begint rond 22.00 uur en de en-
tree is gratis.

JJ and the Fat 
Cats in City
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Club Zand, relaxen, 
feesten en lekker eten
Bakkum - De zomer is begon-
nen en de agenda van strand-
paviljoen Club Zand staat weer 
goed volgepland. Na een mooi 
‘old skool break-feest’ staat za-
terdag de band Royal Flush op  
het programma. 

Het live-optreden vindt plaats op 
het terras van Club Zand. Covers 
en stevig rockwerk is te horen 
vanaf 16.00 uur. Voor wie daar 
zin in heeft is er een uitgebreid 

barbecuebuffet voor 17,50 euro. 
Reserveren is gewenst. 

Zondag 4 juli staat vanaf 18.00 
uur Sneakerz Music gepland en 
vrijdag 9 juli komt er een nieu-
we dancefeestje naar Club Zand; 
Off the hook genaamd. Op 13 
juni word er voor het paviljoen 
weer een groots strandvoetbal-
toernooi gehouden. Vijf tegen vijf 
kan er gestreden worden om de 
Bakkum Beachcup. Inschrijven 

Select Windows geeft 
elektrische scooter weg
Regio - In de Isolatiekrant, die 
begin dit jaar werd uitgegeven 
door Select Windows, stond een 
actie waarbij klanten van een 
van de vele Select Windows dea-
lers, een elektrische scooter kon 
winnen. Afgelopen donderdag is 
deze mooie prijs uitgereikt. 
De gelukkige winnares heet El-
ly de Vries. Zij is afkomstig uit 
Zandvoort en kwam afgelopen 
winter als klant bij Select Win-
dows Van der Vlugt. De uitrei-
king werd gedaan door Marcel 
Teiwes van Select Windows Van 
der Vlugt en Henny Elsendoorn, 
directeur van Select Windows.
Binnenkort verschijnt de Voor-
jaarskrant, opvolger van de Iso-
latiekrant. In deze speciale uit-
gave kan men veel lezen over 
het nieuwe SW HomeControl 
systeem en over de dakkapel-

Beverwijk - Dé modezaak voor 
jongens en mannen, Blanco // 
Milano aan de Breestraat 39A in 
Beverwijk heeft in de week van 
zaterdag 22 mei tot en met zon-
dag 30 mei een topactie.
 Tijdens de jeans inruilweek is 
een oude jeans bij B&M 10 euro 
waard bij aankoop van een nieu-
we jeans!
Eigenaar Mike de Graaf is zeer 
enthousiast: ,,De oude jeans wor-
den verzameld en ingeleverd bij 
Dorcas, een internationale hulp-

organisatie die actief is in Oost-
Europa en Afrika. Dorcas helpt 
onder meer met voedsel, kleding 
en medicijnen. Zo bieden we on-
ze klanten een leuke jeansactie 
die zich vervolgens direct ver-
taalt naar een goed doel’’.

De actie geldt voor alle jean-
smerken van Blanco//Milano 
(Jack & Jones, LTB, Wrangler en 
Blue Level). Zoals men van B&M 
gewend is, is er voor ieder wat 
wils. Het strakke van het afgelo-

Superjeansactie bij Blanco//Milano

Inruilkorting oude jeans
pen seizoen is eraf. ,,Mooie ruim-
vallende jeans – baggy style- zijn 
weer helemaal hot en volop in de 
winkel aanwezig’’, aldus Mike. 
Het is weer tijd voor ruimere ba-
sic jeansmodellen met bijzonde-
re wassingen. Fris, stoer en lek-
ker draagbaar. Tevens springt 
B&M in op de nieuwe trend voor 
de dames. Een echte musthave 
is: de Boyfriend jeans. Een man-
nenjeans, lekker baggy en stoer, 
gedragen door een vrouw. Voort-
aan kunnen jij en je lover dus sa-

len en veranda’s die Select Win-
dows aanbiedt. Zo wordt uitvoe-
rig uitgelegd wat het nieuwe SW 
HomeControl voor de woning kan 
betekenen. Ook over de verschil-
lende dakkapellen en veranda’s 
die Select Windows biedt wordt 
uitgebreid verslag gedaan. Daar-
naast informeert het bedrijf ook 
over het wel of niet nodig heb-
ben van een bouwvergunning 
als men een dakkapel of veran-
da wil gaan plaatsen.

Bovendien kunnen klanten van 
Select Windows, naar aanleiding 
van de Voorjaarskrant een mooie 
prijs winnen. Dit keer maakt men 
kans op de nieuwste tuinkeu-
ken, de Cuebe. Ga eens naar de 
showroom van de Select Win-
dows dealer in de buurt. Zie ook 
www.vandervlugt.nl.
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Castricum - Richard Bloedjes 
van Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand 
op de hoogte van interessante 
weetjes en bruikbare tips op 
financieel en verzekeringsgebied.
“Als starter op de woningmarkt 
kan de keuze tussen een huis 
kopen of huren best moeilijk zijn. 
Een hypotheek is niet voor ieder-
een weggelegd. Anderzijds zijn 
de huizenprijzen de afgelopen tijd 
gedaald. Ook speelt mee of je een 
plek wilt die helemaal van jezelf is 
maar waar je langere tijd aan vast 
zit. Of is de flexibiliteit van een 
huurwoning voor jou juist belang-
rijker? Om je te ondersteunen 
bij je beslissing, vind je hier alle 
voor- en nadelen op een rijtje.” 

De voor- en nadelen van huren
“Als je een huis huurt, betaal je 
een vast bedrag per maand aan 
huur. Als het dak lekt of de cen-
trale verwarming is kapot, bel je 
de eigenaar die het probleem 
moet verhelpen. Over het alge-
meen heb je een korte opzeg-

termijn waardoor je makkelijk 
kunt verhuizen. Ook betaalt de 
verhuurder mee aan verzekerin-
gen/belastingen en kun je in 
sommige gevallen in aanmerking 
komen voor huurtoeslag. Het na-
deel van huren is dat je niet 
profiteert als het huis in waarde 
stijgt. Als je huurt en verhuist, 
ben je de investering van het op-
knappen van je huis kwijt. Soms 
moet je het huis zelfs in de origi-
nele staat terugbrengen. Ook is 
er minder keuze in bouwstijl 
van huurwoningen en wordt de 
huurprijs ieder jaar verhoogd.”

De voor- en nadelen van kopen
Richard: “Het grootste pluspunt 
van het kopen van een huis is 
dat je gebruik kunt maken van 
de marktwerking op de huizen-
markt. Ondanks dat de huizen-
prijs momenteel dalende is, kan 
de waarde van jouw huis in de 
loop der jaren flink stijgen waar-
door je een overwaarde creëert. 
En daar hoef je niets voor te 
doen! Daarnaast is de hypo-
theekrente aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting. Dit geldt ook
voor verbetering en onderhoud 
van een eigen woning. De maand-
lasten worden op deze manier 
een stuk aantrekkelijker. Ook zijn
je maandlasten tijdens de rente-
vastperiode gelijk terwijl de 
huurprijzen ieder jaar stijgen. 
Maar de maandlasten moeten 
niet doorslaggevend zijn om een 

woning te kopen. De eenmalige 
kosten bij de aankoop van een 
eigen woning kunnen oplopen 
tot 10 a 12 % van de koopsom. 
Denk aan de overdrachtsbelas-
ting (6%), notariskosten en af-
sluitprovisie. Deze kosten zullen 
zich door waardestijging van je 
woning moeten terugverdienen. 
Dat betekent dat je vaak langere 
tijd in het huis moet blijven 
wonen om dit terug te kunnen 
verdienen. Naast de maandlasten, 
die direct verband houden met 
de hypotheek en de aankoop, 
zijn er nog andere kosten. Denk 
bijvoorbeeld aan onderhouds-
kosten, verzekeringen en diverse 
te betalen belastingen. Ook deze 
dien je in je lastenplaatje mee te 
nemen.” “Zoals je ziet, komt er 
heel wat kijken bij het maken 
van een juiste afweging tussen 
huren of kopen. Het is belangrijk 
om precies te weten waar je aan 
toe bent als je overweegt om een 
huis te kopen. Om je op weg te 
helpen nodigen we je graag uit 
voor een kop koffie in één van 
onze winkels. Ook kun je ons na-
tuurlijk bellen. We staan altijd 
voor je klaar. Volgende maand 
lees je deel 2. Ik zal dan verder 
ingaan op de hypotheek.”

Univé Noord-Kennemerland is 
te vinden in Heemkerk op de 
Maerelaan 6, tel. 0251-657075 
en in Limmen aan De Drie 
Linden 1, tel. 072-5053581.

Starters: ga je huren of kopen? 

kan via beach-voetbal.nl. Vanaf 
16.00 uur staat er dan ook live-
muziek op de agenda.
Maar er is meer; dit jaar kan er 
weer les genomen worden voor 
de x-treme sport, kitensurfen. Ie-
dere week worden er voor het 
paviljoen meerdere lesmomen-
ten aangeboden via een erken-
de kitesurfschool. Informatie is 
te verkrijgen bij het paviljoen.
Club Zand is bovendien te boe-
ken voor het vieren van een 
strandfeest. Voor meer informa-
tie over feesten en partijen kan 
er gemaild worden naar: info@
clubzand.nl. En in het restau-
rant is de menukaart geheel ver-
nieuwd. 

men doen met dezelfde jeans. 
De jeans bij B&M zijn verkrijg-
baar in taillemaat 24 tot en met 
40 en lengtemaat 32 tot en met 
38 en vanaf 49,95 euro. Dus pak 
nu 10 euro inruilkorting voor je 
oude jeans en ga snel langs bij 
Blanco//Milano.

Blanco//Milano, Breestraat 39A 
in Beverwijk is geopend op 
maandag 13.00–17.30 uur en 
dinsdag t/m vrijdag 10.00–17.30 
uur (koopavond tot 21.00 uur). 
Zaterdag 10.00–17.00 uur. Tel: 
0251 – 21 20 12. Men kan zich 
aanmelden voor de nieuwsbrief 
op www.blanco-milano.nl om 
op de hoogte te blijven van de 
nieuwste collecties en aanbie-
dingen.

Castricum - Dj Bert gaat op 22 
mei plaatjes draaien in De Stie-
fel. Ouderwetse lp’s en singles 
op de draaitafel dus. Alles komt 
voorbij, soul, punk, rock, instru-
mentaal en nog veel meer. Aan-
vang 21.30 uur, entree is gratis. 

Bert draait door
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Conquista doet Limmen op 
zijn grondvesten schudden
Limmen - Op 22 mei is het weer 
zover; het feest waarin de slaap-
koppen van Limmen eens goed 
wakker gemaakt mogen wor-
den. Jongerencentrum Conquis-
ta organiseert een ludieke actie 
rondom luilak die de inwoners 
van Limmen zeker uit hun bed 
zullen doen trillen. Tussen 4.00 
en 4.30 uur is het verzamelen bij 
Conquista en zal men drie ron-
des van een half uur door Lim-

men rijden om de slaapkop-
pen en laatkomers de schrik van 
hun leven te geven. Daarna is de 
jeugd welkom voor een ontbijt 
in Conquista gesponsord door 
de lokale bakker. Afsluitend is er 
om 7.30 uur het populaire Wario 
Ware Smooth Moves op de Wii-
spelcomputer op een groot pro-
jectiescherm. Jongerencentrum 
Conquista is te vinden op de 
Kerkweg 50.

Conquista’s Avondvierdaagse 
Limmen is nu voor iedereen
Limmen - Conquista’s Avond-
vierdaagse speelt in op de be-
hoefte om een loop te organi-
seren die ook voor volwassenen 
en wandelaars die regelmatig lo-
pen aantrekkelijk wordt. Dit jaar 
is daarom de 10 km aan de loop 
toegevoegd boven de al gebrui-
kelijke 5 en 7,5 km per avond.
De avondloop wordt door veel 
vrijwilligers gestalte gegeven en 
is een waar festijn, de routes zijn 
ieder jaar anders en stempelen 
doet men soms op bijzondere 
plaatsen. Ook zijn er de afgelo-
pen jaren bedrijven geweest die 
op eigen wijze invulling gaven 
aan de avondvierdaagse. Ook 
voor dit jaar zijn er weer bedrij-
ven die hebben aangegeven iets 
te willen doen voor de deelne-

mers die langs hun zaak lopen. 
Inschrijven kan men nog vooraf 
bij Conquista op zaterdag 22 mei 
van 10.00-12.00 uur. De kosten 
bedragen 5 euro. Een ieder die 
de afstand heeft volbracht ont-
vangt een blijvende herinnering. 
Inschrijven bij de start op dins-
dagavond kan ook vanaf 18.15 
uur, alleen zijn de kosten dan 6 
euro.
De avondvierdaagse wordt ge-
houden van 25 tot en met 28 
mei. Start- en eindpunt zijn bij 
Conquista. Er wordt gestart van 
18.30 tot 19.00 uur. Op vrijdag-
avond worden de deelnemers 
feestelijk ingehaald met behulp 
van een zwerforkest en niet te 
vergeten familie, vrienden en be-
kenden.

Castricum - Op de Oranjelaan 
werd vorige week dinsdagmid-
dag van 15.30 tot 16.45 uur ge-
controleerd op snelheid. 561 be-
stuurders passeerden de contro-
le.
Er werden zeven overtredin-
gen geconstateerd op deze weg 
waar 50 km/u is toegestaan. De 
hoogst gemeten snelheid was 65 
km/u.

Controle op 
50-km wegen

Dronken 
automobilist
Castricum - Op donderdagmor-
gen omstreeks 1.00 uur werd op 
de Zeeweg een 42-jarige man uit 
Castricum in een personenau-
to gecontroleerd. De man bleek 
620 ug/l alcohol in zijn adem te 
hebben. Dat is bijna drie maal 
het voor hem geldende maxi-
mum van 220 ug/l. 

Hij kreeg een proces-verbaal en 
moest zijn rijbewijs inleveren.

Castricum – De politie heeft 
donderdag tussen 17.30 en 20.00 
uur een verkeersveiligheidscon-
trole op de A9 gehouden met de 
lasergun. De snelheid van een 
35-jarige automobilist uit Castri-
cum werd door de lasergun ge-
meten op 184 km/uur. Na meet-
correctie leverde dit een gecorri-
geerde snelheid op van 178 km/
uur. De politie vorderde het rijbe-
wijs in en tegen de man is proces 
verbaal opgemaakt.

Rijbewijs kwijt

Presentatie businessplan 
CALorie 20 mei bij Borst
Casticum - Er is de afgelopen 
periode heel veel werk verricht  
door de initiatiefnemers van CAL 
orie, die lokaal verschillende pro-
jecten wil ontwikkelen om duur-
zame energie te produceren. Op 
20 mei wordt een professioneel 
businessplan gepresenteerd, de 
website gelanceerd en er zijn 
twee sprekers van Texel Energie. 
De bijeenkomst vindt plaats in 
Hotel Borst vanaf 20.00 uur. Alle 
belangstellenden zijn welkom. 
CALorie wil eigen duurzame 
energie produceren en energie-
verbruik verminderen in Castri-
cum, Akersloot, Limmen, Bak-
kum en De Woude. Voorlich-
ter Cees Visser vertelt: “Elk jaar 
wordt in de CAL-gemeente circa 
70 miljoen euro  uitgegeven aan 
de grote energiemaatschappij-
en. CALorie wil ter plaatse duur-

zame energie gaan opwekken en 
die ook weer door onze leden la-
ten gebruiken. Zodra we winst 
maken komt die ten goede aan 
inwoners van onze gemeente. 
Zo blijft ons geld zoveel moge-
lijk in onze eigen dorpen.” De le-
den van CALorie komen uit Cas-
tricum en directe omgeving. 
“Met energie van CALorie draag 
je bij aan een beter milieu”, ver-
volgt Visser. “Want alle energie 
van CALorie wordt duurzaam 
geproduceerd. Goed voor onze 
toekomst en die van onze kin-
deren. Er zijn voldoende alter-
natieven voor de milieubelas-
tende, ouderwetse brandstoffen. 
Daardoor kunnen we nu al 100% 
groene energie gebruiken voor 
dezelfde prijs als gewone ener-
gie. CALorie gaat haar energie 
tegen concurrerende tarieven le-

veren. Ervaringen in andere ge-
meenten leren dat het kan.” CA-
Lorie is een coöperatie van, voor 
en door de leden. Iedereen die 
een of meer participaties heeft 
is mede-eigenaar van een CALo-
rie-energieproject. 
Visser: “Zodra we winst maken 
verdwijnt die niet uit het zicht 
maar die komt ten goede aan de 
leden/participatiebezitters. Dit 
jaar gaat CALorie een informa-
tiepunt openen, waar je met vra-
gen over duurzame energie te-
recht kunt. We willen graag dat 
ieder huishouden in onze dor-
pen lid wordt. Daarom is het lid-
maatschapsbedrag laag gehou-
den, het kost maar twee tientjes 
per jaar.” Kijk voor de meest re-
cente informatie, projecten en 
ontwikkelingen op www.CALo-
rie2010.nl.

VrijeLijst stelt uitstel 
voorjaarsnota voor
Castricum - De VrijeLijst stelt 
voor de Voorjaarsnota om te zet-
ten in een Herfstakkoord, waar-
van de inhoud wordt afgestemd 
op de inzichten van het te ver-
wachten regeerakkoord en de 
gevolgen hiervan voor de ge-
meentefinanciën per 1 janua-
ri 2012. 
Volgens fractievoorzitter Ron de 
Haan komt dit ten goede aan het 
draagvlak voor bedachte ombui-
gingen. “Naar verwachting zal 
volgens de Vereniging Neder-
landse Gemeenten 2011 in ge-
meenteland een ‘pauzejaar’ zijn 
zonder zware financiële ingre-
pen van Rijkswege. Het Herfst-
akkoord kan voor Castricum tot 

inzet hebben om door ombui-
gingen en met inschakeling van 
particulier initiatief, burgers en 
op verschillende taakvelden te 
streven naar een meerjarige slui-
tende begroting.”
De VrijeLijst stelt verder voor om 
door openbare hoorzittingen het 
maatschappelijk middenveld, ge-
subsidieerde instellingen en bur-
gers en ondernemers te raadple-
gen over ombuigingen en ver-
zochte financiële offers.
De inzichten dienen naar opvat-
ting van De VrijeLijst betrokken 
te worden bij het Herfstakkoord 
en de voor 2012 en latere jaren 
overeengekomen beleidsontwik-
keling. 

Collectanten 
Epilepsiefonds
Castricum - De landelijke col-

lecte van het Nationaal Epilep-
sie Fonds wordt gehouden in de 
week van 25 tot en met 29 mei. 
Er zijn dringend collectanten no-
dig. Bel Greet Suijkerbuijk, tel.: 
0251- 657870. 

Castricum - Een themamiddag 
rond digitale fotografie wordt ge-
houden op woensdag 2 juni van 
14.15 tot 16.15 uur op de boven-

Digitale fotografie verdieping van de bibliotheek. 
De kosten, 5,00 euro, dienen bij 
aanmelding te worden betaald . 
Aanmelden bij Stichting Welzijn 
Castricum, Geesterduinweg 5, 
tel. 656562. 

Desmond Tutu centraal in 
Pinksterviering in dorpskerk
Castricum - In de dorpskerk 
viert men Pinksteren rondom de 
aartsbisschop Desmond Tutu. Hij 
werd in de jaren tachtig wereld-
beroemd vanwege zijn strijd te-
gen de apartheid. In 1984 ont-
ving hij de Nobelprijs voor de 
vrede. Deze charismatische man 

staat centraal in de vesper van 
zaterdag 22 mei. 
De vesper begint in de dorps-
kerk om 17.00 uur. Ds. Simon 
Zuidema zal een korte overden-
king houden en het liturgiekoor 
onder leiding van Jelle Jan Klin-
kert zal zingen. 
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FC Castricum winnaar Johan- 
na’s Hof Hooghoudtbokaal   
Castricum - De E- en F-pupil-
len van FC Castricum hebben 
op het door Vitesse’22 georga-
niseerde Zilveren Hert Toernooi 
uitstekend gepresteerd. FC Cas-
tricum was met zes eerste plaat-
sen veruit de sterkste club en 
werd de winnaar van de prestigi-
euze Johanna’s Hof Hooghoudt-
bokaal. De jonge talenten van de 
F6 scoorden in drie wedstrijden 
dertien keer en kregen geen en-
kel doelpunt tegen. Daarmee le-
verde FCC F6 een belangrijke 

bijdrage aan de bekerwinst van 
de E- en F-pupillen en kregen 
zij de cup met de grote oren uit-
gereikt. Ook mogen zij met het 
team pannenkoeken eten bij Jo-
hanna’s Hof. FC Castricum F6 
vierde de bekerwinst in het ei-
gen clubhuis. Het onbetwiste 
hoogtepunt van het feestje was 
de ontmoeting met Ajax-speler 
Hyun-Jung Suk, die op het veld 
van FC Castricum met Korea had 
geoefend tegen Senegal. (Foto: 
Han de Swart)    

Grote medailleoogst 
bij de Tios-turnsters
Limmen - Zaterdag 15 mei deed 
sportvereniging TIOS mee met 
de toestelkampioenschappen 
in Beverwijk. Op alle toestellen 
werden door de turnsters me-
dailles gehaald. Wel 15 in totaal. 
De meisjes streden in drie wed-
strijden tegen leeftijdsgenootjes 
van andere verenigingen. Elke 
turnster mocht maar voor twee 
onderdelen inschrijven en vloer 
was duidelijk favoriet. Ook bij de 
Tios-turnsters lieten veel meis-
jes hun vloeroefening zien. Een 
gouden plak was er voor Amy 
de Leeuw, Marlu v.d. Linden en 
Mei-lin Bakker. Het zilver werd 
behaald door Lisa Hoeben en 
brons was er voor Lotte Koot en 
Joyce Schouten.
Het minst favoriete onderdeel 
was de balk. Toch werden hier 

ook veel medailles gehaald. Ire-
ne Molenaar behaalde als enige 
goud hiervoor. Zilver was er voor 
Daniëlle Dam, Lisa Hoeben en 
Teun Rommel. En Han Ying Min 
ging er met het brons vandoor.
Bij de sprong belandde Irene 
Molenaar wederom op het hoog-
ste blok en één treetje lager ein-
digde Amy de Leeuw.

Nieuwkomer in de keurploeg, Iris 
Bruins, behaalde op brug heel 
knap het brons en Susanne de 
Jong mocht voor dit onderdeel 
het goud in ontvangst nemen.
Een zeer geslaagde dag voor de 
club en de leiding. Met nog één 
wedstrijd in het verschiet (dis-
trictfinale 29 mei) kan Tios te-
rugkijken op een uitstekend sei-
zoen.

Helios vecht zich naar 
overwinning op Purmer
Castricum - Coach Anand Joe-
loemingh was na afloop van de 
uitwedstrijd van korfbalclub He-
lios een tevreden man. “Eindelijk 
heb ik weer een Helios gezien 
dat vecht voor wat het waard 
is. Ik ben erg trots op de manier 
waarop de ploeg van een grote 
achterstand terugkwam en de 

wedstrijd liet kantelen naar een 
verdiende overwinning.”
Helios begon matig, er werden 
wel kansen gecreëerd maar de 
ploeg vergat te scoren. Hierdoor 
stond er halverwege de eerste 
helft een teleurstellende tussen-
stand van 7-2 op het scorebord. 
Op het moment dat iedereen 

Samen Beet start seizoen
Limmen - Zaterdagavond 22 
mei start de Limmer jeugdvis-
club Samen Beet met de eer-
ste wedstrijd van het seizoen. 
Er wordt gevist in het Stet. Men 
dient te verzamelen om 18.30 uur 
op de haven van het Stet, waar 
een plaatsnummer wordt toege-
wezen. De start van de wedstrijd 

is 19.00 uur. Het vissen duurt vijf 
kwartier. De wedstrijd is voor le-
den van jeugdvisclub Samen 
Beet (6 tot 17 jaar), maar wie 
ook een keer wil kijken of mee-
doen is welkom. Er is voor ieder-
een een prijs, deelname is gra-
tis. Vooraf aanmelding is niet no-
dig. Als aas zijn wormen wette-

dacht dat Helios compleet zou 
instorten gebeurde het tegen-
overgestelde. De kansen wer-
den plotseling wel benut en met 
een 7-5 ruststand was er nog al-
le hoop op een gunstige uitslag. 
Helios zette de goede lijn in de 
tweede helft door en liet zien dat 
het team wel goed kan korfbal-
len. Er werd gevochten voor el-
ke meter en de teamleden wis-
ten elkaar goed op te peppen. 
Tenslotte wonnen de Castricum-
mers met 10-11 waardoor zij 
zicht blijven houden op de twee-
de plaats. 
Volgens de coach was het een 
overwinning die voortkwam 
uit een uitstekende wedstrijd-
mentaliteit, een eigenschap die 
wel eens kan ontbreken bij de-
ze ploeg. “Door geloof in eigen 
kunnen wist de ploeg de kansen 
wel te benutten. Deze wedstrijd 
geeft moed voor de laatste twee 
wedstrijden.” 
Op zondag 30 mei speelt Helios 
haar volgende thuiswedstrijd op 
sportpark Noordend. De wed-
strijd tegen Aurora begint om 
14.30 uur. Balsponsor is Qlift uit 
Uitgeest. Foto: Willem Klopper.

lijk verboden tot de laatste zater-
dag van mei, en met dode aas-
vis en kunstaas wordt niet ge-
vist tijdens de wedstrijden. Ma-
den en lokvoer zijn verkrijgbaar 
bij Het Achterom aan de Stetlaan 
te Limmen.

Voor meer informatie: www.sa-
menbeet.nl of Peter van der 
Heijdt, tel. na 18.30 uur 072-
5051056. 

Castricum - Het Belgische  Chi-
may was afgelopen zaterdag 
het decor van de lossing van de 
Noord-Hollandse duiven. 

Om 9.00 uur kregen de begelei-
ders van de wedvluchtleiding het 
sein om de duiven te lossen. On-
der deze duiven waren er 220 
duiven ingezet door de leden van 
de Gouden Wieken.
Gelet op de weersomstandig-
heden werd er door de melkers 
gerekend op een soepele vlucht 
en werd er op tijd post gevat bij 
het hok zodat men niet verrast 
zou worden. Het was de NL09-
1059192 van Cees de Wildt die 
met een snelheid van circa 80 
km per uur zijn medestrevers 
voorbleef.
De doffer, gekweekt door Sjaak 
de Graaf, eindigde ook hoog in 
het klassement van Rayon A.
De tweede duif was van Gerhard 
Tromp voor de verrassend sterk 
spelende Anton Tromp die een 
serie vroege duiven pakte.
Ook Sander de Graaf, Jan Mole-
naar en Nico de Graaf zijn terug 
te vinden in de top van het klas-
sement.
De rij van prijsvliegende duiven 
werd gesloten door Arie Hage-
man en Jaap Kaandorp.

De Wildt pakt 
de overwinning

Dick slaat enorme 
karper aan de haak
Castricum - Afgelopen week heeft Dick Derriks een zeer grote kar-
per aan de haak geslagen tijdens het vissen. De vis was wel 92 cm 
en had het enorme gewicht van ongeveer 15 kilo. Dick vertelt: “Ik 
ving hem met een simpel broodje in de Geesterduinvijver die tegen-
over het winkelcentrum ligt. Na tien minuten ‘getouwtrek’ kon mijn vis-
maat, Matthijs van der Wielen, hem via het schepnet op de kant krij-
gen.” Zo’n enorme vangst moet natuurlijk wel even op de gevoelige 
plaat gelegd worden.
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Vitesse naar halve 
finale nacompetitie
Castricum - Temidden van de 
hectiek van het jaarlijkse Zilve-
ren Hert Toernooi, waaraan dit 
weekend zo’n 1500 voetballer-
tjes hebben meegedaan, moest 
Vitesse 1 aantreden voor de re-
turnwedstrijd tegen Hoofddorp. 
Waar de ploeg vorige week al-
les bij elkaar een puike presta-
tie afleverde door de thuisploeg 
in Hoofddorp met 1-2 te ver-
slaan, moesten alle zeilen wor-
den bijgezet om door te gaan 
naar de volgende ronde van de 
nacompetitie. Toen Hoofddorp 
al in de eerste helft op een 0-2 
voorsprong kwam, was menig-
een met een Vitessehart toch 
al wel een beetje bevreesd voor 
een onverwachte uitschakeling. 
Maar Vitesse wist zich te her-
pakken, en won uiteindelijk ook 
het tweede duel met 3-2. 
De wedstrijd was nog maar nau-

welijks begonnen toen Hoofd-
dorp de eerste tik al wist uit te 
delen. Op een hoge bal werd 
door de achterhoede onvoldoen-
de geanticipeerd, en alhoewel 
de daarop volgende inzet van 
een van de spitsen allesbehalve 
overtuigend was, rolde de bal via 
een polletje toch over de handen 
van keeper Marcel Koekkoek het 
doel in: 0-1. Daardoor raakte de 
thuisploeg kennelijk zodanig van 
slag dat de Hoofddorpers het 
heft volledig in handen namen. 
Dat resulteerde na bijna een half 
uur spelen al in een 0-2 voor-
sprong toen een corner van links 
bij de tweede paal vrijwel onge-
hinderd kon worden ingekopt. 
Niet veel later was er een soort-
gelijke standaardsituatie aan de 
andere kant nodig voor de aan-
sluitingstreffer. Nu werd de bal 
bij de eerste paal perfect inge-

kopt door verdediger Sil Harin-
ga: 1-2. Die tegentreffer bete-
kende eigenlijk ook min of meer 
het einde van het veldover-
wicht van Hoofddorp. Achter-
in bleek de ploeg net als vorige 
week kwetsbaar, en juist daar-
door sloop de onzekerheid in de 
ploeg. Toch leek Vitesse de rust 
in te gaan met een achterstand, 
ware het niet dat Robin Bakker 
in de blessuretijd alsnog wist ge-
lijk te maken en Vitesse alsnog 
op 2-2 bracht. 
Ook na rust wist Hoofddorp het 
tij niet meer te keren. Zonder 
zelf tot echt goed voetbal te ko-
men, wist Vitesse toch een licht 
veldoverwicht te creëren. Na wat 
kleine mogelijkheden aan beide 
kanten werd vijf minuten voor tijd 
de marge voor verdere deelname 
aan de nacompetitie vergroot 
tot 3-2. Robin Bakker, uitgewe-
ken naar de linkerkant, stuurde 
met wat schijnbewegingen en-
kele tegenstanders het bos in 
en speelde de bal op Kevin Kla-
ver. Die leek de bal te gaan af-
spelen, maar uiteindelijk zette hij 
de punt van zijn schoen tegen de 
bal, die vervolgens keihard in de 
kruising knalde. Dat werd dan 
ook de beslissende treffer. Om-
dat ook Hoofddorp niet of nau-
welijks meer bij machte was om 
het Vitesse lastig te maken, was 
het Vitesse dat uiteindelijk toch 
verdiend door gaat in de nacom-
petitie. Daarin wacht een beken-
de tegenstander: Flamingo’s uit 
Alkmaar. Door een 2-2 gelijkspel 
wisten zij Zeeburgia uit te scha-
kelen na de eerdere 2-1 winst in 
Alkmaar. Zaterdag volgt om 17.00 
uur de eerste wedstrijd in Alk-
maar, terwijl de return gepland 
staat op tweede pinksterdag op 
de Puikman. De aanvang is dan 
weer 14.30 uur. 

Schitterende eerste helft niet 
genoeg voor FC Castricum
Castricum - FC Castricum zal 
ook het volgende seizoen uitko-
men in de tweede klasse. In de 
strijd om promotie naar de eerste 
klasse verloor de ploeg na twee 
wedstrijden door strafschoppen 
van Zevenhoven. 
De returnwedstrijd in en tegen 
Zevenhoven werd een memora-
bele pot voetbal. FC Castricum 
liet haar ware gezicht zien en 
tegenstander Zevenhoven leek 
het slachtoffer te worden van de 
Castricumse dadendrang. Leek, 

want in de tweede helft was daar 
plotseling de ommekeer. Verwij-
ten op een dag als vandaag zijn 
niet op z’n plaats, maar het uit-
vallen van middenvelder Ray-
mond Rijnsburger had grote 
gevolgen. De combinatie Ray-
mond Rijnsburger/Daan Hama-
ker werkte uitstekend, maar na 
het uitvallen van Raymond Rijns-
burger en Ralph van der Grijp 
verloor Castricum de grip op de 
wedstrijd. 
Duco de Koning schoot met links 

el van Joris Schekkerman, waar-
na Edo de Zwaan raakschoot, 1-
2. Met 2-2 als totaalstand moes-
ten strafschoppen de beslissing 
brengen. Van de vijf strafschop-

Homeruns en veldfouten bezor- 
gen Red Stars eerste nederlaag
Castricum – Red Stars Vitesse 
heeft voor het eerst sinds augus-
tus een wedstrijd verloren. Bears 
was in een zinderende topper 
met 10-13 te sterk. De gasten 
uit Bergen, tegen wie Red Stars 
vorig jaar al vier bloedstollende 
partijen speelde, sloegen de bal 
drie keer het veld uit. Die home-
runs, gecombineerd met de ve-
le veldfouten van de Castricum-
se honkbalploeg, waren volgens 
coach Daan Kuijper de oorzaak 
van de nederlaag. “Zij sloegen 
beter, maar een heel groot deel 
van de punten hadden we kun-
nen voorkomen, als onze verde-
diging in normale doen was.” Be-
ars begon de wedstrijd furieus, 
met in zowel de eerste als tweede 
inning drie punten. In de tweede 
inning waren een mislukte inslui-
ting en een vangfout duur, toen 
die werden gevolgd door een 
homerun. Maar Red Stars ant-
woordde twee keer uitstekend, 
door de stand steeds weer gelijk 
te trekken: 6-6. In de vierde in-
ning zorgde Jeroen Groenendal 
voor de 7-6 voorsprong, hij sloeg 

Mark Kuijper binnen. Die voor-
sprong verdween echter omdat 
Bears in de innings daarna ef-
fectiever omging met de sco-
ringskansen en bovendien nog 
twee keer de bal het veld uit-
joeg. Red Stars kwam niet meer 
tot scoren, de Castricumse ploeg 
hielp de schaarse mogelijkheden 
juist om zeep door onnadenkend 
honklopen. “Heel erg balen, 
want dit leek een cruciale wed-
strijd. Aan de andere kant kun-
nen we in de luwte achter koplo-
per Bears aanzitten. Het afgelo-
pen seizoen waren wij het team-
to-beat en nu zit Bears in die rol. 
Ik hoorde ze na de wedstrijd al 
zingen dat ze kampioen worden. 
Dat is een goede motivatie voor 
ons om ze nog flink op de hie-
len te zitten. Deze wedstrijd wa-
ren onze verdediging en aan-
val onder de maat, dus we ma-
ken zeker kansen in de nog vol-
gende wedstrijden tegen Bears.” 
Eerst speelt Red Stars nog tegen 
Olympia. Die wedstrijd is zater-
dag 22 mei om 14.00 uur op De 
Puikman. 

Jeroen Karreman steelt het derde honk. (Foto: Jeroen de Ruijter)

schitterend raak na een ragfij-
ne combinatie met Maarten van 
Duivenvoorde, 0- 1. Castricum 
bleef openingen creëren en het 
was Maarten Jurrjens, die een 
belangrijk kopduel won, waar-
na Louis Jansen de Castricumse 
supporters in extase bracht, 0- 2. 
Inmiddels stond er in de twee-
de helft wel een ander Zevenho-
ven in het veld. Het hechte col-
lectief was met een nieuwe op-
dracht van trainer Renato Dijk-
sterhuis het veld ingegaan. Na-
dat Edo de Zwaan en aanvoerder 
Roland Verlaan grote kansen on-
benut lieten was het een kwar-
tier voor tijd wel raak. Jens van 
Zon won bij de achterlijn een du-

pen schoot Castricum er vier 
raak. Uitgerekend Maarten Jurrj-
ens miste, waarna de aanvoerder 
een moment voor zichzelf zocht. 
Foto: Han de Swart.

-	 omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar-
schrift is gericht (bv. door vermelding van het ken-
merk van het besluit of door bijvoeging van een kopie
ervan);

-	 gronden van het bezwaar (de reden(en) waarom de
indiener het met het besluit oneens is).

Voorlopige voorziening
De werking van dit besluit wordt door indiening van een
bezwaarschrift niet opgeschort. Op grond van artikel
8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan daarvoor,
indien onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken be-
langen vereist, een zgn. verzoek om voorlopige voor-

ziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht (Postbus 251,
1800 BG Alkmaar); voorwaarde voor indiening van zo
een verzoek is wel, dat tevens een bezwaarschrift is
ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

AAnpAssing Legesverordening 
2010
Met ingang van 1 juli wordt de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht en worden
25 vergunningen t.b.v. de fysieke leefomgeving geïnte-

greerd in de omgevingsvergunning.
De leges voor bouwvergunningen c.a., zoals vermeld
onder Titel 2 van de Legesverordening 2010, komen per
1 juli te vervallen en worden vervangen door leges voor
de activiteiten van de omgevingsvergunning.
De tarieventabel voor activiteiten vallende onder de
omgevingsvergunning, onder Titel 2 van de Legesveror-
dening 2010, ligt gedurende 6 weken, met ingang van
20 mei, ter inzage bij de gemeentelijke locatie aan de
Zonnedauw 4 te Limmen. In deze periode wordt u in de
gelegenheid gesteld uw zienswijze in te dienen.

Castricum, 19 mei 2010



Bezoekadressen
De Loet, ingang Zeeweg, Duin en Bosch 3, 
1901 NT Castricum
Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen (sector 
Ruimte)

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum
T: (0251) 66 11 22
F: (0251) 66 12 34
I: www.castricum.nl
E: gemeentebestuur@castricum.nl

Openingstijden
Publiekszaken, Zonnedauw 4, Limmen
Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 
16.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, 
‘s middags gesloten. De afdeling Publieks-
zaken is op donderdag geopend tot 18.00 
uur voor aangiften geboorte en overlijden, 
verhuizingen , emigratie, huwelijk en gere-
gistreerd partnerschap, paspoorten/neder-
landse identiteitskaarten en rijbewijzen. Van 
18.00 tot 20.00 uur uitsluitend geopend 
voor rijbewijzen en reisdocumenten.
Team Bouwen, Wonen en Bedrijven, uitslui-
tend te bezoeken na telefonische afspraak 
via 0251 - 661122 of via de receptie in de 
locatie Zonnedauw 4, Limmen.

Spreekuur college
Voor afspraken met leden van het college 
van burgemeester en wethouders, kunt 
u tijdens kantooruren een afspraak ma-
ken met het Bestuurssecretariaat, telefoon 
(0251) 66 12 20 / 66 13 60

Contact met de raadsfracties
Op de website www.castricum.nl vindt u 
onder het kopje Bestuur en organisatie/
raadsfracties de e-mailadressen van de ze-
ven raadsfracties van de raad van de ge-
meente Castricum.

Schulpstet
De buitendienst van de afdeling Gemeente-
werken vindt u aan het Schulpstet 17, 1901 
JH Castricum. Deze locatie, waar ook het 
afvalbrengdepot is gevestigd, is geopend op 
werkdagen van 8.00 uur tot 11.45 uur en 
van 13.00 uur tot 15.45 uur. De afvalstraat 
is daarnaast ook op zaterdag geopend van 
9.00 uur tot 13.00 uur.

Kantoor bestuur griffie
De Loet, ingang Zeeweg, Duin en Bosch 3, 
1901 NT Castricum. Bezoek op afspraak.

Bijeenkomst gemeenteraad
Clusius College, Oranjelaan 2a, 1901 TX 
Castricum

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl

I N F O B U L L E T I N
19 mei 2010

9 juni 2010: Verkiezingen Tweede Kamer

Feestelijk afscheid oude kabel-
pont Akersloot op 21 mei
Het oude gemeentelijke kabelpontje van 
Akersloot wordt na 132 jaar trouwe dienst 
op 1 juni 2010 vervangen door een nieu-
we, vrijvarende veerpont. De nieuwe veer-
pont komt in eigendom en beheer van het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorder-
kwartier.

Laatste vaart 
Het oude pontje krijgt een feestelijk af-
scheid. Wethouder Meijer maakt op vrij-
dagmiddag 21 mei een ‘laatste’ ceremo-
niële heen en weervaart met het oude 
kabelpontje van Akersloot. Omstreeks 
15.00 uur vindt dit plaats. Belangstel-

lenden zijn hierbij van harte welkom. Na 
afloop is er gelegenheid voor een kopje 
koffie of thee in het naastgelegen Café ‘t 
Pontje.

Eén week geen overtochten voor au-
to’s
In het pinksterweekend zal het oude ka-
belpontje overigens nog wel varen, maar 
direct daarna, op 25 mei, gaat de pont uit 
de vaart. De nieuwe pont vaart met ingang 
van 1 juni. In de tussentijd wordt de nieu-
we insteekhaven voor de nieuwe veerpont 
aangelegd. Dan vaart alleen voor fietsers 
en voetgangers een tijdelijk pontje.

Workshop randvoorwaarden 
bedrijventerreinen op 31 mei
Alle huidige en toekomstige ondernemers 
in Castricum zijn door de gemeente uitge-
nodigd voor een workshop over de rand-
voorwaarden voor bedrijventerreinen en 
andere werklocaties binnen de gemeente-
grenzen. 

De gemeente hoort graag van de onderne-
mers waaraan de bestaande en eventuele 
nieuwe bedrijventerreinen en andere werk-
locaties in de gemeente moeten voldoen 
om ook in de toekomst als vestigingslocatie 
aantrekkelijk te zijn. In samenwerking met 
de Kamer van koophandel Alkmaar en on-
derzoeksbureau BRO wordt daarom een 
workshop georganiseerd op maandag 31 
mei van 19.30 tot 21.30 uur in de Burgerij 
te Limmen. 

Voorafgaand aan de workshop is een on-

derzoek naar de kwantiteit en kwaliteit 
van de bedrijventerreinen uitgevoerd door 
BRO. Het resultaat van de workshop maakt 
deel uit van dit onderzoek. Het resultaat 
van het onderzoek vormt de basis voor een 
toekomstvisie op de bedrijventerreinen als 
geheel en per bedrijventerrein. Het gaat 
daarbij naast de planning en invulling van 
mogelijke nieuwe bedrijventerreinen ook 
over een betere benutting van de bestaan-
de bedrijventerreinen. Behoud en realiseren 
van kwaliteit speelt hierin een belangrijke 
rol. Het resultaat vormt eveneens de basis 
voor de te actualiseren gemeentelijke be-
stemmingsplannen.

In verband met de catering vraagt de ge-
meente u vooraf aan te melden vóór 22 
mei via e-mailadres mirjamvanderhorst@
castricum.nl, tel. (0251) 661178. 

Op 9 juni 2010 kunt u weer uw stem uit-
brengen op leden voor de Tweede Kamer. 
In de komende weken informeren wij u 
over de voorbereidingen van de verkiezin-
gen die (ook) voor u van belang zijn. U 
kunt alle informatie nalezen op www.cas-
tricum.nl > Verkiezingen Tweede Kamer.

Stempas uiterlijk 26 mei in huis
De stempassen voor de verkiezingen wor-
den uiterlijk 26 mei thuisbezorgd bij alle 
kiesgerechtigden.

Kandidatenlijst 7 juni op de deur-
mat
De kandidatenlijst wordt uiterlijk 7 juni 
huis-aan-huis bezorgd. 

Stemmen in een andere gemeente 
met uw stempas 
Een kiezer mag zijn/haar stem ook uit-
brengen in een andere gemeente. Wilt u 
hiervan gebruikmaken, dan kunt u bij het 
Team Burgers kosteloos een formulieren 
hiervoor krijgen. 

Iemand anders machtigen om voor 
u te stemmen 
Een kiezer mag bij volmacht stemmen. De 
‘gemachtigde’ (die voor een ander stemt) 
moet ook als kiezer zijn geregistreerd. 
U moet de machtiging wel vooraf rege-
len. Dat kan door een schriftelijk aanvraag 
hiervoor te doen (formulieren hiervoor zijn 
verkrijgbaar bij Team Burgers) of door het 

speciale kader op de stempas te onderte-
kenen en de gemachtigde te laten mede-
ondertekenen. De gemachtigde moet wel 
een kopie van het legitimatiebewijs van de 
kiezer meenemen. 
Een gemachtigde mag voor maximaal 2 
andere kiezers een stem uitbrengen (‘ge-
machtigd zijn’). De volmachtstem moet 
tegelijk met de eigen stem te worden uit-
gebracht.

Neem bij het stemmen uw stempas 
en legitimatie mee.

College op bezoek 
in Castricum
Het  nieuwe college breng op dinsdag 
25 mei een kennismakingsbezoek aan 
de kern Castricum. Vanaf 19.30 uur 
bent u van harte welkom in dorpshuis 
De Kern, Overtoom 15.

Afsluiting afritten 
A9 bij Uitgeest
Van woensdag 19 mei t/m vrijdag 21 mei 
is de afrit van de A9 vanuit Alkmaar en de 
toerit van de A9 naar Amsterdam van ‘s 
avonds 20.00 uur tot ‘s ochtends 6 uur af-
gesloten. Verkeer van en naar de A9 wordt 
met borden omgeleid. Meer informatie: 
www.noord-holland.nl > Projecten/weg-
werkzaamheden; Provinciale Servicepunt 
Wegen en Vaarwegen, tel. 0800 - 0200 
600 (gratis).

Afdelingen en afval-
brengdepot gesloten
Op 24 mei Tweede Pinksterdag zijn alle 
gemeentelijke diensten gesloten. Het 
restafval in Limmen (wijk 1) wordt in 
verband met deze feestdag niet op 24 
maar op 25 mei opgehaald. Datzelfde 
geldt voor het GFT-afval in Bakkum-
Noord. Het plasticafval wordt die week 
in Akersloot, de Woude en Bakkum op-
gehaald op 31 mei.

WWW.CASTRICUM.NL



AAngevrAAgde vergunningen
Alle stukken met betrekking tot bouwzaken kunt u 
inkijken op de gemeentelijke locatie in Limmen, Zon-
nedauw 4.

*Ontvangen bouwaanvragen, sloopaanvragen, 
aanvragen om een aanlegvergunning, aanvragen 
(licht)reclame en verzoeken om ontheffingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
290410 Bijlacker 7 in Castricum

Het plaatsen van een dakkapel
Stetweg 58 in Bakkum
Het plaatsen van een schuur
Het Lageland 25 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

040510 Heer Derckplantsoen 1-22 in Akersloot
Het slopen van 22 seniorenwoningen

060510 Boschweg 17 in Akersloot (sportpark Clop-
penburgh)
Het plaatsen van 2 lichtmasten op het C-veld

070510 Westerweg 78 in Limmen
Het plaatsen van een serre

100510 Uitgeesterweg 35 in Limmen
Nieuwbouw woning met berging
Buurtweg 16 in Akersloot
Het plaatsen van een erker

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

*Aangevraagde ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 20 mei 2010 de volgende aan-
vragen om ontheffing van het bestemmingsplan gedu-
rende 6 weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening
Boschweg 23 in Akersloot

Het bouwen van een woning
Akerhof 1 in Akersloot

Het verbouwen van een kantoor
Dorpsstraat 7 in Castricum

Het omzetten van de bestemming

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan een 
belanghebbende mondelinge of schriftelijke zienswijzen 
indienen bij het college van burgemeester en wethouders 
van Castricum. Voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling 
Dienstverlening team Bouwen, Wonen en Bedrijven, be-
reikbaar via doorkiesnummer (0251) 66 11 39. Van de 
mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. 

verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

*Bouwvergunningen met ontheffing
280410 Chopinstraat 5 in Akersloot

Het plaatsen van een erker
Boekel 21 in Akersloot
Het plaatsen van een dakkapel

070510 Heemstederweg 8 in Castricum
Het plaatsen van een opslag- en onderzoeks-
ruimte
Middenweg 24 in Limmen
Het uitbreiden van de woning en het plaatsen 
van een dakkapel
Ixiastraat 3 in Akersloot
Het plaatsen van een erker
Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 71 in 
Limmen
Het plaatsen van een erker met overkapping
Bartigon 16 in Limmen
Het wijzigen van de gevels, het uitbreiden van 
de woning en het wijzigen van de garage/ber-
ging

Beroep
Indien u het niet eens bent met het bovenstaande be-
sluit, kunt u hiertegen een beroepschrift indienen bij 
de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Alkmaar 
(Postbus 251, 1800 BG). De termijn voor het indienen 
van een beroepschrift bedraagt 6 weken, en vangt aan 
op de dag na die van verzending van dit besluit. In het 
beroepschrift moeten tenminste zijn vermeld:

Agenda
Raadsplein
20 mei 2010

Raadscaroussel
Tijd Onderwerp
19:30 - 20:00 Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet

Investeren in jongeren
19:30 - 20:00 Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen*

A. Motie PvdA: waarderingssubsidie Scouting Akersloot
B. Verslagen en besluitenlijsten Raadspleinen 22 en 29 april 2010
C. Lijst van ingekomen stukken
D. Lijst ter inzage gelegde informatie
E. Lijst van toezeggingen en moties
F. Vragen uit de raad, mededelingen uit het college

20:00 - 20:30 Bespreken evt amendementen bij 1e wijziging verordening
Toeristenbelasting 2010

20:00 - 20:30 Bestemmingsplan Visweg 1 te Limmen
20:30 - 21:00 Actualisatie Gedragscode bestuurlijke integriteit
20:30- 21:00 Opstarten procedure vrijstelling Funcenter Kartworld

Raadsvergadering
Tijd Onderwerp
21:15 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

A. 1e Wijziging verordening toeristenbelasting (ovb uitkomsten 
carrousel)

B. Rapport Rekenkamer doelstellingen, effecten en prestaties van 
het Castricumse sportbeleid

Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken. 
Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen met 
de griffie; mevr. V. Hornstra (0251) 661 277 of mevr.  L. van Heezik ( 0251) 661 370; 
e-mail; verahornstra@castricum.nl , liesbethvanheezik@castricum.nl.
Alle raadsactiviteiten worden gehouden in het Clusius College aan de Oranjelaan in 
Castricum. Gehandicapte bezoekers van de raadsbijeenkomsten  kunnen met gebruik 
van de gehandicaptenparkeerkaart parkeren op de bezoekersparkeerplaatsen van het 
politiebureau aan de Eerste Groenelaan.

Commissie Bezwaarschriften Castricum
Kamer I van de Commissie Bezwaarschrif-
ten Castricum  houdt hoorzitting op don-
derdag 27 mei 2010 vanaf 19.30 uur in 
het Clusiuscollege aan de Oranjelaan in 
Castricum.
Kamer II houdt hoorzitting op woensdag 

26 mei 2010 vanaf 19.30 uur  in de ge-
meentelijke locatie te Limmen.

Zie voor meer informatie de website: poli-
tiek en organisatie>bestuurlijke vergader-
kalender.

Agenda raadsactiviteiten
op 27 mei 2010
Tijd Onderwerp
19:30 - 20:30 Kadernota buitengebied
20:45 - 21:30 Toelichting op werkplan uitvoering Kwaliteitsimpuls Economie

Castricum

iedereen welkom bij raadsactiviteiten
Een keer in de twee weken houdt de gemeenteraad van Castricum raadsactiviteiten over 
een breed scala aan onderwerpen. Op deze avonden vinden bijvoorbeeld presentaties, 
hoorzittingen, en discussiebijeenkomsten plaats. De opzet van de bijeenkomsten wis-
selt per raadsactiviteit.

De raad wenst, via raadsactiviteiten, meer 
gelegenheid te geven aan burgers en orga-
nisaties om hun opvattingen aan de raad 
kenbaar te kunnen maken over onderwer-
pen die op de agenda staan. De raad kan 
dan bij de politieke bespreking in de car-
rousel rekening houden met deze opvat-
tingen. Bij raadsactiviteiten gelden geen 
beperkingen in spreektijden zoals die wel 
gelden bij carrousels. 
Op  donderdag 27 mei worden er twee 
raadsactiviteiten gehouden, te weten:
19.30 -20.30 uur over Kadernota buiten-
gebied
20:45 -21.30 uur over Werkplan uitvoering 
Kwaliteitsimpuls Economie Castricum
De locatie is het Clusius College, Oranje-
laan 2A te Castricum. 

Kadernota Buitengebied
De Kadernota Buitengebied zet de lijnen uit 
voor de toekomstige koers in het buiten-
gebied. De Kadernota zal gebruikt worden 
als basis voor het nog op te stellen bestem-
mingsplan voor het buitengebied van de 
gemeente Castricum. 

Werkplan uitvoering Kwaliteitsim-
puls Economie Castricum
De Kadernotitie Kwaliteitsimpuls Economie 

Castricum is door de gemeenteraad op 25 
september 2008 vastgesteld. Ter uitvoering 
van deze kadernotitie wordt jaarlijks een 
werkplan gemaakt in samenwerking met 
Economische Platform Castricum en de 
OFCAL. Het werkplan 2010 is in april 2010 
vastgesteld door het College van Burge-
meester en Wethouders. De gemeenteraad 
wordt geïnformeerd over het werkplan 
2010.

U bent van harte welkom om bij de raads-
activiteiten aanwezig te zijn. Bij beide 
raadsactiviteiten is er alle gelegenheid om 
de raad uw mening kenbaar te maken over 
de Kadernota Buitengebied of het werk-
plan uitvoering Kwaliteitsimpuls Economie 
Castricum.
U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. 
De stukken behorende bij de Kadernota 
Buitengebied en het werkplan uitvoering 
Kwaliteitsimpuls Economie Castricum kunt 
u raadplegen via de website van de ge-
meente castricum  www.castricum.nl, on-
der het kopje politiek, bestuur en organisa-
tie. De stukken liggen ook ter inzage.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
raadsgriffie van de gemeente Castricum, 
via raadsgriffie@castricum.nl of 0251 661 
277 of 661 370.

WWW.CASTRICUM.NL



-	 naam, adres en handtekening van de indiener;
-	 datum aanduiding;
-	 omschrijving van het besluit waartegen het beroep-

schrift is gericht (bijvoorbeeld door vermelding van
het kenmerk van het besluit of door bijvoeging van
een kopie ervan);

-	 gronden van het beroep (de reden(en) waarom de
indiener het met het besluit oneens is).

Voor de behandeling van een beroepschrift is griffie-
recht verschuldigd.

Voorlopige voorziening
De werking van dit besluit wordt door indiening van
een beroepschrift niet opgeschort. Op grond van artikel
8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan daarvoor,
indien onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken be-
langen vereist, een zgn. verzoek om voorlopige voorzie-
ning worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van
de Rechtbank, Sector Bestuursrecht (Postbus 251, 1800
BG Alkmaar); voorwaarde voor indiening van zo’n ver-
zoek is wel, dat tevens een beroepschrift is ingediend.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige
voorziening is griffierecht verschuldigd.

Bouwvergunningen
290410	 Het Lageland 25 in Castricum
	 Het plaatsen van een dakkapel
	 Stetweg 58 in Bakkum
	 Het plaatsen van een schuur
	 Bijlacker 7 in Castricum
	 Het plaatsen van een dakkapel
060510	 Voorweide 63 in Castricum
	 Het plaatsen van dakkapellen
	 Tijm 8 in Castricum
	 Het plaatsen van een dakkapel
070510	 Kastanjelaan 19 in Castricum
	 Het plaatsen van dakkapellen
	 Van Oldenbarneveldweg 34 in Castricum
	 Het plaatsen van een houthokje met overkap-

ping (legalisatie)
100510	 Bakkerspleintje 26-28 in Castricum
	 Het intern wijzigen van het pand
120510	 Henri Schuytstraat 7 in Castricum
	 Het verbouwen van de praktijjkruimte naar

woonruimte

Sloopvergunningen
060510	 Koningsweg 32 in Akersloot
	 Het slopen van het scoutinggebouw
070510	 Rijksweg 9 in Limmen
	 Het slopen van de schuur

Kapvergunningen
110510	 Dr. Nieveltweg/Dr. de Jonghweg in Castri-

cum
	 Het kappen van 5 bomen
	 Rijksweg t.h.v. nr. 45 in Limmen
	 Het kappen van 1 iep

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen
van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling
Dienstverlening team Bouwen, Wonen en Bedrijven, de
gemeentelijke locatie in Limmen.

Bezwaar
Een bezwaarschrift tegen de hiervoor genoemde be-
sluiten dient binnen 6 weken na de datum van afgifte
van het betreffende besluit schriftelijk en gemotiveerd
te worden ingediend bij burgemeester en wethouders
van de gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH
in Castricum.

Verzoek hogere waarde wet
geluidhinder SchulpStet 13 in 
Bakkum
Bij de gemeente Castricum is een verzoek ingediend ter
vaststelling van een hogere waarde voor de nieuwbouw
van één woning op het perceel Schulpstet 13 te Bak-
kum. De geprojecteerde woning is gelegen binnen de
geluidzone van de Van Haerlemlaan.
Alle wegen, met uitzondering van de 30 km/uur wegen,
zijn, op basis van de Wet geluidhinder, voorzien van een
geluidzone. Nieuwe geluidgevoelige bestemmingen, zo-
als woningen, welke binnen een dergelijke zone langs
een weg zijn gelegen, dienen op een zodanige afstand

van de weg te zijn gelegen dat de geluidbelasting niet te
hoog wordt (de zogenaamde ‘voorkeursgrenswaarde’
die de Wet geluidhinder stelt).

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat, als gevolg van
het wegverkeer op de Van Haerlemlaan, een hogere
geluidbelasting optreedt, dan de voorkeursgrenswaarde
van 48 dB zoals aangegeven in de Wet geluidhinder. De
geluidbelasting is echter lager dan de, in de Wet geluid-
hinder aangegeven maximale ontheffingswaarde.
Het college van burgemeester en wethouders is van
plan om voor de nieuwe woning, op grond van artikel
83 jo 110a van de Wet geluidhinder, een hogere waarde
vast te stellen van 49 dB.

De stukken van dit ontwerpbesluit liggen vanaf 20 mei
2010 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling
Diensverlening in Limmen, Zonnedauw 4 gedurende de
openingstijden:
Tevens is het ontwerpbesluit inclusief de daarbij beho-
rende stukken te raadplegen op de website van de ge-
meente Castricum, www.castricum.nl.
Gedurende deze termijn kunnen door belanghebbenden
zienswijzen worden ingediend. De zienswijzen dienen
bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend en moe-
ten worden gericht aan het college van burgemeester
en wethouders van gemeente Castricum, Postbus 1301,
1900 BH te Castricum. Wij verzoeken u boven aan de
brief te vermelden ‘zienswijzen ontwerpbesluit hogere
waarde Wet geluidhinder Schulpstet 13 in Bakkum’.
Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mo-
gelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één
week voor het einde van de ter inzage legging, een tele-
fonische afspraak te worden gemaakt. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met mevr. P.C.J. Drenth-
Reus, tel. (0251) 661122.

kenniSgeVing ex. artikel 3.8
wro ontwerpBeStemmingS-
plan ‘SchulpStet 7, 9 en 13, 
Bakkum’
Burgemeester en wethouders van Castricum hebben in-
gestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Schulpstet
7, 9 en 13, Bakkum’.
Ingevolge artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke orde-
ning ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Schulpstet 7, 9
en 13, Bakkum’ vanaf 20 mei 2010 tot en met 30 juni
2010 gedurende zes weken voor een ieder op de vol-
gende wijzen ter inzage:
*	 digitaal via de landelijke website www.ruimtelijke-

plannen.nl ;
*	 digitaal als pdf bestand inclusief bijbehorende stukken

op de gemeentelijke website www.castricum.nl ;
*	 bij de afdeling Dienstverlening, aan de Zonnedauw 4

in Limmen, gedurende de openingstijden van maan-
dag tot en met woensdag van 09:00		tot 16:00 uur,
op donderdag van 09:00 tot 20:00 uur en op vrijdag
van 09:00 tot 12:30 uur.

Het bestemmingsplan is opgesteld naar aanleiding van
het slopen van de woonboerderij en het hierna realise-
ren van één 2 onder 1 kap woning en één vrijstaande
woning.
Gedurende bovengenoemde periode kan een ieder een
zienswijze naar voren brengen. Zienswijzen dienen bij
voorkeur schriftelijk te worden ingediend en moeten
worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente
Castricum, Postbus 1301, 1900 BH te Castricum. Wij
verzoeken u boven aan de brief te vermelden ‘Ziens-
wijze op het ontwerpbestemmingsplan ‘Schulpstet 7, 9
en 13, Bakkum’.
Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is moge-
lijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week
voor het einde van de ter inzage legging, een telefoni-
sche afspraak te worden gemaakt. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met mevr. P. Drenth-Reus, tel.		
(0251) 661122.
Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijze
geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op
welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de
reacties betrekking hebben.

kenniSgeVing geSloten

anterieure oVereenkomSt
Burgemeester en wethouders delen mee dat zij op 6 mei
2010 een overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro heb-
ben gesloten met Oude Haarlemmerweg BV en diverse
eigenaren, betrekking hebbend op de gebiedsontwikke-
ling van de locatie Oude Haarlemmerweg 46. Het be-
treft het exploitatiegebied waarin de percelen , kadas-
traal bekend als gemeente Castricum, sectie B nummers
11507 en 11508 zijn gelegen. De overeenkomst heeft
betrekking op de realisatie van een appartementencom-
plex en 5 woningen met bijhorende openbare ruimten.
Met ingang van 19 mei 2010 ligt voor de duur van zes
weken een zakelijke beschrijving van de overeenkomst
voor een ieder ter inzage bij de afdeling Dienstverlening
aan de Zonnedauw 4 te Limmen gedurende de ope-
ningstijden.

Vragen
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opne-
men met mevr. I. Smit-Munster, juridisch medewerker
team Civiele Werken, tel. (0251) 661122.

VerkeerSBeSluiten
Besluit
Gelet op het bepaalde in artikel 2 Wegenverkeerswet
1994 en met inachtneming van de artikelen 3 en 12 van
het BABW hebben burgemeester en wethouders beslo-
ten:

1.	 Tot het intrekken van het parkeerverbod op de Bre-
derodestraat, in de kern Bakkum, door middel van
verwijdering van de verkeersborden E1 als bedoeld
in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregelaars en
Verkeerstekens (RVV).

2.	 Tot het instellen van een stopverbod op de zuidzijde
van de Tweede Groenelaan, in de kern Bakkum tus-
sen de Brederodestraat en de Vondelstraat, door
middel van plaatsing van verkeersborden E2 met on-
derborden ‘ma t/m vr 8 -16 h’ als bedoeld in bijlage
1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerste-
kens (RVV), zoals aangegeven op de bij dit besluit
behorende kaart.

3.	 Tot het instellen van een parkeerverbod op de noord-
zijde van de Tweede Groenelaan, in de kern Bakkum
tussen de Brederodestraat en de Vondelstraat, door
middel van plaatsing van verkeersborden E1 als be-
doeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels
en Verkeerstekens (RVV), zoals aangegeven op de bij
dit besluit behorende kaart.

4.	 Het pad achter de Boekel, kern Akersloot, gesloten
verklaren in beide rijrichtingen voor voertuigen, rui-
ters en geleiders van rij- of trekdieren of vee door
middel van plaatsing van verkeersborden C1 met
onderbord “uitgezonderd aanwonenden” en onder-
bord “uitgezonderd fietsers” als bedoeld in bijlage 1
van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
(RVV) en zoals aangegeven op de bij dit besluit be-
horende kaart.

5.	 Een inrijverbod in stellen ten zuiden op het terrein
van Dijk en Duin op de Duinenbosch, door middel
van plaatsing van verkeersborden C12 met daarbij
verschillende onderborden OB401-800, OB401-250
en OB401-200 als bedoeld in bijlage 1 van het Re-
glement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) en
zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende te-
kening.

6.	 door middel van plaatsing van verkeersbord E6 als
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersre-
gels en Verkeerstekens (RVV) een gehandicapten-
parkeerplaats zo dicht mogelijk bij de woning Gro-
teweide 21, kern Castricum, te reserveren, voor een
motorvoertuig met een onderbord waarop kenteken
van betrokkene staat vermeld, zoals aangegeven op
de bij dit besluit behorende tekening.

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met het bovenstaande be-
sluit, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij
het College van Burgemeester en Wethouders van Cas-
tricum (Postbus 1301, 1900 BH). De termijn voor het
indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken, en
vangt aan op de dag na die van verzending van dit be-
sluit. In het bezwaarschrift moeten ten minste zijn ver-
meld:
-	 naam, adres en handtekening van de indiener;
-	 datum aanduiding;


