
Castricum - Bij de behan-
deling van de begroting 2018 
in de gemeenteraad afgelo-
pen donderdag is positief ge-
reageerd op een motie van 
GroenLinks en de PvdA waar-
in het college verzocht wordt 
een onderzoek te starten naar 
het aardgasvrij maken van de 
gemeente Castricum. Voor an-

dere moties en amendemen-
ten die aan de orde kwamen, 
werd minder enthousiasme 
opgebracht. 

Het college wordt gevraagd 
een meerjarenplan te ontwik-
kelen voor het aardgasvrij ma-
ken van de huishoudens en 
bedrijven van Castricum, op 
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Akersloot - De politie is op 
zoek naar getuigen van een 
incident dat plaatsvond op 
zaterdag op de vluchtstrook 
van de A9 tussen Uitgeest en 
Akersloot. Omstreeks 17.30 
uur reed een 32-jarige vrouw 
in haar personenauto over de 
A9, komende vanuit Heems-
kerk richting Alkmaar. Vol-
gens de politie werd zij tus-
sen Uitgeest en Akersloot 
gesneden door de bestuur-
der van een personenauto. 
De vrouw trapte op de rem 
en stuurde de vluchtstrook 
op. De andere auto stopte 
voor haar op de vluchtstrook. 

Twee of drie mannen kwa-
men de auto uit en het portier 
van de auto van het slachtof-
fer werd opengerukt. Nadat 
de vrouw klappen had ge-
kregen, gingen de daders er 
met de dagopbrengt van haar 
winkel vandoor. De vrouw 
moest zich met haar ver-
wondingen onder doktersbe-
handeling stellen. Een getui-
ge meldde aan het NHD dat 
het ging om een verkeersru-
zie nabij Heemskerk. 
De politie is bereikbaar op 
tel.: 0900-8844. Liever ano-
niem? Bel dan met 0800-
7000.

Michel Butter zesde in 
marathon New York

Castricum - Het komt niet 
vaak voor dat er een Castri-
cummer op tv te zien is die 
vooraan in de kopgroep loopt 
van de marathon in New 
York. Michel Butter deed het. 
Op zijn 32e verjaardag heeft 
de atleet een toppresta-
tie geleverd. Hij liep de ma-
rathon in 2:12,39. Winnaar 
Kamworor, tweevoudig we-
reldkampioen op de halve 
marathon en de cross, klok-
te 2:10.53. Butter kon lange 
tijd de kopgroep bijhouden. 

Toen Kamworor na 35 kilo-
meter een versnelling inzette, 
moest Butter hem laten gaan. 
Hij kwam uiteindelijk als zes-
de over de streep. De atleet 
was hiermee de tweede Eu-
ropeaan achter de in Eri-
trea geboren Zwitser Tades-
se Abraham die vijfde werd 
in 2.12,01. Butter eindigde in 
april als dertiende in de ma-
rathon van Rotterdam in een 
tijd van 2:11.00. Zijn persoon-
lijk record uit 2012 staat op 
2:09.59.

Onderzoek naar aardgas-
vrij maken van Castricumvrij maken van Castricum

een wijze die het verwarmen 
van woningen en bedrijfs-
ruimtes voor iedereen betaal-
baar houdt. Er wordt voorge-
steld om het mogelijke aan-
haken aan het warmtenet van 
HVC in het onderzoek mee te 
nemen, eventueel in combina-
tie met een partner die aard-
warmte/geothermie kan aan-
boren en exploiteren. 
Ook het college vindt dat 
een onderzoek naar aardgas-
vrij maken van Castricum een 
waardevolle bijdrage kan leve-
ren aan het verduurzamen van 
de gemeente. In Castricum 
wordt al wel ingezet wordt op 
duurzame elektriciteit door de 
gemeente, CALorie, lokale be-
drijven en huishoudens, maar 
alleen door een enkele parti-
culier wordt gewerkt aan het 
aardgasvrij maken van wo-
ningen en bedrijfsgebouwen. 
Donderdagavond wordt de 
motie in stemming gebracht.

Akersloot - Een hardloper 
is maandag rond 20.20 uur 
aangereden op de Startin-
gerweg. De bestuurder van 
de auto reed door, maar kon 
later aangehouden worden. 
Een traumahelikopter kwam 
ter plaatse om medische 
hulp te bieden. Het slacht-
offer is met hoofd- en been-
letsel overgebracht naar het 
ziekenhuis. Bron: www.112-
akersloot.nl.
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IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

Burg. Mooijstr. 29 Castricum
0251 - 652 430
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Botox en filler-
behandelingen bij SBCare
Castricum - Het uiterlijk be-
invloedt voor een groot deel 
het zelfvertrouwen. Met een 
eenvoudige en veilige behan-
deling is het mogelijk de uit-
straling een jeugdige impuls 
te geven, waarvan het po-
sitieve effect al snel te mer-
ken is. Sinds mei 2017 is me-
disch esthetische praktijk 
SBCare gevestigd in de Ou-
de Parklaan 111 in Castri-
cum, opgericht door Saskia 
Bouwens, MSc. Zij is gecerti-
ficeerd botox- en injectable-
specialist.
,,Injectables, zoals botox en 
fillers, zijn tijdelijke, veilige 
middelen met verschillen-
de toepassingen. Zo kunnen 
vermoeide of boze gelaats-
trekken worden verzacht en 
met wat volume kunnen ron-
dingen worden gecreëerd 
met als resultaat; een zachte, 
frisse uitstraling. Botox is het 
vooral geschikt voor het be-
strijden van expressierimpels. 
Denk hierbij aan rimpels die 
het gevolg zijn van fronsen, 
verbaasd kijken en lachen. 
Het is belangrijk om naar het 
gezicht als geheel te kijken 
en niet alleen naar bepaal-
de rimpels of plooien. Dit be-
paalt het gewenste resultaat: 

ontspanning, herstel, verbe-
tering of verfrissing. Hierbij 
wordt gestreefd naar een zo 
natuurlijk mogelijk resultaat.” 
Meer informatie over de ver-
schillende behandelingen is 
te lezen op www.sbcare.nl. 
Wie een persoonlijk advies 
wenst, kan een afspraak ma-
ken voor een vrijblijvend con-
sult. Saskia Bouwens, MSc, 
tel.: 06-37611599, info@sb-
care.nl. Nieuwe klanten ont-
vangen vijftien procent kor-
ting op een behandeling.

Timo Verbruggen (17) 
gewoon vlogger bij AZ

Castricum - Timo Verbrug-
gen is sinds september 
vlogger bij AZ. In de zoek-
tocht naar een vlog-talent 
kwam de Alkmaarse club 
uit bij de 17-jarige Castri-
cummer. Hij is zijn hele le-
ven al supporter van AZ en 
volgt nu, na het behalen 
van zijn havo-diploma aan 
het Bonhoeffercollege, de 
opleiding Media, Informa-
tie en Communicatie.

Namens AZ maakt Timo 
maandelijks een vlog en 
komt zo op plekken waar je 
normaal gesproken nooit 
komt. Met de vlogs wil AZ 
haar supporters meenemen 
in de belevingswereld achter 
de schermen bij de club.
In de eerste vlog is Timo het 
krachthonk in gegaan met 
aanvoerder Ron Beton Vlaar. 
In de tweede vlog is hij met 
AZ’s eSporter Aristote Ndunu 
en middenvelder Jeremy Hel-
mer naar de FIFA 18 Game 

Experience geweest, waar hij 
oud-AZ-speler Ridgeciano 
Haps maar ook Ronnie Flex 
en Jonna Fraser tegen het lijf 
liep. Vanavond verschijnt zijn 
derde vlog. De vlogs verschij-
nen namelijk iedere tweede 
woensdag van de maand om 
19.00 uur. Hierin neemt Timo 
een kijkje achter de scher-
men bij de wedstrijd AZ-FC 
Utrecht, de wedstrijd waar-
in Castricummer Teun Koop-
meiners zijn basisdebuut 
maakt en ook nog eens een 
doelpunt scoort. Timo heeft 
een gesprek met onder an-
dere de materiaalman, de 
chef-kok en de stadionspea-
ker. En wie in een reactie on-
der deze vlog laat weten met 
wie je graag een AZ-wed-
strijd wil bezoeken, maakt 
kans op twee kaarten voor de 
wedstrijd AZ-Heerenveen op 
23 december. 
De vlogs zijn te zien op www.
youtube.com, en zoek op ‘AZ 
vlog’.

Feestelijke opening Cunera

Bakkum - Feest tijdens een zonovergoten maandagochtend 
bij locatie Cunera aan de Professor Winklerlaan. Bestuurders 
Carla Smits (Tabijn) en Esther Zijl (Forte Kinderopvang) ver-
richtten de officiële opening van de BSO en peuteropvang 
die samen met groep 1 en 2 van basisschool Cunera nu on-
der een dak gehuisvest zijn.

Akersloot - Zaterdag 11 no-
vember is er een klaverjas-

Klaverjassen drive in café de Vriendschap 
vanaf 20.00 uur. Aanmelden 
0251-312866 of via info@
vriendschapakersloot.nl

Openingsfeest Streetscape
Castricum - Zondag 12 no-
vember opent MiekMiek; 
saxofoniste, zangeres, en-
tertainer de nieuwe exposi-
ties in Galerie Streetscape. 
Er is een ‘life painting per-
formance’ door Sabrina Tacci 
geïnspireerd op muziek van 
MiekMiek. 
Naast de expositie van Sa-

brina Tacci zijn er nog twee 
die feestelijk geopend wor-
den. Schilderijen en tekenin-
gen van Irma van de Zande 
en kunst van particulieren, 
waaronder een aantal wer-
ken van Cor Heeck. De markt 
in Castricum is een van de 
aquarellen die in deze expo-
sitie te zien zijn. 

Steeds minder konijnen 
in het bos en de duinen
Regio - In het Noordhollands 
Duinreservaat loopt het aan-
tal konijnen al jaren terug. Dit 
is zorgwekkend omdat konij-
nen een belangrijke rol spelen 
in het ecosysteem van de dui-
nen. Aan duinbezoekers wordt 
daarom gevraagd deze dieren 
niet te verstoren. 

Deze afname werd vooral ver-
oorzaakt door de uitbraak van 
verschillende virusziektes, 
maar ook door de verruiging 
van het duinterrein. Het ko-
nijn is een van de belangrijk-
ste duingrazers. Het dier gaat 
verruiging van de vegetatie te-

gen, en zorgt met zijn graafge-
drag voor lokale verstuivingen 
en dynamiek. Het ecosysteem 
in het duingebied blijft daar-
door in evenwicht. Een van de 
boswachters trof onlangs een 
konijn aan in een strik. Bos-
wachter Veronique van Meurs: 
,,Sinds dit voorval controleren 
we extra scherp op verdach-
te activiteiten. Duinbezoekers 
kunnen een bijdrage leveren 
door de dieren niet te versto-
ren en zaken die mogelijk dui-
den op stroperij te melden aan 
de boswachter.” 
Dat kan via 023-5413333 of in-
fo@pwn.nl.
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Wel of niet scheiden
Regio - Wel of niet scheiden; 
het blijft een vreselijk moei-
lijke beslissing. Mensen doen 
er vaak jaren over voordat ze 
besluiten uit elkaar te gaan. 
De eerste stap naar het on-
bekende wordt vaak uitge-
steld. Er zijn veel onzekerhe-
den. 
,,Er spelen vragen als waar ga 
ik wonen en kan ik in mijn ei-
gen levensonderhoud voor-
zien? Wat voor een gevol-
gen heeft het voor de kin-
deren? Hoe is het om alleen 
te leven en vind ik ooit weer 
een leuke partner?” Aan het 
woord is Hans van Son van 
De ScheidingsMakelaar. Hij 
vervolgt: ,,Een heleboel stel-
len blijven om die redenen 
maar doormodderen, vooral 
als er kinderen zijn. De vraag 
blijft natuurlijk wat voor kin-
deren het beste is: twee ou-
ders die een liefdeloze re-
latie hebben, vaak met ru-

zies of gespannen zwijgen, of 
twee ouders die op een goe-
de manier scheiden en een 
nieuw begin maken? Slepen-
de confl icten na de scheiding 
zijn altijd schadelijk. Soms is 
er een andere affaire nodig 
om de beslissing uiteindelijk 
te forceren. Op deze manier 
bereik je blijkbaar een point-
of-no-return. De dingen krij-
gen hun eigen beloop: er is 
geen terugweg mogelijk. 
Het scheidingsproces zelf 
wordt hierdoor niet eenvou-
diger: behoefte aan revan-
che en gevoelens van wan-
trouwen en jaloezie zijn niet 
de beste raadgevers, maar 
ook uit schuldgevoelens ne-
men mensen nogal eens be-
slissingen waar ze later spijt 
van krijgen. Toch is het be-
langrijk om te blijven praten, 
want alleen zo kun je er sa-
men uitkomen en leer je mis-
schien ook nog luisteren naar 

Henny Huisman In the 
Picture is geopend

Bakkum - NPO 5 had het 
item live in de uitzending, 
RTL Boulevard was van de 
partij, WNL op Zondag, TV 
Drenthe,  Pauw en Radio 5; 
woensdag 1 november stond 
Bakummer Henny Huisman 
weer even volop in the pic-
ture. Zijn museum werd ge-
opend in Hoogeveen. Zijn 
vriend Hans Jutstra kwam op 
het idee om een deel van zijn 
interieurzaak om te bouwen 
tot museum.
Bulletje staat in de stal, het 
winkeltje uit de miniplay-
backshow kan bekeken wor-
den en er is zelfs een klein 
theater in de ruimte gerea-
liseerd. ,,Er staat thuis hele-
maal niks meer van mijn ver-

zameling”, zegt Henny. Na-
tuurlijk zijn de gouden pla-
ten van Henny te zien, foto’s 
met onder meer Madonna en 
Michael Jackson hebben een 
plekje en de vele kranten-
knipsels die zijn verzameld. 
De Soundmixshow komt 
voorbij en natuurlijk de Sur-
priseshow, maar ook herin-
neringen uit de tijd dat Hen-
ny drummer was in de band 
met Margriet Eshuijs. 
Vriend Jacques d’Ancona 
verzorgde de opening samen 
met de burgemeester van 
Hoogeveen. Voor wie het mu-
seum wil bezoeken: De naam 
is In the Picture, het adres is 
Buitenvaart 2105 in Hooge-
veen.

de motieven van de ander.” 
En als de beslissing uitein-
delijk genomen is, kan een 
goede begeleiding van het 
scheidingsproces veel el-
lende voorkomen, aldus Van 
Son. ,,Tijdens de scheiding en 
in de jaren daarna. Voor uzelf 
en voor uw kinderen.” 
Meer informatie? De Schei-
dingsMakelaar is te berei-
ken via tel.: 023-6200989, 
06-21236301 of son@schei-
dingsmakelaar.nl. Meer in-
formatie is ook te vinden op 
www.scheidingsmakelaar.nl.

de motieven van de ander.” 

Castricum - Het Kleinkoor 
Castricum brengt dit jaar het 

project ‘Vier eeuwen Duitse 
geestelijke muziek’. De gro-

Concert Kleinkoor Castricum te componist Bach neemt 
hierbij een belangrijke plaats 
in. Ook werken van Brahms, 
Distler, Pachelbel en Rhein-

berger ontbreken niet op het 
programma. Koor en dirigent 
verheugen zich op de uitvoe-
ring van het concert dat op 

12 november plaatsvindt in 
de Dorpskerk. Aanvang 15.00 
uur. Kaartverkoop: aan de 
zaal.

Lezing over verzet tegen 
de Graven van Holland

Castricum - Op 16 novem-
ber houdt amateurhistoricus 
Kees Nieuwenhuijsen een le-
zing over het verzet tegen de 
graven van Holland door de 
eeuwen heen. Deze periode 
wordt ook in de tentoonstel-
ling ‘Van Viking tot graaf van 
Holland’ belicht.

De lezing is onderdeel van 
de serie ‘Hilde kan me nog 

meer vertellen’ van de Stich-
ting Oer-IJ en Huis van Hil-
de en wordt in Huis van Hil-
de gehouden. Nieuwenhuij-
sen is amateurhistoricus en 
reenactor uit Vlaardingen. Hij 
schreef ook het boek ‘Strijd 
om West-Frisia’. Aanvang 
20.00 uur.
Inschrijving via www.oe-
rij.eu; meer informatie: 023-
5143247.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 

Murder on the Orient  Express
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur 
Oude Liefde

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur  
dinsdag 20.45 uur 

Loving Vincent
vrijdag 16.00 uur

Borg / McEnroe 
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 16.00 uur 
The Glass Castle

zaterdag 21.15 uur
Weg van jou

vrijdag 16.00 uur  zondag 19.30 uur
Victoria and Abdul

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 15.00 uur

Sinterklaas & Het gouden hoefijzer
zondag 13.30 uur

Kapitein onderbroek - 3D
zaterdag 16.00 uur

woensdag 15.00 uur
Dummie de Mummie 3

zaterdag 13.30 uur
zondag 11.00 uur

Dikkertje Dap 

Programma 9 nov t/m 15 nov 2017

Murder on the Oriënt Express
Wat begint als een uitbundi-
ge treinreis door Europa ont-
vouwt zich al snel tot één 
van de meest stijlvolle, span-
nende en huiveringwekken-
de mysteries ooit. Murder on 
the Orient Express is gebas-
seerd op de roman van best-
seller-auteur Agatha Chris-

tie en vertelt het verhaal van 
dertien vreemden gestrand 
in een trein, in een situa-
tie waarin iedereen een ver-
dachte kan zijn. Voor één 
man is het een race tegen de 
klok om de puzzel op te los-
sen, voordat de dader weer 
toeslaat.

Twee gescheiden zestigers 
zien elkaar voor het eerst na 
vele jaren als hun veertigja-
rige zoon plotseling komt te 
overlijden. In de maanden 
die volgen zoeken ze troost 
bij elkaar en laait hun oude 
liefde weer op. Ze genieten 

Oude Liefde van een onschuldige affai-
re, die ze geheim proberen te 
houden voor hun familie. Dat 
blijkt echter ingewikkelder te 
zijn dan gedacht. Net als het 
wegdrukken van onverwerk-
te problemen van vroeger. 
Voordat ze het weten raken 
zij net als hun families ver-
strikt in de gevolgen van de-
ze grote liefde.
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Castricum - Donderdag 2 
november heeft er een brom-
fi etscontrole plaatsgevon-
den. Drie voertuigen zijn op 

Snelle brommers

Castricummer actief in 
noodopvang Rohingya’s 
Castricum - Castricum-
mer Litton, die zijn wortels 
heeft in Bangladesh, is naar 
de noodopvang  van de Ro-
hingavluchtelingen gegaan 
om hulp te bieden, want ‘hij 
was toch in de buurt’. Het re-
sultaat van zijn actie: er zijn  
duizend dekens uitgedeeld  
die betaald zijn uit eigen zak. 
Die dekens waren zeer wel-
kom. Zelf is Litton zeer be-
scheiden, maar zijn buren 

vonden het zo bijzonder dat 
een particulier uit Castricum 
op eigen initiatief hulp biedt 
en vonden het een vermel-
ding in deze krant waard. 
Via de Stichting BAB Bou-
wen aan Bangladesh wor-
den er een aantal ontwikke-
lingsprojecten in Bangladesh 
ondersteund, vooral voor on-
derwijs aan meisjes. Alle in-
formatie staat op de site van 
de stichting. 

Voorzitter Muttathara 
overhandigt cheque 

Castricum - Ook dit jaar 
heeft kringloopwinkel Mut-
tathara tijdens de Kinderboe-
kenweek een actie opgezet.
De opbrengst van deze actie 
is naar de stichting van Fa-
ther Roberto in Panama ge-
gaan. Deze stichting heeft di-
verse projecten in Panama.

Het geld van de actie gaat 
naar een van de onderwijs-
projecten van zijn stichting.

Op de foto de overhandiging 
van de cheque van 1.830,00 
euro door de voorzitter van 
Muttathara Elly Oude Elferink 
aan father Roberto. 

de rollerbank gezet en allen 
hadden een overschrijding 
van de wettelijk toegestane 
constructie snelheid. boven-
dien was er een voertuig die 
een gladde achterband had. 

Mooi einde jubileum-
viering Oud-Castricum

Castricum - Veel mensen 
hebben genoten het afgelo-
pen weekend van de viering 
van het vijftigjarige jubileum 
van de Stichting Oud-Cas-
tricum. Vanaf januari waren 
de vrijwilligers actief om het 
feest te organiseren samen 
met de Stichting Kist. Er werd 
een oproep gedaan om oude 
foto¹s te delen. De winnende 
foto¹s waren tijdens het slot-
weekend in elke wijk te be-
wonderen. Betrokkenen wa-
ren van de partij om de ver-
halen achter de foto te de-
len, terwijl de kinderen geno-
ten van een grappige vossen-
jacht met tv-persoonlijkhe-
den uit 1967. Daarnaast werd 

een foto-expositie in Gees-
terhage gehouden. Kinderen 
konden meedoen aan een 
bakwedstrijd en de inzendin-
gen werden beoordeeld door 
echte koekenbakkers. Later 
worden de winnende baksels 
tijdelijk verkocht bij bakkers 
in het dorp. Twee keer werd 
de vermakelijke voorstelling 
Tussen de Schuifdeuren op-
gevoerd en het feest werd af-
gesloten met een soort reü-
nie; dj Joseph Sunfi eld draai-
de plaatjes in de foyer van 
Geesterhage en The Frogs 
LTD stonden op het podium; 
altijd goed voor een geslaagd 
Castricums feest. Foto: Henk 
Hommes.

Groot Castricums Dictee
Castricum - Op woensdag 
22 november wordt het Groot 
Castricums Dictee gehouden 
in de foyer van Geesterha-
ge. Iedereen wordt uitgeno-
digd deel te nemen aan de-
ze taalstrijd, waarbij het dic-
tee  aansluit op het thema 
van Nederland Leest 2017: 
Robotica. Om 19.30 uur barst 
de strijd los. 
Het dictee is geschreven 
door woordkunstenaar Ge-
rard Wortel en het wordt 
voorgelezen door de wethou-
der van Kunst en Cultuur in 
Castricum, Marcel Steeman. 

De jury, onder leiding van ju-
ryvoorzitter Jeroen Kans (se-
cretaris ECI Literatuurprijs), 
kijkt de dictees na terwijl Ge-
rard Wortel zorgt voor een 
optreden van eigen Neder-
landstalige liedjes en voor-
drachten. 
Na afl oop wordt het dic-
tee kort behandeld door ju-
ryvoorzitter Jeroen Kans en 
daarna worden de winnaars 
bekendgemaakt. Aanmel-
den kan op www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl of  bij de 
klantenservice in de biblio-
theek.

Recordop-
brengst!

Limmen - De drie veiling-
meesters, Emile Dekker, 
Erik Jaap Kroone en Frank 
Mous begonnen vrijdag 3 
november rond 19.30 aan 
hun klus om zo¹n 350 ka-
vels in de verkoop te bren-
gen. 

Met verve wisten zij elke ka-
vel tot hoge opbrengsten bij 
opbod te veilen. Om pre-
cies 1.15 uur viel de hamer 
voor de laatste slag: een bij-
na polsdikke gerookte pa-
ling voor 225,00 euro. Direct 
daarop kon een blijde pastor 
Johan OIlling de opbrengst 
bekendmaken: een record 
van 42.660,00 euro. Absolu-
te toppers waren de vijf ka-
vels voor twee personen bar-
becue op een bijzondere lo-
catie, totaal verzorgd, per ka-
vel van 400,00 tot 450,00 eu-
ro. De opbrengsten van de 
veiling komen voor 100% 
ten goede aan jeugdwerk en 
kerk.

Castricum - Op zondagmor-
gen moest een 21-jarige man 
uit Castricum een bloedproef 
afl eggen, nadat hij betrokken 
was geweest bij een eenzij-
dig verkeersongeval. Om-
streeks 0.30 uur reed de man 
in een personenauto over de 
Zeeweg. Door nog onbeken-
de oorzaak raakte hij de mid-
dengeleider. De man raakte 
de macht over het stuur kwijt, 
waarna de auto een aan-
tal malen over de kop vloog. 
Nadat de auto tot stilstand 
was gekomen, werd de be-
stuurder door een omstander 
uit het voertuig gehaald. Hij 
werd voor behandeling over-
gebracht naar het ziekenhuis. 
Aangezien de man alcohol 
had gebruikt, moest hij bloed 
afstaan. Het bloedmonster 
wordt door het Nederlands 
Forensisch Instituut onder-
zocht op de aanwezigheid 
van alcohol. Het rijbewijs van 
de man is ingevorderd.

Drie keer 
over de kop

Limmen - Op zondag 12 no-
vemberhoudt de Stichting 
Dorpshart Limmen weer een 
korenmiddag. Deelnemende 
koren zijn onder andere De 
Skulpers en Limbeats. Het 
evenement vindt plaats in de 
Burgerij van 16.00 tot 19.00 
uur. Toegang is gratis.

Korenmiddag
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9 NOVEMBER

Dolly Parton, try-out van The 
heart behind the boobs. In de-
ze voorstelling wordt de ko-
ningin van de countrymuziek 
geëerd door Nederlandse top-
muzikanten. In het Kennemer-
theater in Beverwijk om 20.15 
uur.

10 NOVEMBER

Concert van Dutch Eagles: 
Fly Like an Eagle. In het Ken-
nemetheater in Beverwijk om 
20.15 uur.              

De Limmer Plankeniers 
spelen voor De Zonnebloem 
en gasten de klucht Hotel te 
koop. Om 14.00 uur in De Bur-
gerij Limmen.

Theatervoorstelling De God 
van de Slachting van Het Volk 
is te zien om 20.30 uur in De 
Cirkel in Heemskerk.

Musicalgroep C-Squad 
speelt de voorstelling ‘de Ge-
tuige’ in theater Koningsduyn 
in Castricum om 20.15 uur.

Rossenbacker speelt de ko-
medie ‘Wie is hier de dokter?’ 
om 20.00 uur in de theaterzaal 
van sportcafé De Lelie.

The Rolling Scones in De 
Bakkerij in Castricum, met hits 
van The Rolling Stones. Entree 
is gratis, zaal open om 21.00 
uur.

De Popronde Alkmaar 2017 
in Victorie Alkmaar; reizend 
muziekfestival dat een spring-
plank biedt aan aanstromend 
talent. Aanvang 21.00 uur.

Sanne Vogel staat met de 
voorstelling Nieuwe Familie 
op het podium in De Vest in 
Alkmaar om 20.15 uur.

11 NOVEMBER

Komedie Vogels van Falk-
land Toneel in De Beun Heiloo 
om 20.15 uur.

The Magic of Jeans; A Brand 
New Day. Strakke dans en 
swingende hits in kleurrijke 
show in Kennemertheater in 
Beverwijk om 20.15 uur.

Rossenbacker speelt de ko-
medie ‘Wie is hier de dokter?’ 
om 20.00 uur in de theaterzaal 
van sportcafé De Lelie.

Voorstelling. Thomas Verbo-
gt en Beatrice van der Poel 
met Montere Weemoed in Het 
Kennemertheater Beverwijk 
om 20.30 uur. De schrijver en 
singer-songwriter brengen 
samen hartverwarmende lied-
jes en verhalen.

Musicalgroep C-Squad speelt 

de voorstelling ‘de Getuige’ in 
theater Koningsduyn te Cas-
tricum, aanvang 20.15 uur.

Derk Bolt van het tv-pro-
gramma Spoorloos signeert 
zijn boek Ontvoerd, een waar-
gebeurd verhaal, bij Boekhan-
del Laan in Castricum, van 
13.00 tot 15.00 uur.

Cabaret van Jan Beuving met 
de voorstelling Raaklijn in De 
Vest in Alkmaar om 20.30 uur.

De Limmer Plankeniers 
spelen de klucht Hotel te 
koop. Om 20.00 uur in De Bur-
gerij Limmen.

Kleinkoor Castricum in 
Dorpskerk in Castricum om 
15.00 uur met ‘Vier eeuwen 
Duitse geestelijke muziek’.

Operette van Odeon met 
Gasparone in De Vest in Alk-
maar om 20.15 uur.

Rossenbacker speelt ‘Wie is 
hier de dokter’ om 20.00 uur 
in De Lelie in Akersloot.

Orgelconcert Rondom Bach 
met Pieter van Dijk in de Gro-
te Kerk Alkmaar om 16.30 uur.

Dansen tijdens de FrunsJazz-
Club in De Bakkerij in Castri-
cum vanaf 21.00 uur.

▲
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12 NOVEMBER

Verhalenverteller Piet Paree 
is gast bij De Zwaan Cultureel 
in Uitgeest om 14.30 uur.

The Civilized in De Ou-
de Keuken in Bakkum, een 
akoestische trio opgericht 
door vocalist Nienke Verboom 
met gitarist Ronald Schram 
en zangeres Laura ten Hoedt. 
Zij spelen americana muziek, 
tweestemmige zang begeleid 
door gitaar. Om 15.00 uur op 
het terrein van Dijk en Duin.

Markt in het restaurant van 
De Santmark in Castricum van 
10.00 tot 15.30 uur.

Opening expositie met live-
muziek van MiekMiek om 
16.00 uur bij Galerie Street-
scape in Castricum. Sabrina 
Tacci laat zich door de muziek 
inspireren; zij beschildert een 
groot doek tijdens de opening. 
Haar expositie is te zien tot en 
met 10 december.

Jamsessie oude jazz vanaf 
15.00 uur in de foyer van the-
ater Koningsduyn Castricum, 
gratis toegang met een optre-
den van de Donkeylandband. 
Aansluitend aan dit optreden 
is er een oude stijl jam sessie.

Korenmiddag van Stich-
ting Dorpshart Limmen vanaf 
16.00 uur in De Burgerij Lim-
men. Deelnemende koren zijn 
onder andere De Skulpers en 
dameskoor de Limbeats.

Operettegezelschap Odeon 
met Gasparone in De Vest in 
Alkmaar om 14.30 uur.

Wandeling met IVN-gids Jos 
Bos door het duingebied van-
uit de Schaapskooi in Bergen. 
De start is om 10.15 bij de par-
keerplaats Uilenvangerweg

Vlooienmarkt in sporthal De 
Lelie in Akersloot.

Concert in de Witte Kerk Hei-
loo om 15.00 uur met het Ete-
reo Trio. Muziek van Khatcha-
turian, Bartòk en Strawinsky.

Ode aan Bach met Pieter Jan 
Leusink en The Bach Choir & 
Orchestra of the Netherlands 
in Grote Kerk Alkmaar om 
15.00 uur.

Cabaret. Maarten Ebbers 
speelt voorstelling Appeltje ei-

tje om 14.30 uur in het Franks 
Huiskamertheater, Dorps-
straat 23 in Castricum.

Musicalgroep C-Squad 
speelt de voorstelling ‘de Ge-
tuige’ in theater Koningsduyn 
te Castricum, aanvang 14.30 
uur.

Komedie Vogels van Falkland 
Toneel in De Beun Heiloo om 
14.00 uur.

Biodanza in de Juliana van 
Stolbergschool in Castricum 
van 15.00 tot 17.30 uur.

Concert. Het Alkmaars Se-
nioren Symfonie Orkest geeft 
om 15.00 uur een concert in 
de Vrijheidskerk, Hobbema-
laan 2, in Alkmaar.

Concert Klaassen & Van Dijk 
bij cafe Camille in Beverwijk. 
De band speeelt muzike van 
Bob Dylan. Aanvang 15.00 
uur, gratis toegang. 

Bingo vanaf 14.00 uur in het 
parochiecentrum, Dorpsstraat 
113 in Castricum voor projec-
ten in Ethiopië. Maria van der 
Reep bij de KVB

Maria van der Reep gaat bij 
de Katholieke Vrouwenbewe-
ging in Uitgeest een lezing 
geven over het door haar ge-
schreven boek Thobi, kind uit 
het township. De netto op-
brengst van dit boek gaat in 
zijn geheel naar de stichting 
Kicoba. De lezing begint om 
20.00 uur in wordt gehouden 
in De Zwaan.

15 JUNI

Voorstelling Duende met 
Gijs Scholten van Aschat, Eric 
Vloemans en Eric Vaarzon 
Morel in De Vest in Alkmaar 
om 20.15 uur.

Dansvoorstelling Thron van 
Krisztina de Châtel en V.A. 
Wölfl in De Vest in Alkmaar 
vanaf 20.30 uur. Foto: Robert 
Benschop. 
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Nederlaag FC Castricum 
Castricum - FC Castricum-
coach Jort van der Meulen 
kreeg de complimenten van 
EDO-trainer Sven Roomeijer, 
maar hij had liever een over-
winning mee naar huis geno-
men in plaats van de 4-2 ne-
derlaag. EDO was na negen 
minuten goedkoop aan de 
1-0 gekomen, toen een in-
draaiende corner van Joost 
Kuhlman door iedereen werd 
gemist en pardoes tegen het 
net rolde. De geroutineerde 
Haarlemmers dachten daar-
mee de buit al binnen te heb-
ben met twee tegendoelpun-
ten in zes wedstrijden, maar 
Castricum vocht zich terug 
in de wedstrijd en creëerde 
weer genoeg kansen. Het eu-
vel van de laatste weken stak 
echter weer de kop op en de 
gemiste kansen van Elario 
Zweet, een kopbal van Roy 
van Soest en Carlo Vrijburg 
hadden zomaar voor een 1-3 
ruststand kunnen zorgen. 
De tweede helft bracht di-
rect spektakel en na een we-
gens buitenspel afgekeurd 
doelpunt van Roy van Soest, 
mocht Elario Zweet via een 

penalty voor de 1-1 zorgen. 
Door de euforie was de con-
centratie even zoek en dat 
betekende in dezelfde mi-
nuut 2-1 voor EDO door Je-
roen Ketting.
FC Castricum trok nog furi-
euzer ten aanval en de twee-
de gelijkmaker van Elario 
Zweet in de 68e minuut was 
het logische gevolg. De kop-
loper werd compleet van de 
mat gespeeld door de laag-
vlieger en het wachten was 
op de 2-3 die echter niet op 
het scorebord verscheen. 
Opnieuw een corner in de 
89e minuut deed FC Castri-
cum de das om. In een al-
les-of-niets-poging zorgde 
Bob Kemper met een prach-
tig schot voor 3-2. Dat het in 
blessuretijd nog 4-2 werd via 
Richie Yeboah was slechts 
voor de statistieken.
FC Castricum stond weer 
met lege handen na een ui-
terst ongelukkige nederlaag 
en mag een weekend uit-
rusten om op 18 november 
aan de ommekeer gaan wer-
ken thuis tegen concurrent 
DVVA.

Vitesse laat punten liggen
Castricum - Dit weekend 
kreeg Vitesse weer een nbe-
kende tegenstander op be-
zoek: JVC uit Julianadorp. 
De beginfase was duidelijk 
voor Vitesse. Vooral vanaf de 
rechterkant was Rik Beentjes 
diverse malen zijn tegenstan-
der de baas en zorgde voor 
het nodige gevaar. Een prima 
voorzet van hem in de 11e 
minuut leek tot de openings-
treffer te leiden, maar de te-
gendraadse kopbal van Jort 
Kaandorp belandde niet in 
de kruising maar op de paal. 
Daarna ging het duel gelijk op 
met veel balverlies aan beide 
zijden. In de 35e minuut viel 
er een kans voor JVC te no-
teren maar Tom Laan wist het 
gevaar te keren. De grootste 
kans van het duel was in de 
37e minuut voor Nick van de 

Ven. Die kopte na een harde 
voorzet van rechts de bal op 
doel maar via de grond ging 
de bal net over de lat.
Na rust was het Vitesse dat 
het initiatief naar zich toe 
trok. Na een minuut of twin-
tig ebde het overwicht weg 
en waren beide ploegen weer 
aan elkaar gewaagd. Met nog 
zo’n kwartier te gaan leek het 
duel te worden beslist toen 
Robin Bakker door het mid-
den alleen voor de keeper 
verscheen. Zijn zwakke in-
zet ging evenwel net naast 
de verkeerde kant van de 
paal. Vlak voor tijd werd Jas-
per Rutgers bijna nog ‘man 
of the match’, maar zijn uit-
haal werd door op spectacu-
laire wijze uit de kruising ge-
stompt. Weer onnodig punt-
verlies voor de thuisploeg.

Oefenkooi 
geopend

Castricum - Zondag werd 
de nieuwe oefenkooi bij Vi-
tesse¹22 officieel geopend. 
Teun Koopmeiners, selectie-
speler van AZ was erbij. Na 
de wedstrijdjes van de mini’s, 
volgde een toespraak door 
voorzitter Hans Kaandorp ge-
volgd door de officiële ont-
hulling van de naam van de 
oefenkooi. Daarna was de 
opening in handen van wet-
houder Rob Schijf. Vervol-
gens is de oefenkooi door 
onder andere Teun Koopmei-
ners, AZ-selectiespeler en 
oud Vitesse 22 jeugdspeler, 
in gebruik genomen. Tot slot 
gaven twee Freestyle voet-
ballers, Hugo Vliese en Hen-
drik Ploegaert, een demon-
stratie.

CSV rolstoelhandbal 
vraagt om stemmen

Castricum - Het CSV rol-
stoelhandbal team is geno-
mineerd als Sporttalent van 
het Jaar, een wedstrijd van 
Uniek Sporten. De sport-
ploeg heeft het rolstoelhand-
bal in Nederland opgezet. 
Hierdoor zijn er al zes teams 
door heel Nederland actief 
en zijn er nog twee in op-
richting. Iedereen met een 
beperking is welkom mee te 

spelen. Inmiddels heeft het 
team de halve finale bereikt 
en gevraagd wordt om op 
ook te stemmen. Dat kan tot 
12 november. 
Een stem en een like telt 
voor twee stemmen: www.
uniekspor ten.nl/spor tta-
lent/deelnemers en zoek op 
CSV. Wie mee wil spelen kan 
een mail sturen naar info@
csvhandbal.nl.

Hans en Peter zorgen 
voor kleur bij Wik

Castricum - Tijdens de win-
tercompetitie libre bij biljart-
vereniging Wik konden maar 
zeven spelers hun partij ein-
digen met hun vastgesteld 
moyenne. 
Hans Kooiman en Peter Ent 
tikten wel een goed resultaat 
bij elkaar. Hans had een op-
warmertje tegen Jörgen Bol-
ten die hij winnend afsloot. 
Hij ging vervolgens voortva-
rend van start in zijn partij te-
gen Gert Lute en met een pri-

ma stijgingspercentage van 
43% en de winst van de par-
tij stapte Hans tevreden van 
de tafel. Peter Ent gaf Rolf 
Greshof geen enkele illusie 
op de overwinning. Deze be-
zorgde Peter een winstper-
centage van 29% en de twee-
de plaats op de ranglijst die 
aangevoerd wordt door Hans 
Kooiman, maar die heeft wel 
een wedstrijd meer gespeeld. 
Op nummer drie staat Hein 
Kitsz.

Pech en succes
bij tafeltennis

Castricum - Afgelopen vrij-
dag werd weer getafeltennist 
aan de Gobatstraat. Team 1 
werd met 10-0 geklopt door 
Nieuw-Vennep. Team 2 won 
met 7-3 tegen Nootwheer uit 
Purmerend. Team 3 blijft bo-
venaan staan in de competi-
tie, ondanks een verlies tegen 
Heemskerk van 4-6. Wendy 
van Zilt was goed voor twee 
punten. Marjan Bakker won 
en hielp zo Frank Groot van 
de Volewijckers uit Amster-
dam van zijn 100% af.

Akersloot - Henk Verdonk 
junior heeft met veel ver-
toon van macht de wekelijkse 
wedstrijd in Akersloot om de 
KPB-mountainbikecup ge-
wonnen. Tweede werd Vin-
cent Beentjes gevolgd door 
Ferry Karssen.

Verdonk junior 
blijft scoren

Vredeburg gaat onderuit
Limmen - Op dinsdag 31 
oktober speelde schaakver-
eniging Vredeburg 1 de der-
by in de bondscompetitie bij 
Bakkum 1. Het bondsduel-
draaide voor Vredeburg uit 
op een nederlaag. Gelet op 
het ratingverschil van gemid-
deld meer dan honderd pun-
ten in Bakkums voordeel en 
het ontbreken van de ster-
ke Bert Hollander en Niels 
Hageman, mocht het verlies 
geen verrassing heten. Op de 
eerste zes borden speelden 
Bob Stolp, Barry Blekemolen, 
Jos Admiraal, Hidde Ebels, Ed 
Stolp en Harold Ebels niette-
min remise. Vooral de wij-
ze waarop Barry Blekemo-
len het eindspel met één pion 

minder tegen zijn sterke te-
genstander binnen de remi-
semarge hield, was verdien-
stelijk. Omdat invallers  Gert-
jan Hafkamp en Jaap Lim-
men op de onderste borden 
tegen een nederlaag aanlie-
pen, resulteerde een eind-
score van 5-3. Vredeburg 
zakt naar het rechterrijtje in 
de tweede klasse B. 
In de interne competitie ein-
digde de kraker tussen Bob 
Stolp en Sandra Hollander 
in een overtuigende over-
winning voor Stolp, de re-
gerend clubkampioen. Stolp 
neemt de eerste plaats op de 
ranglijst over. Hij is de enige 
Vredeburger met een ‘clean 
sheet’.
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Bestrating en riolering 
Clusiuslaan Limmen

Agenda Raadsplein 
9 november 2017

Like ons op Facebook

Leuke weetjes, belangrijk 
nieuws en de laatste discus-
sies: je vindt ze op facebook.
com/gemeente.castricum. 
Like de pagina en je kunt 
erover meepraten.

De Clusiuslaan in Limmen krijgt een 
nieuwe wegverharding en weginrich-
ti ng. Tegelijkerti jd wordt een extra ri-
oolbuis aangelegd om het regenwater 
gescheiden af te voeren naar de sloot. 
Samen met de buurtbewoners is het 
ontwerp tot stand gekomen. 

De werkzaamheden starten in de week 
van 27 november en duren tot half 
februari 2018. Vooruitlopend op de 
bestrati ngswerkzaamheden worden de 
waterleiding en gasleiding vernieuwd. 
Het werk wordt in fases uitgevoerd 

zodat de hinder beperkt blijft . Voor het 
deel waar gewerkt wordt, geldt dat de 
straat niet bereikbaar is voor verkeer 
of parkeren. Voetgangers hebben wel 
doorgang. 

Informati e
Meer informati e is te vinden op de 
website van de gemeente Castricum 
onder ‘Werk aan de weg’. Heeft  u nog 
vragen? Dan kunt u contact opnemen 
met de projectleider Marco van Beek, 
ti jdens kantooruren bereikbaar op 088-
9097541 of marcovanbeek@debuch.nl.

Agenda Raadsinformatieavond 
16 november 2017

Tijd Onderwerp 
19.30 – 21.00 Presentati e Integraal Huisvesti ngsplan Onderwijs (IHP) &  
 huisvesti ng Antoniusschool en Cuneraschool 
19.30 – 20.15 Presentati e voortgang kadernota Zanderij 
20.15 – 21.00 Presentati e erfgoedverordening en werkwijze 
 erfgoeddomein  
21.15 – 22.30 Voortgangsrapportage Limmen Zandzoom
21.15 – 22.30 Werkgroep lokale democrati e

Tijd  Onderwerp
Carrousels
19.30 – 20.15 Amendementen en moti es bij programma publieke  
 bekosti ging*
19.30 – 20.15 Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen*
20:15 – 21:00 Regionale Detailhandelsvisie
20.15 – 21.00 Amendementen en moti es bij haalbaarheidsonder 
 zoek zwemvoorziening
                        Castricum*

Raadsplein
21:15 - 22:30 Raadsvergadering
- bespreking gewijzigde amendementen en moti es bij begroti ng 2018 en     
  belasti ngverordeningen (indien nodig)
- besluitvorming over: 
A. Visiedocment & beheerverordening begraafplaats Castricum
B. Begroti ng 2018 inclusief meerjarenperspecti ef 2019- 2021 
C. Belasti ngverordeningen 2018 (Afvalstoff enheffi  ng + tarieventabel 2018, 

BRR  2018, Forensenbelasti ng 2018, Hondenbelasti ng 2018, Kwijtschel-
ding gemeentelijke belasti ngen 2018, Legesverordening + tarieventabel 
2018, Lijkbezorgingsrechten + tarieventabel 2018, Marktgelden + tarie-
ventabel 2018, OZB 2018, Precariobelasti ng + tarieventabel 2018, Preca-
riobelasti ng kabels & leidingen 2018, Reclamebelasti ng 2018, Rioolhef-
fi ng 2018, Toeristenbelasti ng 2018)

 De verordening BRR (2) en OZB (9) evenals de legestarieventabel worden 
opeen later moment  aan de raad voorgelegd.

D. Haalbaarheidsonderzoek zwemvoorziening Castricum inclusief moti e en 
amendementen

F. Programma Publieke Bekosti ging inclusief moti es en amendementen

Er kan alleen ingesproken worden bij de onderwerpen die in de carrousel 
worden behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) wor-
den ingesproken.

Ook in onze gemeente zijn er op 
diverse plekken bovenwoningen: 
woningen die boven een winkel of 
bedrijfspand zitt en. Voor de veilig-
heid van de bewoners is een goede 
brandscheiding tussen beneden 
en boven erg belangrijk. Want zo’n 
brandscheiding kan levensreddend 
zijn als er beneden brand uitbreekt. 
Een brandscheiding kan ervoor zor-
gen dat de enige vluchtweg van de 
bewoners vrij blijft : het trappenhuis. 
Bouwcontroleur Pieternel Slegtkamp 
vertelt er meer over.

“In 2013 was er in Leeuwarden een 
uitslaande brand in een woning boven 
een winkel. De bewoner kwam bij dit 
vreselijke ongeluk om het leven. De 
Inspecti e Veiligheid en Justi ti e heeft  
daarop onderzoek gedaan. Het bleek 
dat de slechte brandpreventi e in het 
pand een grote rol heeft  gespeeld”, 
vertelt Pieternel. De brandscheiding 
tussen de winkel en de woning vol-
deed niet aan de eisen. Daardoor 
konden de brand en de rookontwikke-
ling razendsnel uitbreiden en de enige 
vluchtweg blokkeren, waardoor de 
bewoner vast kwam te zitt en. Daarom 
besteden wij er jaarlijks aandacht aan.

Bouwbesluit
Pieternel: “Daarom is het Bouwbesluit 
zo belangrijk én de naleving ervan. 
In het Bouwbesluit staan alle regels 
waaraan gebouwen moeten voldoen. 
De regels in het Bouwbesluit veran-
deren conti nu en worden aangepast 
aan de eisen van de ti jd. Daarom 
kan een woning ti jdens de bouw aan 
alle eisen hebben voldaan, maar 
dat deze vandaag de dag niet meer 
toereikend zijn. Pieternel: “Want 
iets dat in de jaren zeventi g goed en 

veilig was, voldoet nu niet meer aan 
de regels. Oude bovenwoningen in 
onze gemeente voldeden op moment 
van oplevering dus aan de wett elijke 
bouwregels, maar zouden nu aan een 
update toe kunnen zijn.”

Verantwoordelijkheid
“De eigenaar is verantwoordelijk voor 
de staat van de woning” vertelt Pie-
ternel verder. “De eigenaar moet er 
dus voor zorgen dat u er veilig en ge-
zond in kunt wonen. Hij moet ervoor 
zorgen dat er een brandscheiding is 
aangebracht tussen de woning en de 
winkel en dat u veilig kunt vluchten bij 
een brand.”

Ga in gesprek
Maar wat kunt ú dan doen als u 
denkt dat de brandscheiding in uw 
bovenwoning niet voldoet? Pieternel: 
“Als u de woning huurt, ga vooral in 
gesprek met de eigenaar. U betaalt 
elke maand huur, dan mag u daar ook 
iets van terug verwachten. Daarnaast 
is het vaak moeilijk aan de buitenkant 
te zien of een brandscheiding wel of 
niet voldoet. Bespreek het dus als u 
twijfelt. De eigenaar kan uw twijfel 
vaak weg nemen, door uit te leggen 
hoe er gebouwd is. Want de eigenaar 
wil natuurlijk ook liever een tevreden 
huurder, dan geen huurder.” 

Bent u zelf eigenaar van het pand? 
Neemt u dan contact op met iemand 
van een gecerti fi ceerd bedrijf. Die 
kan u meer vertellen over een goede 
brandscheiding.

Meer informati e?
Ga dan naar de website van de 
Inspecti e Veiligheid en Justi ti e: 
www.ivenj.nl. 

Bouwcontroleur over veiligheid 
bovenwoningen
Goede brandscheiding van levensbelang’
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Iedereen wil zo lang mogelijk zelf-
standig thuis blijven wonen op een 
veilige en verantwoorde manier. 
Thuistechnologie kan daarbij helpen: 
met één handeling bijvoorbeeld 
het licht, de gordijnen, huishoude-
lijke apparaten of de verwarming 
bedienen. Omdat thuistechnologie 
lang niet bij iedereen bekend is, 
hebben de gemeenten Alkmaar, 
Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, 
Heerhugowaard en Langedijk samen 
voor inwoners, mantelzorgers en 
professionals de ‘Keuzewijzer Thuis-
technologie’ ontwikkeld. De keuze-
wijzer biedt inzicht en overzicht in 
thuistechnologie. In een paar klikken 
via htt p://keuzewijzer.info krijgt u 
onafh ankelijk advies op maat. 

Inzicht en overzicht
Thuistechnologie werkt alleen als 
het persoonlijk en op maat wordt 
ingezet. Een succesvolle inzet hangt 
af van veel factoren, zoals uw leef- en 
woonsituati e, hoeveel hulp u heeft , 
en eventuele beperkingen. De inzet 
van thuistechnologie ziet er anders 
uit als u samenleeft  met een partner 

in een eigen woning (bijvoorbeeld bij 
beginnende dementi e), dan wanneer 
u alleen woont in een huurapparte-
ment en slechthorend bent of niet 
vaak de deur uit kunt.

Alleen passende oplossingen en 
onafh ankelijk advies
De ‘Keuzewijzer’ inventariseert uw 
situati e en behoeft en en laat zien 
welke technologie in deze specifi eke 
situati e kan helpen. Er worden alleen 
passende oplossingen getoond die 
voldoen aan de belangrijkste keur-
merken. Het advies is onafh ankelijk.U 
krijgt een bondig overzicht van leve-
ranciers van de getoonde oplossingen 
en kunt prijzen en waarderingen 
opvragen. De wijzer toont handige 
adressen uit de regio waar u terecht 
kunt voor bijvoorbeeld begeleiding 
bij installati e. 
 Voor meer informati e en contact: 
Thuissignaal, Menke Strijbis, tel. 06 
12396730. 
Bezoekadres: Berenkoog 35 Unit 
1.13, 1822 BH Alkmaar
info@thuissignaal.nl / htt ps://thuis-
signaal.nl/

Vertegenwoordigers van de verschil-
lende gemeenteraadsfracti es gaan 
graag in gesprek met inwoners die 
een verzoek willen doen, tegen een 
probleem aanlopen, een idee wil-
len voorleggen of een voorstel wil-
len presenteren. Dit kan ti jdens het 
Raadsspreekuur dat elke twee weken 
plaatsvindt op maandagavond 13 
november tussen 19.15 uur en 20.15 
uur. U hoeft  dan niet bij alle fracti es 
langs, maar kunt in één keer met een 

vertegewoordiger  van alle fracti es 
spreken. U krijgt hiervoor 20 minu-
ten de gelegenheid. 

Opgeven voor Raadsspreekuur 
Als u aan het spreekuur wilt deelne-
men, kunt u zich opgeven bij de grif-
fi e. Dit kan tot en met de donderdag 
voorafgaand aan het spreekuur tot 
12.00 uur. Bel 0251-661233 / 0251-
661277 of stuur een e-mail naar 
raadsgriffi  e@castricum.nl.

13 november: De raad zit voor u 
klaar tijdens het Raadsspreekuur Langer zelfstandig thuis wonen: 

gebruik de Keuzewijzer 
Thuistechnologie

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 8 november 2017
Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u 
vooraf een afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per 
e-mail aanvragen bij omgevingsvergunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Erachter staat de datum waarop deze 
ontvangen zijn. U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeen-
tehuis van Castricum. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit 
kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Deze publicati e is alleen ter 
informati e.

Datum Adres
311017 Pagenlaan 7 te Limmen
 Het bouwen van een woning met garage
021117 Prins Bernhardlaan 3,te Akersloot
 Het splitsen van de woning
 Torenstraat 67 te Castricum
 Het bouwen van een fi etsenstalling (in de voortuin)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevings-
aanvragen de termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:

Datum Adres
031117 Duinakker 13 te Castricum
 Het aanleggen van een in- en uitrit
031117 Zeeweg 10 te Castricum
 Het plaatsen van een herdenkingsplaquett e

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsver-
gunningen te verlenen:

Datum Adres
311017 Eikepage 8a (Eikepage 8) te Limmen
 Het toevoegen van een appartement
011117 Schoolstraat 13b (Schoolstraat 13) te Castricum
 Het bouwen van een mantelzorgwoning
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Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 8 november 2017

Stuur gerust een appje Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek?
We zijn ook bereikbaar via WhatsApp. Laat je bericht achter op 06 19 42 96 61.
Toch bellen? Dan niet naar dit nummer maar naar 14 0251.

 Alkmaarderstraatweg 50 te Castricum
 Het plaatsen van een tuinhuis
021117 Rubrum 24 t/m 39 (Starti ngerhof) te Akersloot
 Het realiseren van 16 appartementen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsver-
gunningen niet te verlenen:

Datum Adres
031117 Koningsduin 6 te Castricum
 Het plaatsen van een luifel
 Verleende APV-vergunning

Datum Adres
311017 Winkelcentrum Geesterduin te Castricum
 Standplaats voor de verkoop van kerstbomen in de periode 2 
 december tot en met 21 december 2017
 Castricum
 Intocht van Sinterklaas op zaterdag 18 november 2017 van 14.00   
 uur tot 16.00 uur
 AkerslootI
 Intocht van Sinterklaas op zondag 19 november 2017 van 11.00   
 uur tot 15.00 uur 
 bij recreati eterrein De Woudhaven
 Ontheffi  ng rietbranden moerasbos, 1 dag in de periode van 15   
 december 2017 tot en met 15 maart 2018
 polders Akersloot
 Ontheffi  ng rietbranden in de periode van 
 2 januari 2018 tot en met 31 maart 2018
021117 Torenstraat, Dorpsstraat Burgemeester Mooijstraat te Castricum
 Evenementenvergunning Candelight Shopping Castricum op 
 zaterdag 23 december 2017 van 16.00 uur tot 22.00 uur.
Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. 
Binnen zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belang-
hebbenden een bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De 
datum van verzending staat bij de kennisgeving. Voor meer informati e kunt

Besluit maatwerkvoorschrift en ontheffi  ng registrati eplicht 
U.O.registrati e 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum 
maakt bekend dat zij op 30 oktober 2017 hebben ingestemd met het verzoek 
tot het stellen van maatwerkvoorschrift en op grond van het Acti viteitenbe-
sluit milieubeheer voor het glastuinbouwbedrijf:
• Bloembollenbedrijf Schut V.O.F., Starti ngerweg 27b te Akersloot 
   (verzenddatum besluit: 30 oktober 2017).

Hierin wordt verzocht ontheffi  ng te verlenen m.b.t. de rapportage van de 
meststoff enregistrati e.  

Bezwaar
Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 
weken, gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een 
bezwaarschrift  indienen bij de gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH 
in Castricum.
Het bezwaarschrift  moet in ieder geval het volgende bevatt en:
• uw naam, adres, postcode en woonplaats;
• de datum;
• over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit 
   besluit bijsluiten);
• de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
• uw handtekening.
Het indienen van een bezwaarschrift  schorst de werking van het besluit niet. 
Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Noord-Holland Noord, Secti e bestuursrecht, Postbus 1621, 

2003 BR Haarlem vragen om een voorlopige voorziening te treff en. U kunt 
het verzoekschrift  ook digitaal bij de rechtbank indienen via htt p://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informati e verwijzen wij naar 
www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffi  erecht 
geheven.

Informati e
Informati e kunt u ti jdens kantooruren verkrijgen bij RUD NHN, Dampten 2 te 
Hoorn, telefoonnummer 088 – 102 13 00.

Kennisgeving Exploitati eovereenkomst

‘Ontwikkeling locati e Marelsdal – Duin en Bosch te Castricum’
Burgemeester en wethouders delen mee dat zij op 25 oktober 2017 een 
overeenkomst zoals bedoeld in arti kel 6.24 lid 1 Wet ruimtelijke ordening 
hebben gesloten met Marelsdal b.v. betrekking hebbend op de ontwikkeling 
van 15 woningen in het deelgebied Marelsdal van de ontwikkellocati e Duin 
en Bosch.

Een zakelijk omschrijving van de overeenkomst ligt voor de duur van zes 
weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 
1, 1902 CA te Castricum gedurende openingsti jden van maandag tot en met 
woensdag van 9.00 uur tot 16.00 uur, op donderdag van 9.00 uur tot 20.00 
uur en op vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met de heer Van den Haak, beleidsmedewerker afdeling Ontwikke-
ling, op het telefoonnummer 14 0251.

Wijzigingsplan ‘Marelsdal’ vastgesteld (onderdeel Duin en Bosch terrein)
Burgemeester en wethouders van Castricum maken als gevolg van het be-
paalde in arti kel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij het wijzigingsplan ‘Marelsdal’ 
gewijzigd hebben vastgesteld bij besluit van 31 oktober 2017. 
Naar aanleiding van een zienswijze is de toelichti ng op een tweetal punten 
aangevuld. Verder is het plan niet gewijzigd.
Plan
Het wijzigingsplan maakt het mogelijk dat op de locati e Marelsdal, onderdeel 
van het Duin en Bosch terrein, maximaal 15 woningen worden gebouwd. 
Het aantal woningen op het Duin en Bosch terrein neemt door dit wijzigings-
plan niet toe. Het aantal woningen dat binnen de bestemming ‘Gemengd’ is 
toegestaan blijft  75. Het wijzigingsplan voorziet derhalve uitsluitend in een 
andere verdeling van de woningen over het Duin en Bosch terrein.
Inzage
Het bestemmingsplan, evenals het besluit tot vaststelling inclusief alle bijla-
gen, liggen vanaf 8 november 2017 ter inzage in het gemeentehuis van Cas-
tricum. De stukken liggen ter inzage totdat de beroepstermijn is verstreken.
Tevens is het plan te raadplegen op  www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-
identi fi cati enummer:  NL.IMRO.0383.WPC16Marelsdal-VS01.
Beroep 
Een belanghebbende kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit 
ter inzage is gelegd een beroepschrift  indienen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State (schrift elijk: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, 
of digitaal: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl). Voor de behandeling van 
een beroepschrift  is griffi  erecht verschuldigd. 
Voorlopige voorziening
De werking van een besluit wordt door indiening van een beroepschrift  niet 
opgeschort. Daarvoor kan, als u nadelige gevolgen van het besluit voorziet 
ti jdens de behandelingsperiode van uw beroepschrift , een verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitt er van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (schrift elijk: Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag, of digitaal: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl). Voorwaarde 
is dat tevens een beroepschrift  is ingediend. Voor de behandeling van een 
verzoek is griffi  erecht verschuldigd.

Castricum, 8 november 2017.
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Contact met gemeente
Postbus 1301
1900 BH Castricum
tel. 14 0251 (ma. t/m do. 9:00-16:00 
uur; vr. 9:00-12:00 uur)
fax (0251) 661 234
gemeentebestuur@castricum.nl
www.castricum.nl

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

Regel het online
U hoeft  niet meer voor alles naar het 
gemeentehuis. Steeds meer zaken 
(denk aan verhuizing doorgeven, 
uitt reksel aanvragen) kunt u thuis 
regelen via www.castricum.nl. Langs-
komen? Maak online een afspraak 
voor zaken als paspoort of rijbewijs, 
dan bent u direct aan de beurt.

Sociaal Team
tel. 14 0251; e-mail: 
sociaal@castricum.nl

Openingsti jden Gemeentehuis 
Publieksbalies: voor zaken als uw 
paspoort, rijbewijs, uitt reksels en 
vragen over zorg en fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het bekijken van bouwplan-
nen, het doorgeven van gevonden 
of verloren voorwerpen, het afge-
ven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen 
op afspraak

Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

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 opsporings-
ambtenaren) controleren en hand-
haven op het naleven van de regels 
voor bijvoorbeeld parkeren, honden-
poep en afval. 
boa@debuch.nl

Colofon

8 november 20179

Kritiek PvdA vanwege 
verslechtering op spoor
Castricum - Deze week 
heeft de NS de nieuwe 
dienstregeling bekendge-
maakt die op 10 december 
ingaat. Wat betekent dit voor 
de reiziger uit Castricum en 
de samenwerkende BUCH-
gemeenten? De conclusie 
die Dave van Ooijen van de 
PvdA trekt is dat ondanks 
heel kleine verbeteringen de 
reiziger uit Castricum en de 
BUCH-gemeenten er net-
to op achteruit gaat. Andere 
delen van Nederland gaan er 
wel op vooruit. Voor het ge-
bied boven het Noordzeeka-
naalgebied verslechtert ook 
de aansluitingen op bussen.

Op zondag wordt het aantal 
intercity¹s tussen Alkmaar en 
Amsterdam Centraal tussen 
10.00 uur en 22.00 uur ver-
dubbeld van twee naar vier 
intercity’s. Van Ooijen: ,,Daar 
staan evenwel verslechterin-
gen tegenover als je op za-

terdag en zondag vóór 10.00-
10.30 uur zou willen reizen. 
Zowel in de ochtend in het 
weekend áls in de ochtend 
door de weeks is in de nieu-
we NS Dienstregeling spra-
ke van verslechteringen. Ze 
zijn voor een belangrijk deel 
het gevolg van het feit dat het 
college geen visie heeft over 
hoe de bereikbaarheid per 
spoor kan worden verbeterd. 
Daarnaast heeft het college 
zich veel te afhankelijk op-
gesteld van de NS.” De PvdA 
heeft eerder in een open brief 
zeven voorstellen voor verbe-
tering van de bereikbaarheid 
per spoor boven het Noord-
zeekanaal gedaan en roept 
nu de raad en het college op 
om het met de eind 2018 in 
te voeren nieuwe dienstrege-
ling niet opnieuw zover te la-
ten komen en tijdig met an-
dere gemeenten boven het 
Noordzeekanaal te komen 
met verbetervoorstellen.

Armoedebeleid en schuldhulpverlening 

Tweede Kamerlid Rens 
Raemakers op bezoek

Castricum - De talk met 
Rens Raemakers is de eerste 
in een reeks D66-talks die 
D66 Castricum organiseert 
over actuele onderwerpen.
Rens Raemakers komt op 
maandag 27 november naar 
Castricum.  Rens Raemakers 

Castricum - Afgelopen vrij-
dag en zaterdag was de 
eerste voorverkoop van de 
kaartjes voor het welkomst-
feest in de kerk bij de in-
tocht van Sinterklaas op za-
terdag 18 november in Cas-
tricum. Inmiddels is al meer 
dan helft van het aantal kaar-
ten. Bij het  eerste feest  om 
15.00 uur gaat na afloop ie-
dereen direct de kerk uit en 
bij het tweede feest om 16.30 
uur is er nog een half uur ex-
tra, waarbij kinderen Sinter-
klaas een handje kunnen ge-
ven en/of met hem op de fo-

to mogen gaan terwijl er door 
de Pieten nog veel gedanst 
wordt waar de kinderen aan 
mee kunnen doen.
Voor een euro, ouder en kind 
hebben elk een kaartje nodig,  
gaan de rest van de kaartjes 
in de voorverkoop, komen-
de vrijdag 10 en zaterdag 11 
november bij Club Mariz aan 
de Dorpsstraat, van 13.00 tot 
15.00 uur.
Vanaf maandag 13 november 
zijn daarna nog de overge-
bleven kaartjes verkrijgbaar 
bij Blue World Kids op Gees-
terduin.

zit sinds maart 2017 voor D66 
in de Tweede Kamer. 

Hij is het jongste Kamer-
lid van Nederland. Zijn por-
tefeuilles zijn onder ande-
re jeugdzorg, arbeidsparti-
cipatie, armoedebeleid en 
schuldhulpverlening. De bij-
eenkomst wordt gehouden 
in Wier & Ga. Om 20.00 uur 
zal Rens Raemakers vertellen 
over zijn drijfveer om de lan-
delijke politiek in te gaan en 
vertelt hij over zijn ervaringen 
in de afgelopen maanden. Na 
de pauze staan de thema’s 
armoedebeleid en schuld-
hulpverlening centraal. 

Na een korte toelichting door 
Rens Raemakers en Mariska 
El Ouni (fractievoorzitter D66 
Castricum) is er volop ge-
legenheid om in gesprek te 
gaan. 

Castricum - Dinsdagoch-
tend gingen burgemeester 
Mans en wethouder Rood 
bij de Antoniusschool sa-
men met de leerlingen ont-
bijten en gaven zo het goe-
de voorbeeld van het be-
lang van een gezond ont-
bijt in de Week van het Na-
tionaal Schoolontbijt. Aan het 
eind van het ontbijt betaalde 
de burgemeester symbolisch 
voor het ontbijtje. Dat deed 
hij met een donatie van 150 
euro aan het Jeugdcultuur-
fonds, dit jaar het goede doel 
van het Nationaal Schoolont-
bijt. Het Burgemeestersont-
bijt is onderdeel van het Nati-
onaal Schoolontbijt, dat voor 
het vijftiende jaar op rij een 
week lang met gezonde ont-
bijtjes en lesmateriaal aan-
dacht schenkt aan een goede 
start van de dag. Het Jeugd-
cultuurfonds laat, samen met 
het Jeugdsportfonds, kinde-
ren uit gezinnen waar minder 
geld is kunst, cultuur en sport 
beleven. 

Samen 
ontbijten

Honden in 
Regiotaxi

Regio - De Regiotaxi wordt 
in Alkmaar weer kwispe-
lend begroet. Honden had-
den voorheen het recht om 
zittend in een draagtas mee 
te rijden, maar dat mocht niet 
meer door de overgang van 
provincie naar gemeenten. 

Het wachten is nu op Heer-
hugowaard, Langedijk, Ber-
gen, Uitgeest, Castricum en 
Heiloo om de regel weer te 
versoepelen. 
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Contact met gemeente
Postbus 1301
1900 BH Castricum
tel. 14 0251 (ma. t/m do. 9:00-16:00 
uur; vr. 9:00-12:00 uur)
fax (0251) 661 234
gemeentebestuur@castricum.nl
www.castricum.nl

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

Regel het online
U hoeft  niet meer voor alles naar het 
gemeentehuis. Steeds meer zaken 
(denk aan verhuizing doorgeven, 
uitt reksel aanvragen) kunt u thuis 
regelen via www.castricum.nl. Langs-
komen? Maak online een afspraak 
voor zaken als paspoort of rijbewijs, 
dan bent u direct aan de beurt.

Sociaal Team
tel. 14 0251; e-mail: 
sociaal@castricum.nl

Openingsti jden Gemeentehuis 
Publieksbalies: voor zaken als uw 
paspoort, rijbewijs, uitt reksels en 
vragen over zorg en fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het bekijken van bouwplan-
nen, het doorgeven van gevonden 
of verloren voorwerpen, het afge-
ven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen 
op afspraak

Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

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 opsporings-
ambtenaren) controleren en hand-
haven op het naleven van de regels 
voor bijvoorbeeld parkeren, honden-
poep en afval. 
boa@debuch.nl
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