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Angel uit Zanderij voor 
verkiezingen gemeente

Castricum - De inrich-
ting van het gebied Zande-
rij Noord wordt als het aan 
wethouder Marcel Steeman 
ligt geen verkiezingsitem vol-
gend jaar maart. Hij verwacht 
dat voor die tijd beslissingen 
zijn genomen en de angel uit 
de discussie is. 

De resultaten van het parti-
cipatieproces rond de Zan-
derij Noord zijn vorige week 
donderdag besproken tijdens 
een drukbezochte informa-
tiebijeenkomst. 
Een speciaal aandachtspunt 
is de noodzaak voor woning-
bouw in het gebied als com-
pensatie voor de waarde-
daling van de bollengrond. 
Hierover lopen de meningen 
uiteen. Grondeigenaren zien 
wel mogelijkheden, maar ge-
zien de unanieme wens om 
de Zanderij open te houden 

zal nu eerst gekeken worden 
naar de mogelijkheden voor 
alternatieve fi nanciering bij 
diverse instanties zoals het 
Groenfonds en de provincie.
Het gebied dient verder ge-
vrijwaard worden van ver-
snippering; daar zijn de par-
ticipanten het over eens. Een 
nollenlandschap dat bestaat 
uit lage begroeiing heeft de 
voorkeur. 

De participanten willen uit-
gaan van de bestaande infra-
structuur, waarbij de wense-
lijkheid van het parkeerter-
rein nog een discussiepunt 
vormt. Over het al dan niet 
stopzetten van de bollenteelt 
bestaat geen overeenstem-
ming. De participanten in dit 
proces zijn de grondeigena-
ren, lokale maatschappelijke 
organisaties, omwonenden 
en burgers van Castricum.

Sinterklaas gaat het theater in
Enthousiast onthaal voor Sint

Castricum - Met tegenwind 
en op sleeptouw is Sinter-
klaas met zijn zwarte pieten 
zondag weer via het Stet in 
Limmen gearriveerd en ook 
Akersloot heeft hij die dag 
per boot bezocht. Maar als 
eerste kwam hij op zaterdag 
aan in het centrum van Cas-
tricum. Overal werd de goed-
heiligman onthaald met mu-
ziek en honderden blije kin-
deren. 
Op donderdag 30 novem-
ber komt Sint langs bij Toon-
beeld. Ook niet-leerlingen 
van Toonbeeld zijn om 16.30 uur welkom en de toegang is 

gratis. Zij maken samen met 
Sint kennis met wat Toon-
beeld allemaal in huis heeft. 

Aanmelden is noodzakelijk 
via 0251-659012. Foto Lim-
men: Peter van Renen, foto 
Castricum: Henk Hommes. 

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

Burg. Mooijstr. 29 Castricum
0251 - 652 430

De lekkerste
ERWTENSOEP
2e ltr gratis

2 PERS. gesneden andijvie
2 PERS. geschilde aardappel

2 slavinken
samen € 4,99
vleeswarentrio

kalfsrollade
gebraden gehakt

vleessalade
samen  € 4,99
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Situatie in Heiloo is 
probleem voor Limmen

Op 16 november was er in het gemeentehuis Castricum een 
informatieavond over de voortgang van de Zandzoom, aanslui-
ting A9 en de kruising Rijksweg/Visweg. Er komt nogal wat op 
ons af nu Heiloo de Vennewatersweg voor minimaal veertien 
maanden afsluit voor werkzaamheden. Al het verkeer moet 
toch over het spoor en zal hiervoor de Westerweg en Visweg 
gebruiken om de Rijksweg te bereiken. De Zandzoom voorziet 
wel aanpassingen voor deze wegen, maar die komen te laat. 
Het enige wat ze willen bekijken is eenrichtingsverkeer op de 
Visweg en Pagelaan, maar dan blijven de Hogeweg en Rijks-
weg toch het grote probleem, vooral omdat  veel schoolkinde-
ren hier gebruik van maken. Parkeren aan de Visweg is straks 
niet meer mogelijk, ook omdat er aan de noordkant een be-
schermd fietspad komt en de nieuwe weg te smal blijft. De ge-
meente stelt dat dit een probleem van Heiloo is en zal de be-
woners nog inlichten. Het ziet er naar uit dat de bewoners de 
wegen op bepaalde tijden, als de kinderen naar school gaan, 
deze uit zelfbehoud afsluiten, van de raadsleden verwacht ik 
niet veel. 
Frits Zonneveld, Limmen (lid opgeheven verkeerscommissie).

Castricum - Peter Brouwer, 
directeur van Toonbeeld, is 
zelf het dak van Geesterha-
ge maar eens opgegaan. De 
aanleiding was de plaatsing 
van 120 zonnepanelen, zo-
dat dit Centrum voor de Kun-
sten, wat elektriciteit betreft 
in elk geval energieneutraal 
is. Brouwer: ,,Het gebouw is 
al behoorlijk geïsoleerd, wat 
de verwarmingskosten drukt. 
Zeker als je dat met de ou-
de situatie aan de Jan van 
Nassaustraat vergelijkt. Maar 
aan de kosten voor de ver-
lichting van de leslokalen, de 
ateliers en de administratie 
veranderde de verhuizing in 
wezen weinig. Daarom ont-
stond gedurende de voorbe-
reidende fase van de nieuw-
bouw het idee ook dat aspect 
aan te pakken.” 
De plaatsing was overigens 
geen vanzelfsprekendheid, 
omdat Toonbeeld een deel 
van het gehele gebouw huurt 
en er daardoor meerdere be-
trokkenen zijn.  Dat vereis-
te het nodige overleg, waar-

bij de partijen van het begin 
af aan actief werden bijge-
staan door Manuel den Hol-
lander, adviseur van CALo-
rie. ,,Zo’n anderhalf jaar ge-
leden werden we door Toon-
beeld benaderd. We heb-
ben veel tijd gestoken in de 
vraag wie voor wat verant-
woordelijk was, waar de me-
ter moest komen et cete-
ra. Dat hebben we graag ge-
daan, omdat het gaat om een 
bijzonder gebouw dat in het 
dorp een centrale plaats in-
neemt. Bovendien draagt het 
gezien de activiteiten die er 
zijn bij aan de sociale cohe-
sie. Met 120 zonnepanelen in 
één keer geeft Toonbeeld een 
krachtig duurzaam signaal af. 
Toonbeeld heeft daarbij ge-
bruik gemaakt van CALories 
vorige lokale zonnepanelen-
actie, wat extra voordeel be-
tekende.”
Op de foto Peter Brouwer, di-
recteur van Toonbeeld, met 
Manuel den Hollander, ad-
viseur van CALorie bij de 
gloednieuwe installatie.

Castricum - Tussen maan-
dag 13 november en dins-
dag 14 november er ingebro-
ken bij twee, in aanbouw zij-
nde, woningen gelegen aan 
de Heereweg in Bakkum. Bij 
een van de woningen werd 
een stofzuiger weggenomen. 
Bij de andere woningen ge-
reedschap. 
Tussen dinsdag 14 novem-
ber 17.15 uur en donderdag 
16 november 16.20 uur is in-
gebroken bij een woning ge-
legen aan de Mozartlaan in 
Castricum. Men is binnen ge-
komen door het forceren van 
een raam aan de achterzijde 
van de woning. De woning is 
doorzocht maar nog onbe-
kend wat voor goederen er 
zijn weggenomen.
Oo woensdag 15 nov tus-

sen 9.55 en 16.30 uur is een 
groene snorfiets, Merk Piag-
gio voorzien van het kente-
ken DKD75T gestolen vanaf 
het Westerplein in Castricum. 
Tussen donderdag 16 no-
vember 18.45 uur en donder-
dag 16 november 19.15 uur is 
een zwarte bromfiets, Tomos 
Youngst R voorzien van het 
kenteken FS146R gestolen 
uit een box van aan de Prof. 
Winkerlaan in Bakkum.

De politie is weer met DDO 
Donkere Dagen Offensief 
begonnen en roept ieders 
hulp in. Gevraagd wordt om 
‘s avonds tijdens hetuitlaten 
van de hond een mobiel mee 
te nemen. Wie iets verdachts 
ziet wordt gevraagd de politie 
te bellen via 0900-8844.

De dieven zijn actief

Zwembad verwarmen met 
geothermische energie?

Vorige week organiseerde Calorie en OVC een Duurzaamheids-
evenement in ons bedrijfspand van Tromp Medical. Bij toe-
val raakte ik na afloop aan de praat met een van de leden van 
Calorie die door zijn arbeidsverleden grote ervaring heeft met 
diep in de aarde boren. Van hem begrijp ik dat men inmiddels 
op een betaalbare manier met gangbare technologie warmte 
uit de aardbodem omhoog kan halen. Met een boring tot op 
twee kilometer diepte zou warm water van 80 tot 90 graden 
gemaakt kunnen worden. Ik volg de discussie over het bouwen 
van een nieuw zwembad. De exploitatiekosten van elk zwembad 
zijn hoog, onder meer door een enorme warmtebehoefte. Dat 
geldt ook voor het nabij gelegen Jac. P. Thijsse college en de 
sporthal. Als de energieafname groot genoeg is, weet ik zeker 
dat er bedrijven zijn die in een dergelijke verduurzaming willen 
investeren middels een ESCO (energy service company). Een 
externe warmteleverancier maakt de bouw van het zwembad 
topduurzaam en ook meteen een stukje minder duur omdat er 
geen verwarmingsinstallatie hoeft te worden begroot. Ook voor 
de eigenaar van de Jac. P. Thijsse en van de sporthal scheelt dit 
in de renovatiekosten. Hoe logisch zou het zijn om deze gebou-
wen gezamenlijk te voorzien van warmte middels geothermische 
energie?
Wim Tromp, duurzaam ondernemer.

Castricum van het gas af
Castricum - Dat Castricum 
open staat voor nieuwe ma-
nieren op energie op te wek-
ken bleek wel uit de gro-
te belangstelling tijdens pu-
blieksavond op dinsdag 14 
november in het gemeen-
tehuis. Wethouder Marcel 

Steeman opende de bijeen-
komst en de vrijwilligersor-
ganisatie CALorie behandel-
de een aantal thema’s. Na al-
le informatie werd nog lang 
nagepraat. Kijk op www.ca-
lorieenergie.nl voor meer in-
formatie. 
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Doelpuntrijk gelijkspel Vitesse

Castricum - Het was in Tuit-
jenhorn een duel met meer-
dere gezichten. Vooral in 
het begin en in de eindfa-
se een sterk aandringend 
en goed spelende thuisclub 
en daar tussenin een Vitesse 
dat tweemaal op voorsprong 
kwam, maar uiteindelijk Hol-
landia T evenzovele malen 
weer langszij zag komen. Dit 
in aanmerking nemende en 
mede gezien de vele kansen 
over en weer kon iedereen na 
afloop wel vrede hebben met 
de puntendeling: 3-3. 
Hollandia startte overweldi-
gend. Al in de achtste minuut 

was een safe van Tom Laan 
nodig. De grootste kans voor 
Vitesse was toen Jort Kaan-
dorp werd vrijgespeeld, maar 
zijn harde inzet strandde. In 
de rebound leek Nick van 
de Ven vervolgens te sco-
ren maar zijn inzet ging roy-
aal over de lat. Een zwakke 
uittrap van keeper Tom Laan 
belandde bij de voeten van 
een tegenstander. Die be-
diende meteen Stan Groen-
land die hard en doeltref-
fend uithaalde: 1-0. Een mi-
nuut later was het alweer ge-
lijk. Menno Frankfort brak na 
een goede aanval door op 

FCC kansloos tegen DVVA
Castricum - Trainer Jort van 
der Meulen vatte het goed 
samen: Tegen DVVA ging 
het de eerste helft goed en 
ook na rust werden de ta-
ken goed uitgevoerd, maar er 
werd niets extra gebracht. En 
zo was het ook.
Een levendige eerste helft 
met twee gelijkwaardige te-
genstanders bracht niet echt 
spektakel in de vorm van veel 
grote kansen. Vlak voor rust 
werd een vrije schop van 
DVVA niet goed verwerkt en 
DVVA-topscorer Kevin Schol-
ten was er als de kippen bij, 
0-1. De tweede helft gaf het-
zelfde beeld: twee ploegen 
die voor de winst gingen. Na 

een enorme kans voor DVVA 
met een leeg FCC-doel kreeg 
ook Castricum een kans via 
Elario Zweet, maar het heili-
ge vuur ontbrak. Toen in de 
68e minuut Max Hazewin-
kel de 0-2 voor DVVA scoor-
de, besefte iedereen dat het 
klaar was. De frustraties lie-
pen dermate hoog op, dat 
het zelfs tot een handgemeen 
kwam. Een kopbal van Jes-
per Davidse betekende tien 
minuten voor tijd 0-3 en in 
de allerlaatste minuut zorg-
de Lennart Eberharter met 
zijn 0-4 voor de grootste ne-
derlaag van FC Castricum 
dit seizoen. Zaterdag tegen 
Monnickendam.

links en bediende aanvoer-
der Jort Kaandorp op maat: 
1-1. In de 41e minuut kwam 
de voorsprong alsnog. Dit 
keer was het Robin Bakker 
die op links doorbrak en Jort 
Kaandorp bij de eerste paal 
wist te bereiken. Die troefde 
zowel zijn directe tegenstan-
der en als de keeper af in de 
korte hoek: 1-2. In de aller-
laatste seconden van de eer-
ste helft wist Hollandia T als-
nog op gelijke hoogte te ko-
men: 2-2.
Vanaf de aftrap in de twee-
de helft nam Vitesse het heft 
in handen. Vijf minuten later 
was het raak. Rik Beentjes 
was zijn directe tegenstan-
der te snel af en zijn scherpe 
voorzet werd vervolgens door 
een van de verdedigers in ei-
gen doel gegleden. Een on-
nodig weggegeven vrije trap 
net buiten het strafschopge-
bied werd daarna vanaf links 
keihard door Koen Hollen-
berg binnengeschoten: 3-3. 
In de langdurige extra tijd als 
gevolg van een ernstige bles-
sure van Dinesh Raghosing 
zette Hollandia T nog eens 
flink aan en was ook enke-
le malen dicht bij zege, maar 
mede door goed ingrijpen 
van Tom Laan bleef het bij 
een toch wel terechte pun-
tendeling.

Winstkansen 
lekken weg

Akersloot - Henk Jan Ver-
donk senior is de winnaar 
geworden van de KPB-
mountainbikecup. Toppers 
Kay Pronk en Michel Agter-
berg moesten voortijdig af-
haken vanwege een lekke 
band veroorzaakt door ach-
tergebleven struikafval. Voor 
Henk Jan Verdonk senior lag 
er plotseling een gespreid 
bedje klaar. Tweede werd 
Henk Louwe, gevolgd door 
Chris Kemp.

Akersloot - Zaterdagavond 
speelden de handbaldames 
van Meervogels tegen VOC 
3. Er was sprake van een re-
delijke start waarbij het gelijk 
opliep tot 2-2. De ruststand 
was 12-8 in het voordeel van 
VOC. De tweede helft bleef 
Meervogels achter de fei-
ten aanlopen, maar toch wis-
ten zij de achterstand te ver-
kleinen naar 18-16. VOC kon 
vervolgens uitlopen tot een 
verschil van zes punten, met 
als einduitslag 25-19. Zater-
dag om 19.15 uur tegen KSV 
dames 1, in De Lelie. 

Verlies voor 
Meervogels

Jouke presteert op WK 
voor jeugd is Sofia 

Castricum - Afgelopen vrij-
dag is de Castricummer Jou-
ke Windig van Triffis Alk-
maar vierde geworden met 
zijn symchroonpartner Cas 
Westbroek op de World Age 
Group Competition, de jeugd 
WK in Sofia in Bulgarije. In-

dividueel bracht de trampo-
linespringen het tot een 32e 
plaats. Jouke kwam in ac-
tie in de leeftijdsgroep elf en 
twaalf jaar. Het verplichte on-
derdeel leverde hem 39,190 
punten op, de keuzeoefening 
45,335 punten.

Castricum - De partij tus-
sen Jaap de Boer en Siem 
Bakkum bij biljartvereniging 
Wik, werd een gelijk opgaan-
de strijd die Jaap toch in zijn 
voordeel kon beslissen. Het 
percentage van Jaap kwam 

Prestaties Wik uit op 58%. Topspeler Kees 
Baars liet twee partijen zien 
waar de kwaliteit van af-
droop. Vooral zijn eerste par-
tij tegen Peter Vos was er één 
om in te lijsten, want 155 ca-
ramboles in 25 beurten is de 
afgelopen jaren nog niet ver-
toond. Hein Kitsz staat op 
kop in deze wintercompetitie.
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Tegenprestatie leerlingen 
JPT bij Muttathara

Castricum - In december 
van dit jaar gaat een groep 
van veertien leerlingen van 
het JPT naar Gambia. Daar 
helpen zij een week met het 
onderhouden en bouwen van 
een school en zij gaan lesge-
ven.  
De Stichting Muttathara 
steunt dit initiatief met een 
financiële bijdrage voor de 

kosten van de bouw- en les-
materialen die de leerlingen 
nodig hebben. In ruil daar-
voor steken de leerlingen 
op zaterdag de handen uit 
de mouwen in de winkel van 
Muttathara. 

Op de foto Amber Rohof en 
Emma Sombroek die de boe-
kenkast  op orde brengen.

Kerstmarkt bij De Hoep
Bakkum - Op zondag 10 de-
cember luidt PWN Bezoe-
kerscentrum De Hoep de 
kersttijd in met een klein-
schalige kerstmarkt van 11.00 
tot 15.00 uur. Op de markt 
die in de tuin van het bezoe-
kerscentrum wordt opgesteld 
zijn diverse duurzame kerst-
cadeautjes te koop en kun-
nen bezoekers een kop war-
me chocolademelk of een 
glaasje glühwein drinken. De 
schaapsherder is er met een 
klein deel van haar kudde en 
natuurlijk mogen de kinderen 
een schaapje aaien. De bos-
wachter vertelt over het win-
terseizoen in het duingebied 
en kinderen kunnen hun ei-
gen kerstversiering knutse-
len, uilenballen pluizen, een 
dromenvanger of een kerst-
kaars maken en nog veel 

meer. De kerstmarkt is gra-
tis toegankelijk, wel vragen 
we voor sommige activitei-
ten een kleine vergoeding. 
Kijk voor meer informatie en 
het volledige programma op 
www.pwn.nl/eropuit.

Regio - Zondag 26 novem-
ber van 12.00 tot 17.00 uur is 
er bij Restaurant Melange7 
een ‘Art & Music’ Afternoon. 
Art by ML, een kunstenares 
uit Heiloo, maakt bijzondere 
collages/mixed media.
Zij maakt gebruik van knip-
sels uit boeken en tijdschrif-
ten, en combineert dit met 
acryl en evt bladgoud/blad-
zilver. De afwerking met 
epoxyhars geeft een prachtig 

verdiepend effect. De gehele 
collectie van Art by ML is al-
leen deze middag te bezich-
tigen op de Kennemerstraat-
weg 101-103. 
Vanaf 15.00 uur maakt ver-
volgens de band Sopitma-
chine uit Castricum zijn op-
wachting. Zij spelen een mix 
van Bob Dylan, Eric Clapton 
en JJ Cale. 
Deze Art & Music Afternoon 
is gratis toegankelijk.

Kwartet Simone Honijk 
bij Jazz in Bakkum
Bakkum - Hotel Fase Fier 
opent zondag 26 november 
de deuren voor het publiek 
om vanaf vier uur te kunnen 
genieten van een optreden 
van zangeres Simone Honijk.
Kenmerkend voor het Simo-
ne Honijk Kwartet is subtiele 
swingfeel, en het gevarieer-
de verfrissende repertoire dat 
zich beweegt in stijlen van 

blues, swing, bebop en bal-
lads tot moderne jazzstijlen.

Simone Honijk worden on-
dersteund door een ritmesec-
tie, bestaande uit Niek van 
Wiggen (drums) en Thomas 
W. Andersen (contabas).
Dit alles wordt harmonisch 
begeleid door Dirk Balthaus 
(piano).

Castricum - Zondag 12 no-
vember organiseerde de werk-
groep Castricum-Ethiopië een 
bingomiddag. Dankzij vele on-
dernemers waren er veel mooie 
prijzen. 
De echte winnaars van deze 
middag waren de kinderen in 
Ethiopië; de bingo leverde ruim 
negenhonderd euro op. Hier-
mee worden kinderen uit een 
sloppenwijk in Addis Abeba 
naar school geholpen en voor 
de armste  kinderen is er boven-
dien een ontbijt en een lunch.

Opbrengst bingo

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 21.15 uur   zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 

Wonder
vrijdag 21.15 uur 

zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur  maandag 20.00 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur 
C’est La Vie

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Suburbicon
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur 

Murder on the Orient  Express
zondag 19.30 uur

The Glass Castle
vrijdag 16.00 uur
Oude Liefde
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.45 uur  zondag 11.00 uur
Loving Vincent

zondag 13.30 uur
Coco - voorpremière

woensdag 15.00 uur
Coco 

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 15.00 uur

Sinterklaas & Het gouden hoefijzer
zaterdag 16.00 uur

Dummie de Mummie 3
zaterdag 13.30 uur  zondag 11.00 uur

Dikkertje Dap 

Programma 23 nov t/m 29 nov 2017

Wonder
August Pullman is geboren 
met afwijkingen aan zijn ge-
zicht. Bang om er niet ge-
accepteerd te worden heb-
ben zijn ouders hem nooit 
naar een reguliere school ge-
stuurd. Tot nu toe. Wanneer 
hij voor het eerst voet zet in 
groep 5 verandert hij in een 
onwaarschijnlijke held. Waar 
zijn familie en nieuwe klasge-

noten worstelen met gevoe-
lens van medeleven en ac-
ceptatie, zal de buitengewo-
ne reis van Auggie bewijzen 
dat je niet onopgemerkt kunt 
blijven als je bent geboren 
om op te vallen. Het inspire-
rende en hartverwarmende 
verhaal van August Pullman 
is gebaseerd op de roman 
‘Wonder’ van R.J. Palacio.

Wat begint als een uitbundi-
ge treinreis door Europa ont-
vouwt zich al snel tot één van 
de meest stijlvolle, spannen-
de en huiveringwekkende 
mysteries ooit. Murder on the 

Murder On the 
Orient Express

Orient Express is gebaseerd 
op de roman van bestseller-
auteur Agatha Christie en 
vertelt het verhaal van dertien 
vreemden gestrand in een 
trein, in een situatie waar-
in iedereen een verdachte 
kan zijn. Voor één man is het 
een race tegen de klok om de 
puzzel op te lossen, voordat 
de dader weer toeslaat.
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23 NOVEMBER

Richard van Hooijdonk met 
Welcome to the Future. Span-
nende ontdekkingsreis door 
de toekomst met trendwat-
cher Van Hooijdonk. In het 
Kennemertheater Beverwijk 
om 20.15 uur.

Songwriter Collectief met 
opkomende singer-songwri-
ters en akoestische acts van-
af 20.30 uur in Podium Victo-
rie Alkmaar.

René van Meurs met Ik be-
loof niks. Nieuwe show van 
winnaar jury- en publieksprijs 
van Cameretten 2012. Om 
20.30 uur in Kennemertheater 
Beverwijk

24 NOVEMBER

Mylou Frencken en muzi-
kanten met Leven in het lied. 
Ode aan het kleinkunstlied, 
met Mylou’s favorieten en die 
van haar vakgenoten in het 
Kennemertheater beverwijk 
om 20.30 uur.

Winterevent/open huis met 
veel lekkers en sfeervolle ca-
deaus op de Populierenlaan 
51 in Uitgeest. Ook op 25 en 
26 november.

Brief aan mijn dochter van 
Abdelkader Benali en Lavinia 
Meijer. Literatuur en muziek 
komen samen in een ontroe-
rend verhaal over afkomst en 

identiteit.. In De Vest Alkmaar 
om 20.30 uur.

Pubquiz bij Mezza Luna in 
Castricum vanaf 20.30 uur. 
Gratis deelname, aanmelden 
via tel.: 0251-652251.

Benefietavond met Catwi-
se, Into The Attic, Instrumen-
tal Disorder, Yung Fromage & 
Zangetsu in De Bakkerij vanaf 
21.00 uur, gratis toegang.

Winterfair bij Anastasia van 
11.00 tot 17.00 uur op de Dus-
seldorperweg 97 in Limmen. 
Deze sfeervolle wintermarkt is 
ook te bezoeken op 25 en 26 
november.

Film Manchester by the 
Sea draait in De Zwaan in Uit-
geest, 20.15 uur.

Richard Groenendijk met 
Om alles! Hilarische verhalen, 
opzienbarende ontboezemin-
gen en niet te versmaden ty-
peringen in Kennemertheater 
Beverwijk om 20.15 uur.

25 NOVEMBER

Nashville Night met The 
Road to Bluebird Café. Met 
special guests Rachel Kramer 
(K-otic) en Chris Hordijk (Voi-
ce of Holland). Om 20.15 uur 
in Kennemertheater in Bever-
wijk.

Boeken-, speelgoed- en 
kerstmarkt voor Prijedor in 
Bosnië in De Klop Uitgeest 
van 9.00 tot 15.00 uur.

Toneelgroep Het Volk speelt 
De God van de Slachting in De 
Zwaan in Uitgeest, 20.15 uur.

Kleindierenshow in Clusius 
College Castricum van 9.30 tot 
16.00 uur.

▲

Cover Company treedt op 
in café De Vriendschep in 
Akersloot. Met grote hits van 
Abba, Queen, Beatles, Stones 
en vele anderen vanaf 21.30 
uur.

Crazy 90s XL met Extince en 
dj Devious. Het jaren ’90 feest 
begint om 21.00 uur in Podium 
Victorie Alkmaar.

Concert Stedelijk Harmonie 
Orkest SDG Alkmaar in De 
Vest Alkmaar om 20.15 uur.

Concert met pianist Bernard 
van den Boogaard en Strijktrio 
Domenica in de Dorpskerk te 
Castricum om 20.00 uur.

FeelGood Festival in Grand 
Café Koekenbier in Alk-
maar van 15.00 tot 1.30 uur. 
Een koor en talloze regiona-
le bands treden gratis voor 
een goed doel op. Voor kinde-
ren zijn er van 15.00 tot 18.00 
uur diverse muziek-, dans- en 
knutselworkshops. Foto: Rick 
Akkerman.

Blues in Castricum bij Mez-
za Luna in Castricum met de 
band Midnight Maniacs vanaf 
15.30 uur, gratis entree.

Nostalgie en historie in de 
decembersfeer tijdens de 
open dag Regionaal Archief 
Alkmaar van 11.00- 16.00 uur. 
Op de Bergerweg 1 te Alk-
maar.

Benefietavond in De Bakke-
rij vanaf 21.00 uur met Johnny 
Westone, Burgundy Scratch 
en Zaphod Live. Entree: vrij-

5 november 20170

in De Cirkel Heemskerk. Een 
bijzonder huiskameravontuur 
naar het boek van Roald Dahl 
.

Try Out Café in De Vest Alk-
maar met aanstormend talent 
in de disciplines kleinkunst, 
cabaret, stand-up, muziek-
theater en singer-songwriter. 
Vanaf 16.00 uur. Op de foto 
Sanneke van der Meulen.

Angela Schijf met de muzi-
kale sprookjestocht Vier Jaar-
getijden (6+) in De Vest Alk-
maar om 14.30 uur.

Maria de Fatima zingt fado 
tijdens ‘Concert op zondag’, 
gepresenteerd door Toon-
beeld. Het begint om 15.30 
uur in concertzaal Konigsduyn 
van Geesterhage. 

Just Sing 2017 in Podium 
Victorie Alkmaar vanaf 15.00 
uur met vijftien finalisten.

27 NOVEMBER

Slotconcert Andriessen en 
De Klerk in de Sint Lauren-
tiuskerk Alkmaar, aanvang 
20.00 uur

28 NOVEMBER

Open avond Fotoclub Castri-
cum in De Kern op de Over-
toom vanaf 20.00 uur.

Concert Jacques Thibaud En-
semble in De Vest Alkmaar om 
20.15 uur.

Bas Haring over robotica. 
Hij is van 20.00 tot 22.00 uur 
gast in de bibliotheek aan 
het Kerkplein in Beverwijk. 
Kaartverkoop via www.biblio-
theekijmondnoord.nl.

Lezing van Kees Druijven 
in de bibliotheek in Akersloot 
over veldnamen in Over Die. 
Aanvang 20.00 uur. 

willige bijdrage.

Toneelgroep Het Volk speelt 
De God van de Slachting in De 
Zwaan Uitgeest om 20.15 uur.

J.A.N.E. Muziektheater en 
Katinka Polderman in De Vest 
Alkmaar om 20.30 uur. Foto: 
Marijana Pajovic.

26 NOVEMBER

Walk-In concerten van-
af 13.30 uur op verschillende 
adressen in Akersloot. Van-
af 17.30 uur verzorgt Fabric de 
muzikale afsluiting in de Sto-
rey Club.

Art & Music Afternoon van 
12.00 uur tot 17.00 uur bij Res-
taurant Melange7 in Heiloo 
met Art by ML die bijzondere 
collages/mixed media maakt. 
De muziek van van SopitMa-
chine is vanaf 15.00 uur te ho-
ren. 

Concert van Beverwijks Ora-
toriumkoor Tremenda met de 
Petite Messe Solennelle van 
Rossini in de Agathakerk. 
Aanvang 15.00 uur. 

Kookworkshop ‘Gezond 
eten tijdens de feestdagen’ in 
zwembad De Zien in Uitgeest, 
16.00-19.00 uur. Aanmelden 
via www.zwembad-dezien.nl.

Zin op Zondag in Grote Kerk 
Alkmaar vanaf 16.00 uur in het 
teken van ‘Vrijheid’. Denker 
des Vaderlands René ten Bos 
betreedt dit keer de kansel en 
neemt de preek voor zijn reke-
ning. Daarna is er soep.

De band Vierz speelt in De 
Oude Keuken in Bakkum. 
Vanaf 15.00 uur op het terrein 
van Dijk en Duin, ingang aan 
de Zeeweg.

Overdekte rommelmarkt in 
sporthal De Zien in Uitgeest 
van 11.00 tot 15.00 uur.

Voorstelling Ieorg Idur (4+) 
door Unieke Zaken om 14.00 
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Ongeval
Akersloot - Op de krui-
sing van de  Pontweg-Noord 
en de Geesterweg heeft za-
terdagochtend een aanrij-
ding plaatsgevonden tussen 
een fietsster en een auto. De 
fietsster ging richting Gees-
terweg en op de kruising ver-
leende zij geen voorrang. Ze 
reed zonder te kijken de rij-
baan op. Vervolgens botste 
de fietsster tegen de achter-
zijde van een aldaar rijden-
de personenauto. De fietser 
kwam hierdoor ten val en liep 
een gebroken knieschijf op.

CKenG wil spoeddebat 
over organisatie BUCH
Castricum - Volgens alge-
meen directeur Guy Heems-
kerk van de BUCH-werkor-
ganisatie kunnen zijn amb-
tenaren niet voldoen aan de 
verwachtingen. De organisa-
tie is per 1 januari 2017 juist 
in het leven geroepen door 
de gemeenten Bergen, Uit-
geest, Castricum en Heiloo 
om beter te voldoen aan de 
eisen die tegenwoordig aan 
lokale overheden worden ge-
steld.
Fractievoorzitter Roel Beems 
CKenG verbaast zich over 
de gang van zaken en het 
gebrek aan communicatie 
daarover. ,,Na elf maanden in 
operatie blijkt de organisatie 
nog wel in staat om de wette-
lijke taken uit te voeren, maar 
nauwelijks meer dan dat. Be-
stuurslid Rob Opdam zegt 
dat we op onderdelen door 
het ijs zakken in de media. 
Er zal volgens Heemskerk en 
Obdam, in elk geval tijdelijk, 
meer geld moeten bijkomen 

voor meer ambtenaren, óf de 
BUCH-organisatie zal moe-
ten kijken wat ze nog wel en 
wat niet meer kan doen. Dit 
volgt op de vier miljoen eu-
ro voor ICT die de gemeente-
raden eerder dit jaar al extra 
beschikbaar hebben gesteld, 
waarvan 1,5 miljoen voor re-
kening van Castricum. On-
ze fractie stemde tegen dat 
voorstel, omdat het naar onze 
mening ook toen al niet goed 
was onderbouwd.”

CKenG heeft daarom een 
spoeddebat aangevraagd en 
wil burgemeester Mans en 
verantwoordelijk wethouder 
Swart daarmee de kans ge-
ven de achtergronden met 
de gehele raad te delen. 
,,Als andere fracties ook be-
nieuwd zijn naar de oorza-
ken van de problemen en in-
stemmen met de aanvraag 
van onze fractie, zal het de-
bat rond 22.30 uur plaatsvin-
den in de plenaire zaal.”

Armoedebestrijding 
centraal in D66 Talk 

Castricum - Op 27 novem-
ber is Tweede Kamerlid Rens 
Raemakers te gast in Cas-
tricum. Het jongste Twee-
de Kamerlid gaat in gesprek 
met Castricummers over ar-
moedebestrijding en schuld-
hulpverlening. Hij wil jonge-
ren graag laten meepraten 
in Den Haag en gaat het ge-
sprek aan over de portefeuil-
les die hem bezighouden. 

In Nederland leven 1,2 mil-
joen mensen onder de ar-
moedegrens. Raemakers 
ziet dit als een structureel 
probleem. Het huidige be-
leid kenmerkt zich door een 
onoplosbare paradox, vindt 
het Tweede Kamerlid. ,,Het 
is goed dat dit kabinet extra 
geld investeert in het tegen-

Castricum   De Fractie Cas-
tricum dient namens Forza 
Castricum een motie in om-
dat de lokale partij graag de 
Nederlandse vlag in de raad-
zaal van het gemeentehuis 
ziet verschijnen, aansluitend 
op de vlag die vorige week 
dinsdag in de Tweede Ka-
mer verscheen. ,,Het is in ver-
reweg de meeste landen al 
lang een heel goed gebruik 
om de vlag op te hangen”, 
stelt fractievoorzitter Ralph 
Castricum. ,,In de vergader-
zaal van het gemeentehuis 
heeft de nationale vlag een 

mooie en duidelijke functie 
als symbool van de natie.”

Castricum heeft het colle-
ge bovendien vragen ge-
steld over een artikel dat ver-
scheen in NHD: ‘Het kraakt 
en piept binnen de BUCH’. Hij 
is verbaasd dat de gemeen-
teraad niet op de hoogte is 
van wat er allemaal mis gaat 
op het vlak van onder ande-
re werkdruk, ziekteverzuim 
en wachttijden nu de ambte-
lijke organisaties van Bergen, 
Uitgeest, Castricum en Hei-
loo zijn gefuseerd.

gaan van armoede, vooral bij 
gezinnen met kinderen. Maar 
liefst een op de tien huishou-
dens heeft problematische 
schulden. Dat aantal ligt veel 
hoger dan veel mensen den-
ken.” 
Er wordt door gemeenten 
veel druk op mensen ge-
legd om zo snel mogelijk uit 
de schulden te komen, maar 
er wordt niet goed gekeken 
naar de oorzaak van schul-
den. Volgens Raemakers is er 
een radicaal nieuwe kijk no-
dig op hoe we met armoe-
de om gaan. Centraal hierin 
is een goede lokale aanpak 
waarin maatwerk wordt aan-
geboden. 
Ook vanuit de Kamer blijf ik 
mij namens D66 inzetten om 
ervoor te zorgen dat we men-
sen met schulden goed hel-
pen. Zo kunnen we ervoor 
zorgen dat mensen minder 
hoge schulden krijgen en ie-
der kind de kansen kan krij-
gen die hij of zij verdient.”
In de eerste helft van de 
avond zal Raemakers vertel-
len over zijn werk in de Twee-
de Kamer, waarna er gele-
genheid is om met elkaar in 
debat te gaan. Iedereen is 
welkom.
De D66 Talk vindt plaats bij 
Wier&ga, Bakkerspleintje, op 
maandag 27 november vanaf 
20.00 uur. 

Kandidatenlijst VVD
Castricum - Op 22 novem-
ber beslist de ledenvergade-
ring wie en in welke volgorde 
de VVD deelnemers aan de 
gemeenteraadsverkiezingen 
in 2018 op de kandidatenlijst 

van de VVD Castricum ko-
men. Dan wordt ook het ver-
kiezingsprogramma officieel 
bekendgemaakt. De maan-
delijks bijeenkomst in Club 
Mariz aan de Dorpsstraat is 

Regionaal Omgevings-
beeld vastgesteld

Castricum - De zeven ge-
meenten in de Regio Alk-
maar, waaronder Castricum, 
hebben het Regionaal Om-
gevingsbeeld vastgesteld. 
Regio Alkmaar is een veel-
zijdige regio; van duinen tot 
verkaveling, zee, kanalen en 
cultureel landschap, steden 
en dorpen en van deze di-
versiteit wil de Regio gebruik 
maken. Het Omgevingsbeeld 
heeft dan ook de toepasselij-
ke naam �Diversiteit als Troef¹ 
gekregen. In het Omgevings-
beeld staan onder andere de 
ontwikkelingen in de Regio 
op het gebied van duurzaam-
heid, economie, sociale- en 
ruimtelijke ontwikkelingen. 
De regiogemeenten hebben 

gezamenlijk drie nieuwe am-
bities uitgesproken: het ge-
zonde landschap, de onder-
nemende regio en kernen 
met eigen woonkwaliteiten. 
Tijdens het opstellen van het 
omgevingsbeeld heeft de Re-
gio begin 2017 twee bijeen-
komsten gehouden voor or-
ganisaties uit de regioge-
meenten. Zo dachten onder 
meer woningbouwcoöpera-
ties, milieu- en natuurorga-
nisaties en LTO mee. Daar-
naast zijn er diverse informa-
tiebijeenkomsten georgani-
seerd voor de gemeentera-
den in de Regio Alkmaar. Het 
Regionaal Omgevingsbeeld 
is te vinden op www.regio-
alkmaar.nl.

op 24 november tussen 16.00 
en 17.00 uur waar belangstel-
lenden in contact kunnen ko-
men met de fractie, wethou-
der en statenleden. De ko-
mende bijeenkomst staat in 
het teken van de definitieve 
kandidatenlijst en het verkie-
zingsprogramma 2018. 

Castricum - Wethouder 
Kees Rood is op zoek naar 
een nieuwe locatie voor de 
leerlingen van de Antonius-
school in Bakkum-Noord, 
een school die speciaal on-
derwijs aanbiedt. De huidige 
erfpachtperiode loopt op 31 
december af. PWN is wel be-
reid om het contract voor een 
korte periode te verlengen als 
er nog geen oplossing voor-
handen is. Gekeken is naar 
de voormalige Duinrand-
school aan de Prof. Winkler-
laan, maar deze omgeving is 
niet prikkelarm, wat voor de 
leerlingen van deze school 
belangrijk is, en de verkeers-
afwikkeling zal op eigen ter-
rein moeten worden gereali-
seerd. Toch biedt deze locatie 
de meeste voordelen. Nieuw-
bouw op het terrein van Dijk 
en Duin is een andere op-
tie. Er is echter een forse ex-
tra investering nodig, omdat 
de grond moet worden aan-
gekocht. Of deze locatie prik-
kelarm is, is afhankelijk van 
andere ontwikkelingen in het 
gebied. De verkeersafwik-
keling moet ook nader wor-
den bekeken. De gemeente 
is  verplicht om de Antonius-
school geschikte huisvesting 
aan te bieden, maar huisves-
ting in de gemeente Castri-
cum is niet noodzakelijk. Het 
enige gebouw buiten de ge-
meente Castricum dat tot op 
heden in beeld is, is de mytyl-
school De Ruimte in Bergen. 
Hoogstwaarschijnlijk deze lo-
catie in 2020 vrij, maar dat is 
nog niet zeker.

Ruimte gezocht 
voor Antonius
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Maria de Fatima
Koningin van de fado

Castricum - Vorig jaar werd 
Maria de Fatima onderschei-
den met de ‘Ordem do Infan-
te D. Henrique’ voor haar ver-
dienste omtrent de Portuge-
se cultuur. Het was een eer-
bewijs van haar geboorteland 
voor deze zangeres die in 
Nederland de fado introdu-
ceerde en reeds lang woon-
achtig is in ons land. 

Zondag 26 november komt  
Maria de Fatima naar Castri-
cum in kader van ‘Concert op 
zondag’, gepresenteerd door 

Toonbeeld. Het begint om 
15.30 uur in concertzaal Ko-
nigsduyn van Geesterhage. 
Voor extra klankkleur zorgt 
het trio dat haar begeleidt. 
Dat bestaat uit de Portugese 
en de klassieke gitaar en de 
contrabas. 
Kaarten zijn te reserveren via 
www.toonbeeld.tv/concerten 
of tel. 0251-659012 en ver-
der verkrijgbaar aan de zaal, 
bij de Readshop (Geester-
duin), muziekhandel Borst-
lap, Boekhandel Laan en Vi-
vant Rozing.

JM Big Band met Laura 
Schoegje in Castricum

Castricum - Pop- én jazz 
zangeres Laura Schoeg-
je treedt zaterdag 9 decem-
ber op met de negentien 
man sterke JM Big Band on-

Permanente ArcheoHotspot
Castricum - Wie met ech-
te vondsten aan de slag wil, 
kan voortaan terecht in de 
ArcheoHotspot in Huis van 
Hilde. Sinterklaas opent vrij-
dag 1 december deze per-
manente en gratis toeganke-
lijke archeologische doe- en 
ontdekplek. Groot en klein 
kan er kennis maken met ar-
cheologisch werk, vondsten 
ter hand nemen en de won-
dere wereld van de arche-
ologie ontdekken. Bezoe-
kers gaan aan de slag met 
vondstmateriaal van voorma-
lig Slot op den Hoef in Eg-

mond. Dit is de achtste Ar-
cheoHotspot in ons land; een 
initiatief van het Allard Pier-
son Museum in Amsterdam. 
Sinterklaas opent de nieuwe 
ArcheoHotspot om 15.00 uur, 
de toegang van de opening is 
gratis. 
De ArcheoHotspot is voort-
aan op woensdag, vrijdag en 
zondag van 13.00-16.00 uur 
geopend. Wie meer wil we-
ten over de vondsten uit Eg-
mond in het depot van Huis 
van Hilde, kan terecht op de 
website: http://collectie.huis-
vanhilde.nl.

Film stichting met de 
lange naam op YouTube

Castricum – De film die 
Henk Waal en Henk Molhoek 
hebben gemaakt voor de 
stichting met de lange naam; 
Stichting tot behoud van na-
tuurlijke en cultuur–histo-
rische waarden in de Alk-
maar–der–meer–omgeving, 
staat online op YouTube. De 
film laat beelden zien van al-
le mooie plekken in de om-
geving, zowel natuur als cul-
tuurhistorie komen ruim-
schoots aan bod. De film is 
te zien via een link op www.
alkmaardermeeromgeving.nl 
of door de zoekterm stichting 
alkmaardermeeromgeving op 
YouTube in te tikken.
De oorsprong van de stich-
ting ligt in 1989 toen en-
kele oplettende burgers in 
Akersloot gealarmeerd raak-
ten door plannen van de ge-
meente een historische Klaas 
Hoorn- en Kijfpoldepolder 

aan de oever van het Alk-
maardermeer vol te 
bouwen met 450 woningen. 
Zij vormden een actiegroep 
en het zou nog vijf jaar du-
ren voordat er definitief werd 
besloten door de provincie 
geen huizen in de polder te 
bouwen. In de film komt Ben 
Hopman, de eerste voorzit-
ter van de stichting, aan het 
woord. Hij is inmiddels over-
leden. De huidige voorzit-
ter, Lydia Snuif-Verweij, ver-
telt op heldere wijze waar-
voor de stichting staat. Ver-
tegenwoordigers van de ver-
schillende afdelingen gaan in 
op hun aandeel in de strijd 
om natuur en cultuurhistorie 
in de omgeving te bescher-
men. Nieuwe donateurs die 
de natuur en cultuurhistori-
sche waarden in hun omge-
ving ook een warm hart toe-
dragen zijn welkom.

Genomineerd  
afstudeerprijs
Castricum - De fysiothera-
piestudente Philie Broekme-
ijer uit Castricum is genomi-
neerd voor de Jaco den Dek-
ker Afstudeerprijs. Deze prijs 
wordt jaarlijks door  het Ko-
ninklijk Nederlands Genoot-
schap voor Fysiotherapie uit-
gereikt aan aanstormend ta-
lent om zo praktijkgericht 
wetenschappelijk onderzoek 
te stimuleren. 

Het onderzoek van Broek-
meijer en drie andere  Leid-
se studenten betreft beweeg-
games in een huiskamerset-
ting ter verbetering en ter 
preventie van een zieken-
huisdelerium. Dit jaar zijn er 
drie genomineerden. Op 24 
november wordt tijdens de 
Dag van de Fysiotherapeut 
de winnaar van de Jaco den 
Dekkerprijs 2016-2017 be-
kendgemaakt.

Castricum - Kleindier-
sportvereniging Jong-Le-
ven Uitgeest houdt het ko-
mende weekeinde  haar 
jaarlijkse dierenshow met 
konijnen, hoenders, sier-
duiven en cavia’s. 

Deskundige leden van de 
vereniging zijn aanwezig om 
vragen over het houden en 
verzorgen van deze dieren te 
beantwoorden en er kan ge-
praat worden over de behaal-
de fok- en tentoonstellings-
resultaten.
De tentoonstelling wordt ge-
houden in het Clusius Colle-
ge op zaterdag 25 november 
van  9.30 tot 16.00 uur en de 
toegang is gratis. 

Dierenshow 
in Clusius

Castricum - Op zondag 10 
december om 16.00 uur is er 
in de  Maranathakerk weer 
een ‘Duifje’, een meditatieve 
bijeenkomst om stil te staan 
bij en bezig te zijn met een 
bepaald thema. Het Duif-
je wordt afgesloten met een 
eenvoudige maaltijd. De-
ze keer gaat het om de pa-
rallel tussen het kerstverhaal 
en de eigen verhalen. Dit the-
ma staat ook centraal in het 
kerstoratorium dat op vrij-
dag  22 december in de  Pro-
testantse Kerk van Limmen 
wordt uitgevoerd door het 
koor van De Witte Duif.

Duifje in de
Maranathakerk

Benefiet voor Bakkerij

Castricum - Vrijdag 24 no-
vember speelt op de eerste 
benefietavond: Catwise (fo-
to), Into The Attic, Instrumen-
tal Disorder, Yung Fromage & 
Zangetsu. Zaal open: 21.00 
uur. Entree is gratis. 
Zaterdag 25 november de 
tweede benefietavond met 

Johnny Westone, Burgundy 
Scratch, Zaphod Live in De 
Bakkerij
vanaf 21.30 uur. Entree: vrij-
willige bijdrage. De bands 
wereken gratis mee omdat 
De Bakkerij in financiele pro-
blemen verkeert. Een bijdra-
ge is dus welkom. 

der leiding van Jan Molenaar 
(81) uit Limmen. Zij zijn sa-
men te zien en te horen in het 
programma ‘Cotton Club’. 
Bandleider Jan Molenaar 
brengt met het concert een 
ode aan het nieuwe Cultureel 
Centrum Geesterhage. Jan 
Molenaar staat al bijna vijftig 
jaar als dirigent voor zijn or-
kest. In een halve eeuw is het 
ensemble over de hele we-
reld opgetreden. De samen-
werking met Laura Schoegje 
gaat terug tot 2009. De zan-
geres heeft inmiddels een ei-
gen formatie, Dutch. Het re-
pertoire bestaat uit eigen 
werk en eigentijdse stukken. 
Aanvang 20.15 uur. Voorver-
koop aan de zaal.

Open avond bij Fotoclub
Castricum - Op dinsdag-
avond 28 november zet de 
Fotoclub Castricum de deur 
wijd open. Iedereen die al 
een tijdje rondloopt met de 
wens om zijn of haar blik op 
fotografie te verruimen is dan 
welkom om kennis te maken 
met de gang van zaken op 

een clubavond. Het bespre-
ken van elkaars foto’s is er 
een wezenlijk onderdeel van. 
Bezoekers kunnen er actief 
aan meedoen. 
Eigen fotowerk meebrengen 
kan, maximaal twee foto’s. In 
De Kern aan de Overtoom 15, 
aanvang 20.00 uur.
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Wat een vereniging tot 
een hechte club maakt

Castricum - Na maanden van voorbereiding was het zaterdag 18 november zover; het eer-
ste feest  van ‘De Vrienden van Vitesse’22’. Bij binnenkomst inde kantine kreeg iedereen een 
stropdas met opdruk en die paste mooi bij de jeans en het witte overhemd, de dresscode van 
de avond. Naast een feestavond met een quiz werd een beslissing genomen over het bijeen-
gebrachte sponsorgeld. De ‘Vrienden’ hebben er gezamenlijk voor gekozen om het sponsor-
geld en dat is vierduizend euro dit jaar te doneren aan een volledig nieuwe keukeninrichting.
Ook Vriend van Vitesse’22 worden? Aanmelden via sponsorcommissie@vitesse22.nl

Mooi tafeltennistoernooi
Limmen - Tijdens de Open 
Limmen Tafeltenniskampi-
oenschappen voor de jeugd 
op 17 november werd in 
drie leeftijdscategorieën ge-
speeld. 
Bij de oudste jeugd verde-
digde Sanne Briefjes haar 
kampioentitel met verve, dit 

is haar vierde kampioentitel. 
Mathijs de Kremer eindigde 
als tweede en Okke Bos werd 
derde. Bij de jongere jeugd 
won Roos Briefjes al haar 
wedstrijden en werd zij eer-
ste in haar poule. Bij de aller-
jongste deelnemers eindigde 
Math op eerste plaats.

WWSV huldigt jubilarissen
Akersloot - Tijdens de goed 
bezochte algemene leden-
vergadering van gymnastiek-
vereniging WWSV op 8 no-
vember werden diverse jubi-
larissen gehuldigd. Allereerst 
werd Piet Mossinkoff tot ere-
lid benoemd. Piet heeft meer 
dan 25 jaar het penning-
meesterschap tot volle tevre-
denheid vervuld. Piet heeft 

zijn penningmeesterschap 
beëindigd. Dirry Koomans 
werd in de bloemetjes ge-
zet omdat ze 25 jaar leidster 
is bij de vereniging. En Ger-
da Hoogland voor 25 jaar lid-
maatschap. Wiep Poelsma, 
Mary Wolzak en Tiny Veldt 
kregen bloemen of een bloe-
menbon voor hun 40-jarig 
lidmaatschap.

Dos en Tios in de prijzen
Limmen - Afgelopen zondag 
organiseerde gymnastiekver-
eniging Tios de Oersterk Cup 
waaraan de jongens en meis-
jes van recreatie van Dos en 
Tios meededen. 

In deze cup zijn drie leeftijds-
categorieën. In de leeftijd zes 
en zeven jaar was er een ge-
deelde derde plaats en werd 
het brons voor Lars Hooger-
werf (Dos) en Danielle Hof 
(Tios), zilver voor Cis de Wildt 
(Dos) en het goud ging naar 

Esmee van Duivenvoorde 
(Tios). In de leeftijd van ze-
ven en acht jaar stond op de 
derde plaats Julia van Dom-
melen (Dos), tweede plaats 
Sanne Meine (Dos) en op de 
eerste plaats Isabel de Jong 
(Dos). 
Er waren vier kinderen die 
streden voor de eerste plaats 
in de leeftijdscategorie tie en 
elf jaar. Bij Susanne Pepping 
(Tios) en Iris van Leeuwen 
(Dos) werd het goud omge-
hangen.

Vredeburg 4 onderuit
Limmen - Op vrijdag 17 no-
vember speelde het viertal 
van schaakvereniging Vrede-
burg 4 het eerste bondsdu-
el van het schaakseizoen te-
gen Warmenhuizen 2. Enke-
le dagen eerder bezocht het 
viertal van Vredeburg 3 As-
sendelft voor een bondsdu-
el tegen het tweede team 
van de plaatselijke SV. Vre-
deburg 4 wordt door teamlei-
der Jan Brantjes vaak aange-
duid als het ‘dreamteam’. Niet 
alleen vanwege de onderlin-
ge gezelligheid, maar de he-

ren kunnen ook een serieu-
ze en goede pot schaak spe-
len. Tegen het sterke War-
menhuizen 2 werd het een 
‘close call’: 1-3. Jan Brant-
jes had enkele dagen eer-
der als invaller bij Vredeburg 
3 voor een uitstekende sco-
re gezorgd door een tegen-
stander met 250 ratingpun-
ten meer achter de naam ge-
decideerd te verslaan. Omdat 
ook Remi Aafjes won en cap-
tain Adri Beentjes een remi-
se afdwong, won Vredeburg 
3 bij Assendelft 2 met 2,5-1,5.

NK driebanden
Akersloot - Aanstaande vrij-
dag vanaf 19.00 uur, zaterdag 
en zondag vanaf 12.00 uur 

wordt het Nederlands kampi-
oenschap driebanden twee-
de klasse in biljartcentrum de 
Vriendschap gehouden. De 
organisatie is in handen van 
biljartvereniging Aker ‘97.

Bakkum - Schaakclub Bak-
kum maakt een uitsteken-
de start in de externe com-
petities. Na twee overwinnin-
gen in de reguliere competi-
tie werd ook in de voorronde 
van het NHSB bekertoernooi 
gewonnen van Aris de Heer 
uit Midden-Beemster. De 
wedstrijd begon met een wel 
zeer snelle uitslag. Na lutte-
le minuten en slechts vijf zet-
ten had Arno Schlosser reeds 
gewonnen, nadat zijn tegen-
stander direct in de opening 
een stuk cadeau gaf. Dat was 
een mooie opsteker voor het 
team van coach Henk van de 
Eng, want de druk lag nu di-
rect bij de tegenstander. Fons 
Vermeulen wist in een ge-
lijkwaardige stelling met on-
gelijke lopers toch een gaat-
je te vinden in de zwarte ver-
dediging en de volle buit bin-
nen te halen (2-0). Hierdoor 
moest Aris de Heer de twee 
andere partijen winnen. Pim 
Hoff stond echter overwe-
gend, maar wist geen door-
braak te forceren. Ook de 
partij van Henk van der Eng 
was in evenwicht, zodat de 
remiseaanbiedingen werden 
aangenomen om de team-
winst veilig te stellen. Het vol-
gende duel is tegen het ster-
ke Krommenie begin volgend 
jaar, dat uitkomt in de promo-
tieklasse.

Winst schakers  
Bakkum
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Collecti eve zorgverzekeringAgenda Raadsplein 
23 november 2017

Like ons op Facebook

27 november: De raad zit voor u 
klaar tijdens het Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de ver-
schillende gemeenteraadsfracti es 
gaan graag in gesprek met inwo-
ners die een verzoek willen doen, 
tegen een probleem aanlopen, 
een idee willen voorleggen of een 
voorstel willen presenteren. Dit 
kan ti jdens het Raadsspreekuur 
dat elke twee weken plaatsvindt 
op maandagavond tussen 19.15 
uur en 20.15 uur. U hoeft  dan niet 
bij alle fracti es langs, maar kunt in 
één keer met vertegenwoordigers 
van alle fracti es spreken. U krijgt 

hiervoor 20 minuten de gelegen-
heid. 

Het eerstvolgende Raadsspreek-
uur is op maandag 27 november 
2017.
Als u aan het spreekuur wilt deel-
nemen kunt u zich opgeven bij 
de griffi  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@cas-
tricum.nl.

Agenda raadsinformatieavond 
30 november 2017

Caroussels
Tijd Onderwerp 
19.30 – 21.00      Voorstel om ruimtelijk kader vast te stellen ten
 Behoeve van de realisati e van sociale woningbouw
 op het terrein van Duin en Bosch 
19.30 – 21.00 Zienswijze begroti ngswijziging BUCH-organisati e 
21.15 – 22.30 Integraal Huisvesti ngsplan Onderwijsvoorzieningen inclu-
 sief huisvesti ng Cunera en Antonius 
21.15 – 22.00  Diverse belasti ngverordeningen
 - OZB
 - BBR
 - Tarieventabel bij legesverordening  
22.00 – 22.30  Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen*  
 1a Bekrachti gen geheimhouding BCG rapport Eneco 
    
22.45  Raadsvergadering 
  A Bekrachti gen geheimhouding BCG rapport Eneco 
  B Diverse moti es met betrekking tot onderzoek zwembad-
   voorziening  
   
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.

Tijd Onderwerp
19.30 – 21.00 Presentati e Kennemer Wonen 

Hebt u een laag inkomen en een beperkt eigen vermogen? En wilt u voor 
lage kosten uitgebreid verzekerd zijn? Maak dan gebruik van de Collecti eve 
Zorgverzekering, die we samen met zorgverzekeraar Univé aanbieden. Wij 
betalen dan een deel van uw zorgverzekering en u krijgt vele extra’s. De 
Collecti eve Zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en verschil-
lende aanvullende verzekeringen. U kunt daarmee zelf de zorg kiezen die bij 
u past. Stap nu makkelijk en snel over via www.gezondverzekerd.nl. U moet 
de overstap regelen voor 31 december 2017.

Gemeentepolis voor inwoners 
met een laag inkomen

De voordelen van een Collecti eve Zorgverzekering:
• de gemeente betaalt mee aan het aanvullende pakket van uw zorgverzeke-
ring
•  u krijgt korti ng op de basisverzekering
•  u krijgt ruime vergoedingen voor onder andere brillen, lenzen, fysiothera-
 pie, tandartskosten en de eigen bijdragen WMO/Wlz
•  Univé accepteert iedereen, zonder medische keuring
•  kiest u het pakket ‘Compleet, € 0,- eigen risico’, dan is uw verplichte eigen 
 risico ook meeverzekerd

De premies op een rij

Komt u in aanmerking?
U komt voor de collecti eve zorgverzekering in aanmerking als u een laag inko-
men en een beperkt eigen vermogen hebt. Zodra u zich hebt aangemeld via 
www.gezondverzekerd.nl, krijgen wij hiervan bericht van Univé. Vervolgens 
hoort u van ons of u in aanmerking komt voor de collecti eve zorgverzekering.

Collecti eve zorgverzekering afsluiten?
Via www.gezondverzekerd.nl kunt u snel en eenvoudig een collecti eve zorg-
verzekering afsluiten. Typ in het tekstvak: gemeente Castricum.

Regel uw overstap op ti jd!
U kunt zich tot en met 31 december 2017 aanmelden. Univé regelt dan de 
opzegging van uw huidige zorgverzekering. U mag alleen overstappen naar 
Univé als u geen betalingsachterstand heeft  bij uw huidige zorgverzekeraar. 

Inloopspreekuren Univé in gemeentehuis
Vindt u het lasti g om de aanvraag in te vullen? Of hebt u vragen over de col-
lecti eve zorgverzekering? Dan kunt u langskomen op het spreekuur van Univé 
in het gemeentehuis op 7, 8 en 11 december 2017 van 9.00 tot 12.00 uur. 

Meer informati e?
Op www.castricum.nl vindt u meer informati e over de collecti eve zorgverze-
kering. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice van Univé, via: 
(072) 527 76 22. Ze zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 
tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.
Voor andere vragen over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met een 
van de Sociaal Teams van de gemeente: 

Sociaal Team in postcodegebied 1901: tel 14 0251
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
Sociaal Team in postcodegebied 1902: tel 14 0251
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
Sociaal Team in de andere postcodegebieden (Limmen, Akersloot, De Woude): 
tel 14 0251
sociaalteamakerslootlimmendewoude@debuch.nl

 Compact  Compleet  Compleet, 
   € 0,00 eigen risico
Bedrag verzekering  € 116,50 € 116,50 € 116,50
Premie aanvullend pakket €   17,45 €   40,55 €   69,95
Korting Univé €     6,99 €     6,99 €     6,99
Bijdrage gemeente €   10,00 €   20,00 €   45,00
U betaalt per maand € 116,96 € 130,06  € 134,46
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Weidevogelgebied in 
Castricummerpolder

Door een goede samenwerking 
tussen de gemeente, de Vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland en de 
Sti chti ng Hooge Weide en door een 
strategische grondruil ontstaat er in 
de Castricummerpolder één groot 
aaneengesloten weidevogelgebied. 
De gemeente compenseert op deze 
manier de weidevogelgronden die 
verloren zijn gegaan bij de aan-
leg van de fi etsverbinding tussen 
Akersloot en Castricum. Met de 
sti chti ng De Hooge Weide zijn af-
spraken gemaakt over het beheer 
van dit unieke natuurgebied.  

Grondruil
De gemeente ruilde onlangs een 
stuk grond met een eigenaar van 
een weiland in de Castricummer-
polder. Dit bewuste weiland lag 
midden in een gebied dat al door de 
Sti chti ng Hooge Weide als weide-
vogelgebied wordt beheerd. Nu het 
eigendom is van de gemeente, kan 
de bestemming worden gewijzigd 
in natuur. Ook worden een kleine 
schuur en knotwilgen verwijderd, 
zodat predatoren zoals kraaien en 
roofvogels geen plek meer hebben 
in het gebied. Naar verwachti ng 
zullen daarmee de broedresultaten 
rond deze locati e aanmerkelijk ver-
beteren.

Compensati e
Bij de aanleg van de fi etsverbinding 

en de fi etstunnel tussen Akersloot 
en Castricum in 2009 ging een deel 
weidevogelgebied in de Limmerpol-
der verloren. De afspraak was dat de 
gemeente als compensati e in totaal 
9,3 hectare weidevogelgebied elders 
in de gemeente zou terugbrengen. 
Het grootste deel hiervan -7,5 hec-
tare- kon in 2010 gecompenseerd 
worden met de aankoop van een 
perceel in de Limmerpolder. Dit 
perceel wordt nu natuurvriendelijk 
beheerd en heeft  inmiddels ook een 
natuurbestemming gekregen. Met 
de grondruil in de Castricummer-
polder is ook de laatste 1,8 hectare 
weidevogelgebied gecompenseerd.

Burgemeester Toon Mans is blij met 
de grondruil: “Het heeft  even ge-
duurd, maar we hebben nu én een 
prachti g fi etspad én een schitt erend 
aaneengesloten weidevogelgebied 
in het hart van de Castricummerpol-
der”. 

Bestemmingsplanprocedure
Tegelijkerti jd met het maken van 
de afspraken met De Hooge Weide 
wordt een bestemmingsplanproce-
dure gestart, teneinde de natuur-
bestemmingen vast te leggen en 
de verplaatsing van het schuurtje 
mogelijk te maken. Verderop in deze 
krant staat de openbare bekendma-
king hierover.

Vrijwilligers in de gemeente Castri-
cum werden vorige week getrak-
teerd op uiteenlopende workshops 
en acti viteiten als bedankje voor 
hun inzet. In het project ‘Vrijwilligers 
Bedankt’ werden zij door Sti chti ng 
Welzijn Castricum en de gemeente 
onder andere uitgenodigd voor 

een boeiende rondleiding rond het 
dorpskerkje in Akersloot, die werd 
gegeven door de Historische Vereni-
ging Oud Akersloot.
Ook wethouder Kees Rood liep mee. 
Hij benadrukte bij de start hoe be-
langrijk de vrijwilligers zijn, en be-
dankte iedereen voor zijn inzet. 

 Vrijwilligers bedankt

(vlnr) Hans Stapersma (voorzitt er Vogelwerkgroep), Toon Mans (burge-
meester), Rienk Slings, (voorzitt er Sti chti ng De Hooge Weide), Theo Kager 
(agrariër) Arie Dekker (bestuurslid Vogelwerkgroep), Marcel Steeman 
(wethouder), Jan de Ruijter en Cees de Vries (beide bestuursleden van 
Sti chti ng De Hooge Weide). Op de foto ontbreekt Jos Vroege van de Vogel-
werkgroep.

Op 21 maart 2018 zijn er weer 
raadsverkiezingen in ons land. Mis-
schien hebt u plannen om met een 
‘nieuwe’ parti j mee te doen aan de 
verkiezingen in de gemeente Cas-
tricum? Dan moet u eerst uw parti j 
laten registreren bij het centraal 
stembureau van de gemeente. Een 
registrati eformulier hiervoor kunt u 
downloaden via www.castricum.nl 
Dit formulier moet uiterlijk woens-
dag 27 december bij het centraal 
stembureau binnen zijn.

Wanneer kunt u de parti j laten 
registeren?
• De politi eke groepering die u wilt 
 laten registeren moet een verenig-
 ing zijn met volledige rechtsbe-
 voegdheid;
• De naam (aanduiding) van de poli-
 ti eke parti j is nog niet geregi-
 streerd bij het centraal stem-
 bureau voor de verkiezing van de 
 Tweede Kamer of provinciale sta-
 ten;
• De naam (aanduiding) waarmee u 
 op de kandidatenlijst wilt staan, 
 mag niet meer dan 35 lett ers of 
 andere tekens hebben.

Registrati ekosten
Voor deze registrati e betaalt u een 
waarborgsom van € 112,50, die u 
vooraf overmaakt op een rekening 
bij de gemeente. Dit bedrag krijgt 
u terug, nadat de parti j een geldige 

kandidatenlijst voor de komende 
raadsverkiezing heeft  ingeleverd.

Het registrati eformulier 
Print het ingevulde registrati ever-
zoek uit en voeg hieraan de volgende 
documenten toe:
A. een afschrift  van de notariële akte  
 waarin de statuten van de vereni-
 ging zijn opgenomen
B.  een bewijs van inschrijving in het 
 register van de Kamer van Koop-
 handel
C.  een bewijs van betaling van de 
 waarborgsom
D.  een verklaring van de politi eke 
 groepering waarin haar gemach-
 ti gde en plaatsvervangend ge-
 machti gde is aangewezen bij het 
 centraal stembureau

U stuurt uw registrati eformulier 
(link) en de documenten vervolgens 
naar:

Centraal stembureau van de 
gemeente Castricum
Postbus 1301 
1900 BH Castricum

Meer informati e?
Voor inlichti ngen kunt u terecht bij 
Laurens van der Veen, hoofd van 
Bureau Verkiezingen. 
Hij is  bereikbaar via e-mailadres 
verkiezingen@castricum.nl of telefo-
nisch via: 06-19429662

Registreer uw partij uiterlijk 
27 december bij de gemeente!
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Wethouder Rob Schijf heeft vorige week op basisschool De Kerk-
uil in Limmen het startsein gegeven voor Hou ’t Schoon. Hij deel-
de een lespakket (informatiekrant en spel) uit aan de leerlingen 
van groep 6. Eerder was de gemeente Castricum in beeld bij de 
televisiespelshow Hou ’t Schoon van RTL Telekids. Alle scholen in 
de gemeente krijgen het lespakket. Als je op meerdere momen-
ten in het schooljaar aandacht besteed aan het schoonhouden 
van je omgeving, is er straks geen kind meer die zich hier niet 
van bewust is.

Hou ’t Schoon

De adviesraad Sociaal Domein is op 
zoek naar nieuwe leden!
Wij zoeken 2 leden met affi  niteit op 
het gebied van: de Jeugdwet en de 
Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning (WMO).  Daarnaast zoeken wij 
een onafh ankelijk voorzitt er voor 
de adviesraad en een secretaris met 
affi  niteit en kennis van één of meer-
dere van de aandachtsgebieden.  
De Adviesraad Sociaal Domein 
Castricum adviseert sinds 1 januari 
2015 het college van Burgemeester 
& Wethouders van de gemeente 
Castricum over alle onderwerpen die 
vallen binnen het Sociaal Domein. 
Alle taken uit de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning (WMO), de 
Parti cipati ewet en de Jeugdwet zijn 
gedecentraliseerd naar de lokale 
overheid.

Wie wij zoeken:
U bent inwoner van één van de ker-
nen van de gemeente Castricum en 
voelt zich betrokken bij de ontwik-
kelingen in het Sociaal Domein. Op 
het gebied van één van de terreinen 
binnen de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning, Jeugdwet of Parti ci-
pati ewet hebt u kennis op basis van 
ervaring of (professionele) betrok-
kenheid.

Als inwoner van één van de kernen 
van de gemeente Castricum hebt 
u een sociaal netwerk, dat ervoor 
zorgt dat u signalen uit de samenle-
ving krijgt. Wellicht hebt u binding 

of bent u anderszins betrokken via 
vereniging of buurt bij sociale en 
maatschappelijke netwerken binnen 
de gemeente. In elk geval staat u 
‘midden in de gemeenschap’. 
Op de website van de gemeente 
Castricum vindt u een profi elschets 
met daarin de taken en kwaliteiten 
die horen bij een voorzitt er, lid én 
secretaris van de adviesraad. htt p://
www.castricum.nl/bestuur-en-orga-
nisati e/verordeningen_42561/item/
huishoudelijk-reglement-adviesraad-
sociaal-domein-gemeente-castri-
cum_964.html 

De gemeente Castricum draagt zorg 
voor een onkosten- en vacati ever-
goeding van de leden voor facili-
teiten zoals scholing en deskundig-
heidsbevordering. 

Wilt u meer informati e?
Wilt u eerst nog wat meer weten 
over het werk van de Adviesraad en 
uw mogelijke rol daarin? Dan kunt 
u-per mail- contact opnemen met 
een lid van de Adviesraad via wmo-
raad@castricum.nl. Uw reacti e kunt 
u ook naar dit mailadres sturen. Er 
volgt dan een oriënterend gesprek 
met leden van de sollicitati ecommis-
sie, waarin uitsluitend Adviesraad-
leden zitti  ng hebben. Op basis van 
wederzijdse ervaringen besluit de 
Adviesraad u als lid voor te dragen 
aan het College van Burgemeester 
en Wethouders, die de benoeming 
formaliseert. 

Adviesraad Sociaal Domein 
zoekt 2 nieuwe leden én een 
voorzitter en secretaris

Like ons op Facebook
Leuke weetjes, belangrijk 
nieuws en de laatste discussies: je 
vindt ze op facebook.com/gemeen-
te.castricum. Like de pagina en je 
kunt erover meepraten.

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 22 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
101117 Brakersweg 9 te Castricum
 Het gedeeltelijk wijzigen van een bedrijfsruimte naar een woning
131117 Heemstederweg nabij 5 te Castricum
 Het plaatsen van een damwand, graven en dempen sloot
141117 Westerplein 6 te Castricum
 Het plaatsen van een banierdoek in frame t.b.v. aankondigingen   
 tentoonstellingen Huis van Hilde
 Buurtweg 20 te Akersloot
 Het plaatsen van een fi etsenstalling en afvalcontainers
 Sifriedstraat 16 te Castricum
 het plaatsen van een semi-permanente (jaarlijks gedurende de 

 wintermaanden) overkapping van de gravelbanen
151117 Dag Hammarskjöldlaan 95 te Castricum
 Het verbouwen van een woning
161117  Geversweg 2a te Castricum
 Realiseren van een tuinderspoor en de verkoop van tuinproducten
 Zeeweg 31 te Castricum
 Het bouwen van een opslagloods
 Van Alkemadelaan 6 te Limmen
 Het plaatsen van een dakkapel op de bestaande uitbouw

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten be-
handeling gesteld en worden niet verder behandeld
Vergunningsvrij: Polderdijk ter hoogte van 8a te Castricum
Het vervangen van een drinkwaterleiding t.b.v. huisaansluiti ngen

Verlengen behandeltermijn
Datum Adres
141117  Zanddijk 2 te Castricum
 Aanpassen van de vloer van de stal t.b.v. een milieutechnische wij-
 ziging

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

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; telefonisch spreekuur 
op werkdagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastri-
cum1901@debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastri-
cum1902@debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-
akerslootlimmendewoude@debuch.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

171117 Maatlat 15m te Limmen
 Het bouwen van een bedrijfspand

Verleende APV-vergunning:
Datum    Adres
15112017  het Bakkummerplein aan de Van der Mijleweg te Bakkum
    Aanvraag doorlopende evenementen-vergunning Sing a Long op 
     24 december 2017 van 19.00 uur tot 20.30 uur
15112017  Tuin Kapitein Rommel te Castricum
    Melding klein evenement Kerstmarkt Kapitein Rommel

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 u 
contact opnemen met de gemeente.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Castricum, 
parti ële herziening 2017, Natuurwaarden’. 
Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat het ontwerp-
bestemmingsplan ‘Buitengebied Castricum, parti ële herziening 2017, Natuur-
waarden’ zes weken ter inzage ligt. 

Door de aanleg van de fi etsverbinding en de fi etstunnel tussen Akersloot en 
Castricum in 2009 is een deel weidevogelgebied in de Limmerpolder verloren 
gegaan. Tussen de gemeente Castricum, de Provincie Noord-Holland en de 
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland zijn overeenkomsten gesloten waarin 
is afgesproken dat er compensati e van het verlies van het weidevogelgebied 
zal plaatsvinden. Dit bestemmingsplan voorziet in de gemaakte afspraken en 
de compensati e hiervan. 

Het ontwerpbestemmingsplan, plan-identi fi cati enummer: NL.IMRO.0383.

BPBuitengPartHerz-ON01, ligt ter inzage van 23 november 2017 t/m 3 januari 
2018 in het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het plan te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl .  

Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schrift elijk een 
zienswijze indienen bij de gemeenteraad (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), 
onder vermelding van ‘ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Castricum, 
parti ële herziening 2017, Natuurwaarden’’. Voor het indienen van een mon-
delinge zienswijze (op afspraak) en voor meer informati e: dhr. K. Adema, 
afdeling Ontwikkeling, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0251 
(geen netnummer nodig). 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het omzett en 
van een agrarische bedrijfswoning naar platt elandswoning 
op het perceel Duinweg 15 in Castricum
Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat het ontwerp-
besluit omgevingsvergunning voor het omzett en van een agrarische bedrijfs-
woning naar platt elandswoning op het perceel Duinweg 15 in Castricum zes 
weken ter inzage ligt. 
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken lig-
gen van 23 november 2017 t/m 3 januari 2018 ter inzage in het gemeentehuis 
van Castricum. Tevens is het plan te raadplegen op www.castricum.nl. 

Zienswijze: 
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schrift elijk een ziens-
wijze indienen tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning bij het college 
van burgemeester en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), onder 
vermelding van ‘Zienswijze Duinweg 15 Castricum’. Voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze (op afspraak) en voor meer informati e: dhr. K. Adema, 
afdeling Ontwikkeling, tel. 14 0251 (geen netnummer nodig).

Castricum, 22 november 2017
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