
Castricum - Om de viering 
van oud en nieuw goed te 
laten verlopen heeft de ge-
meente Castricum enke-
le maatregelen getroffen om 
overlast en vernielingen te 
voorkomen. Burgemeester 
Toon Mans heeft een brief 
verstuurd aan alle jongeren 
tussen de twaalf en acht-
tien jaar oud in de gemeen-
te met een oproep het vooral 
gezellig te laten verlopen en 

de boel heel te houden. Twee 
boa’s surveilleren in de week 
voor oud en nieuw door de 
gemeente. Zij zijn telefonisch 
bereikbaar, het is ook mo-
gelijk een app te sturen. Het 
nummer is 06-17902717. De 
boa’s zijn bevoegd vuurwerk 
in beslag te nemen, aanhou-
dingen te verrichten en de 
politie in te schakelen. Ieder-
een kan vuurwerk afsteken 
tussen oudejaarsavond 18.00 

en 2.00 uur nieuwjaarsmor-
gen. Het is niet toegestaan in 
de buurt van zorgcentra, rie-
ten daken, de kinderboerde-
rij, De Oude Knegt en tank-
stations vuurwerk af te ste-
ken. Verwacht wordt dat ie-
dereen de rommel die ach-
terblijft zelf opruimt.

Nieuwjaarsduik wordt 
een pyjamafeestje

Castricum   Op 1 januari 
start om 14.00 uur  de tradi-
tionele nieuwjaarsduik plaats 
op het strand in Bakkum. De 
organisatie raadt de deelne-
mers aan het zichzelf makke-
lijk te maken en gewoon in 
pyjama aan de start te ver-
schijnen. 
Voor het mooiste of origi-
neelste slaaptenue is een 
prijs: ontbijt voor twee per-
sonen aangeboden door 
strandpaviljoen Deining. De 
organisatie is weer in han-
den van zwem- en waterpo-
loclub Aquafi t en strandpa-

viljoen Deining. De reddings-
brigade zorgt voor de veilig-
heid op het strand en in het 
water en TV Castricum maakt 
een mooie reportage van dit 
Spartaanse spektakel. De 
warming up, onder leiding 
van Andrea van Sportplan 
Uitgeest, begint rond 13.50 
uur. Tien minuten later geeft 
Dick van Diepen het start-
schot voor de duik. Na af-
loop is er voor iedere deelne-
mer een beloning, aangebo-
den door Deining en de hot-
tubs staan klaar. Parkeren is 
deze dag gratis.

Huurwoningen Dijk en Duin
Castricum - Een meerder-
heid van de gemeenteraad 
heeft donderdagavond toch 
besloten het bestemming-
plan aan te passen om zo de 
bouw van 48 sociale huur-
woningen mogelijk te maken 
op de locatie De Clinghe op 
het terrein van Dijk en Duin. 
SP, GroenLinks, D66, PvdA, 
GDB en Dorien Veldt van het 
CDA stemden voor. Een voor-
stel van burgemeester Toon 
Mans en Dave van Ooijen 

van de PvdA om het onder-
werp op een later tijdstip te 
behandelen haalde het niet. 
Het bleef tot het laatste mo-
ment spannend. Verschillen-
de partijen lieten weten dat 
zij zich onder druk voelden 
gezet en dat het voorstel niet 
bepaald de schoonheids-
prijs verdient, maar in het be-
lang van het onderwerp, er is 
een groot tekort aan huur-
woningen in de sociale sec-
tor, stemden zij voor.

Woningbouw Puikman
Castricum - Er is een bouw-
plan in ontwikkeling ge-
bracht door vastgoedontwik-
kelaar Biesterbos voor het 
terrein aan de Puikman voor 
woningen. Het gaat om het 
gebied waar nu nog sport-
school Full of Live is geves-
tigd. Die verhuist binnenkort 
naar de Castricummerwerf. 
In de kadernota heeft het ge-
bied de bestemming wonen 
en werken. Gezien de gerin-
ge belangstelling voor de be-
schikbare werkruimte op het 
nabijgelegen Westerplein, 
dient een aanpassing plaats 

te vinden om de bestemming 
in zijn geheel naar wonen om 
te zetten. In het plan is aan 
de zijde van de Beverwijker-
straatweg ruimte voor sociale 
woningbouw, aldus wethou-
der Marcel Steeman. In het 
prille plan worden deze hui-
zen voorzien van een dak dat 
aansluit op het dak van Huis 
van Hilde. Ook voor de loca-
tie Kaptein Kaas zijn plannen 
voor woningbouw. Hier moet 
overeenstemming gevonden 
worden met de grondeigena-
ren rond de voormalige kaas-
fabriek.

Prijs-, druk- 
en zetfouten 
voorbehouden.

Tiresia Prosecco Frizzante
Italiaans mousserende wijn
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Deze actie 
is geldig van 
woensdag 
27 december 
t/m zondag 
31 december 
2017. 
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Behandel onderwerp Zanderij-
Noord niet op ‘postzegelformaat’

Castricum - Eigenlijk was 
iedereen het wel met el-
kaar eens; het gebied Zan-
derij-Noord moet open blij-
ven. Dat werd duidelijk tij-
dens de bespreking van de 

hoofdlijnen van de kaderno-
ta Zanderij-Noord donder-
dagavond in het gemeente-
huis. De kadernota is een vi-
sie van het college op de ge-
wenste gebiedsontwikke-

ling. De transformatie van 
landbouwgrond dat gebruikt 
wordt voor bollenteelt naar 
natuur staat hierbij centraal. 
Insprekers, zoals Peter Been-
tjes van Platform Behoud de 

Zanderij, maar ook Dave van 
Ooijen van de PvdA, pleitten 
voor een aanscherping in de 
formulering in de nota, want 
begrippen zoals ‘in principe’ 
zijn rekbaar.

Meest opvallend tijdens de 
bijeenkomst was de bijdra-
ge van Menno Twisk van het 
Strandvondstenmuseum die 
op emotionele wijze van zich 
liet horen. Hij voelt zich na ja-
renlang onderhandelen en 
meedenken en -werken met 
PWN en gemeente in de kou 
gezet als het gaat om een de 
bouw van een woning bij het 
museum dat zich in het ge-
bied bevindt. Geopperd werd 
dat door middel van ruil het 
museum mogelijk kan ver-
huizen. Daarbij werd als optie 
het strandplateau genoemd. 
Ron de Haan van De VrijeLijst 
riep op het onderwerp niet op 
postzegelformaat te behan-
delen, maar ook grotere par-
tijen bij het onderwerp te be-
trekken zoals ProRail die een 
rol kan spelen bij een veilige 
oversteek bij de spoorweg-
overgang Beverwijkerstraat-
weg.

Handtekingen voor 
rotonde bij Visweg

Limmen - Tijdens het raads-
spreekuur vorige week 
maandag hebben inwoners 
van tweehonderd handteke-
ning overhandigd. Zij willen 
dat er op de kruising Rijks-
weg/Visweg een rotonde 
komt in plaats van een kruis-
punt met stoplichten. Fiet-
sersbond Castricum steunt 
de omwonenden in de strijd 
voor een rotonde. De ge-
meenteraad heeft in 2015 be-
sloten voor de optie met de 
stoplichten te gaan.
 ,,Aan beide opties zitten ha-
ken ogen”, zegt wethouder 
Marcel Steeman. ,,Het na-
deel van een rotonde is dat 
die niet op de as van de rij-
weg kan worden gerealiseerd 
maar zijdelings moet wijken. 

Dat maakt de rotonde min-
der overzichtelijk. Ook voor 
vrachtverkeer is een roton-
de minder aantrekkelijk. En 
bij een kruispunt met stop-
lichten wordt het makkelij-
ker voor voetgangers over te 
steken.” Een rotonde is bo-
vendien duurder omdat er 
grond moet worden aange-
kocht. Omwonenden ma-
ken zich zorgen. Zijn zijn van 
mening dat een kruispunt 
met verkeerslichten min-
der veilig is en de doorstro-
ming stagneert. Ook wordt 
gevreesd voor meer overlast 
door wachtende auto’s voor 
het stoplicht. Genoemd wor-
den onder meer geluids- en 
stankoverlast, minder privacy 
en zwaardere grondtrillingen. 

Limmen - Limmen Cultuur 
zoekt voor de expositie Ar-
tistiek & Creatief exposan-
ten. De expositie is op 10 en 
11 maart in Vredeburg.  Het 
aanmeldingsformulier is van-

af 28 december te downloa-
den via www.limmencultuur.
nl. Informatie via limmencul-
tuur@hotmail.com of tel.: 06-
43877711. Aanmelden kan tot 
20 januari.

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Akersloot - 27-11-2017: Takrit 
Leco Chandaphon, zoon van 
Vincentius J.J.C. Keijsper en 
Pathitta Chandaphon.
Castricum - 24-11-2017: 
Noor Kasmi, dochter van Sa-
mir Kasmi en Samira Mokh-
tari. 7-12-2017: Puk Borst, 
dochter van Fabian Borst en 
Nikki M.E. Groenheide. 10-
12-2017: Maud Catharina 
Alida Kok, dochter van Sjoe-
rd P. Kok en Astrid Gijzen. 14-
12-2017: Lily Simone van der 
Veen, dochter van Vincent 
C. van der Veen en Maartje 
Schermer. Limmen - 1-12-

2017: Zola Bos, dochter van 
Petrus C.G. Bos en Marjolein 
R.C.M. Beentjes.

Overleden
Akersloot - 6-12-2017: Ma-
rie van Essen, weduwe van 
Wien Smit. Castricum - 13-
12-2017: Karuna Visser. 15-
12-2017: Anna Tuijn, wedu-
we van Nicolaas Wulp. Lim-
men - 14-12-2017: Hendricus 
J. Luijckx, weduwnaar van 
Carharina M.M. van Daalen. 
15-12-2017: Maria A. Kuijs. 
Elders   4-12-2017: Tjitze L. 
Kroon, gehuwd met Antoi-
nette I. Hoff.

Lachgas
Castricum - In de gemeen-
te zijn de afgelopen tijd bal-
lonnen en slagroompatronen 
gevonden op locaties waar 
vaak jongeren verblijven. Zij 
zijn zich kennelijk niet be-
wust van de gevaren die het 
gebruik van één of meerde-
re ballonnen met lachgas 
met zich meebrengt. De in-
houd van een slagroompa-
troon betreft stikstofdioxide 
(lachgas) die jongeren inha-
leren via een ballon. Dit ge-

bruik geeft de jongeren een 
roes, een vervorming van de 
werkelijkheid in beeld en ge-
luid en een gevoel van eufo-
rie. Lachgas gelijk inhaleren 
vanuit een patroon of gasfl es 
is levensgevaarlijk. Het gas is 
zo koud dat longen, mond, 
lippen, neus en stembanden 
kunnen bevriezen. Gebruik 
van lachgas kan leiden tot 
zuurstoftekort in de herse-
nen. Dit kan de dood tot ge-
volg hebben. Ouders worden 
door de gemeente opgeroe-
pen deze gevaren te bespre-
ken. 
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dinsdag & woensdag 21.15 uur
The Greatest Showman

donderdag, vrijdag, zaterdag & dinsdag 18.45 uur
Breathe

donderdag & zaterdag 21.15 uur
Star Wars - The last Jedi - 3D

vrijdag 21.15 uur
dinsdag 16.00 uur  woensdag 21.15 uur
Star Wars - The last Jedi - 2D
donderdag, vrijdag & zaterdag 21.15 uur
dinsdag 21.15 uur  woensdag 18.45 uur
Huisvrouwen Bestaan Niet

donderdag & vrijdag 18.45 uur  
dinsdag 19.00 uur

Dr. Knock
zaterdag & woensdag 18.45 uur

Murder on the Orient Express
donderdag, vrijdag & zaterdag 13.30 uur 

zondag 14.00 uur
dinsdag & woensdag 13.30 uur

Ferdinand (NL) 2D
donderdag, vrijdag & zaterdag 16.00 uur 

dinsdag & woensdag 16.00 uur
Ferdinand (NL) 3D

donderdag, vrijdag & zaterdag 11.00 uur 
dinsdag & woensdag 11.00 uur

K3 - Love Cruise
donderdag 13.30 uur 

vrijdag 11.00  & 16.00 uur  zaterdag 11.00 uur 
dinsdag 11.00 uur  woensdag 13.30 uur

Paddington 2 (NL)
donderdag 11.00 & 16.00 uur 

vrijdag 13.30 uur 
zaterdag 13.30 & 16.00 uur  zondag 14.00 uur

dinsdag 13.30 uur  woensdag 11.00 & 16.00 uur
Coco  (NL)

Programma 28 december t/m 03 januari
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Demo sieraden gieten 
in rugschildje inktvis

Castricum - Ossa sepia is 
het rugschildje van een inkt-
vis. Ze liggen op het strand 
en de meeste mensen ken-
nen het als het witte kalkach-
tige bot van de vogelkooi-
tjes. Op zaterdag 13 januari 
komt goudsmid Victoria van 
den Bergh naar het Strand-
vondstenmuseum en van-
af 14.00 uur geeft zij een de-
monstratie hoe sieraden van 
goud of zilver kunnen wor-
den gegoten met behulp van 
dit rugschild.
Tijdens- en na de demon-
stratie kunnen belangstel-

lenden zich aanmelden voor 
workshops gieten- en of sie-
raden maken met Victoria  in 
het Strandvondstenmuseum. 

Castricum - Ouder wor-
den brengt vaak lichame-
lijke beperkingen met zich 
mee. Door middel van oefe-
ningen kunnen de lichame-

Valpreventie lijke functies verbeterd wor-
den. De cursus valpreventie 
van vijf lessen begint op 3 ja-
nuari in een zaal van het yo-
ga centrum in Geesterhage 
om 10.30 uur. Inlichtingen en 
opgeven  tel: 06-50989528  of 
corrieelswijk@gmail.com.

Huisvrouwen bestaan niet
 In de komedie Huisvrouwen 
Bestaan Niet worden twee 
zussen en hun moeder ge-
dwongen om hun verschillen 
aan de kant te schuiven en 
na te denken over het leven 
en huishouden dat ze voeren. 
Gijsje is een jonge, ambitieu-
ze controlfreak die niks lie-
ver wil dan zwanger worden 
én carrière maken op het re-
clamebureau waar ze werkt. 
Haar oudere zus Marjolein is 
getrouwd, heeft drie kinde-

ren en is net haar baan als 
journalist kwijt. Haar nieuwe 
ambitie: schoolpleinmoeder 
worden. Hun bohémienne 
moeder Loes heeft zich met 
te veel hypotheken op het 
prachtige familiehuis waar 
ze woont enorm in de nes-
ten gewerkt. Gijsje en Mar-
jolein vinden het idee dat ze 
hun familiehuis verliezen on-
verteerbaar en zoeken naar 
mogelijkheden om het te be-
houden. 

The Greatest Showmanis een 
muzikaal spektakel over het 
ontstaan van de showbusi-
ness en het gevoel van ver-
wondering dat ontstaat als 
dromen werkelijkheid wor-
den. 
De fi lm is geïnspireerd door 

The Greatest Showman
de ambitie en fantasie van 
P.T. Barnum. Barnum was een 
visionair die zich van niets 
wist te ontwikkelen tot het 
brein achter een betoverend 
spektakel dat wereldwijd pu-
bliek aansprak en in vervoe-
ring bracht. 

Teer Makelaars sluit 
eerste jaar af met korting

Castricum - Teer Makelaars 
Castricum aan de Dorps-
straat is nu een jaar open.
Dat wordt gevierd met een 
leuke decemberactie. Wie 
Teer Castricum een verkoop-
opdracht geeft, krijgt vijftig 
procent korting op de cour-
tage. ,,We hebben een mooi 
jaar achter de rug, er is veel 
beweging op de huizen-
markt”, zegt  makelaar Va-
nessa Vendel. ,,Inmiddels 
hebben al vele Castricum-
mers het hoge serviceni-
veau van Teer Makelaars er-
varen, zowel als verkoopklant 
als aankoopklant.” De make-
laars van Teer zijn goed ge-
informeerd en begeleiden en 
adviseren klanten met aan-
dacht. ,,Bij ons bent u geen 
nummer. Wij zijn zelfs op za-
terdag open voor een opti-

male dienstverlening”, aldus 
Rick Martens.
,,Onze aanpak wordt gewaar-
deerd, we hebben dankbare 
klanten!”, vult Britt Nelis en-
thousiast aan. Ook het ei-
gen en unieke product ‘Ver-
koop bij Inschrijving’, een 
soort digitale huizenveiling, 
sluit goed aan bij het Castri-
cumse publiek. Het is een in-
teressante tool bij woningen 
die zeer goed in de markt lig-
gen en zorgt ervoor dat ver-
kopers het optimale resul-
taat uit de huidige woning-
markt halen. Onwoner van 
de gemeente Castricum en 
gebruikmaken van de ver-
jaardagskorting? De make-
laars van Teer komen graag 
nog deze maand langs voor 
een servicegesprek of gratis 
waardebepaling.

Gemeente tekent manifest maat-
schappelijk verantwoord inkopen
Castricum - Gemeenten in 
de regio, waaronder Castri-
cum, hebben het ‘Manifest 
maatschappelijk verantwoord 
inkopen (MVI)’ ondertekend. 
Daarmee spraken zij af dat ze 
voortaan bij inkoop van pro-
ducten en diensten niet al-
leen letten op de prijs, maar 
vooral ook op de effecten op 
milieu en het sociale vlak. 

Het is een duidelijk signaal 
dat zij duurzaamheid belang-
rijk vinden en het gebruik van 
duurzame producten en dien-
sten stimuleren. Door verder 
te kijken dan alleen naar de 
prijs maar ook mens en mi-
lieu, worden leveranciers ge-
stimuleerd om duurzaam te 
ondernemen.
Voor gemeente Castricum 
is inkoop een belangrijk in-
strument dat kan helpen om 
duurzaamheidambities te re-
aliseren zoals het vermin-
deren van CO2-emissies, de 
overgang naar een circulaire 
economie en het bevorderen 

van werkgelegenheid. Daar-
om was wethouder Steeman 
degene die het manifest voor 
Castricum ondertekende.
De vier wethouders bena-
drukten dat de gemeenten op 
deze manier stappen zetten 
naar een duurzame toekomst. 
‘De gemeente geeft een goed 
voorbeeld; maatschappelijk 
verantwoord inkopen is dan 
ook een logische stap.’

Daarmee volgen de vier ge-
meenten een landelijke trend. 
Op 14 december nog werden, 
tijdens het landelijk congres 
over MVI, de nieuwe toetre-
ders welkom geheten door 
secretaris-generaal van het 
Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat Lidewijde On-
gering. Naast Bergen, Uit-
geest, Castricum en Heiloo 
ondertekenden daar 149 an-
dere organisaties het Mani-
fest MVI.

De gemeenten Bergen, Uit-
geest, Castricum en Hei-

loo werken nu aan een ge-
zamenlijk actieplan voor hun 
eigen bijdrage aan MVI. Dat 
moet voor 1 juli 2018 klaar 
zijn. Daarin worden de doel-
stellingen concreet gemaakt 
en vertaald naar de inkoop-
praktijk. 

De vier gemeenten worden 
daarbij bijgestaan door in-
koopsamenwerking Stich-
ting Rijk. Door maatschap-
pelijk verantwoord in te ko-
pen hopen de gemeenten dat 
ook andere bedrijven gesti-
muleerd worden maatschap-
pelijk verantwoord te onder-
nemen. Daarnaast is er een 
regionaal project gestart om 
sociaal ondernemers, die 
maatschappelijke impact op 
de eerste plaats zetten, te on-
dersteunen. Ondernemers 
die ook geïnteresseerd zijn in 
MVI kunnen zich richten tot 
Rob van Ewijk via robvane-
wijk@debuch.nl. Voor meer 
informatie: bramverrips@de-
buch.nl.
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Castricum - Vanaf eind ja-
nuari is het mogelijk een gra-
tis app te downloaden van de 
gemeente Castricum die het 
makkelijker maakt om een 
stem uit te brengen 21 maart 
voor de gemeenteraadsver-
kiezingen. Alle informatie is 
op deze app te vinden, waar-
onder ook de programma¹s 
van de politieke partijen in 

App Castricum Kiest 
in aantocht

de gemeente. Castricum 
heeft deze app in eigen be-
heer ontwikkeld in navolging 
op de gemeente Velsen die 
in 2014 de app ‘Velsen stemt’ 
beschikbaar stelde. De ge-
meente hoopt dat het met 
name voor jongeren op deze 
wijze eenvoudiger is mee te 
praten over de koers die ge-
meente moet zetten tot 2022.

Heiloo - Op zondagoch-
tend 31 december is er een 
IVN-natuurwandeling in de 
Noorderneg. Aanvang 10.00 
uur op de parkeerplaats van 

zwembad Het Baafje, De Om-
loop 11 in Heiloo. 
Een donatie (2,50 euro) wordt 
op prijs gesteld. Foto: Paul 
ten Have.

Volleybalinstuif
Castricum - Op woensdag 
3 januari verzorgt volley-
balvereniging Croonenburg 
een funvolleybalclinic voor 
de jeugd van 2,5-6 jaar en 
een smashbalclinic voor de 
kinderen van 7-12 jaar.
De clinics worden gehou-
den in de sporthal de Bloe-
men. Deelname is gratis. 
De funvolleyclinic is op van 
10.00 tot 11.00 in Sport-
hal De Bloemen. Na afl oop 

kunnen  belangstellende 
ouders extra uitleg krijgen 
over het Nijntje beweeg-
programma door trainer Pe-
ter Liefting. 
De smashbalclinic is ook 
op 3 januari maar dan van 
10.00-12.00 uur. Na afl oop 
kunnen ouders en deelne-
mers meer uitleg krijgen 
over volleybal bij Croonen-
burg door trainer Rein Luij-
ckx. 

Regio - Er is een Oliebol-
lenwandeling op 28 decem-
ber rondom de Kruisberg van 
IVN. Aanmelden kan via ex-
cursieivnmk@gmail.com on-
der vermelding van oliebol-
lenwandeling. Vertrek is om 
13.00 uur vanaf het parkeer-

Oliebollen-
wandeling

terrein aan de Achterweg/
Oudendijk in Heemskerk.

Provincie geeft ruimte aan landschap 
Regio - Wat zijn typische 
kenmerken van het land-
schap in de provincie Noord-
Holland? En hoe zorg je er-
voor dat die ook in de toe-
komst behouden blijven? De 
provincie geeft gemeenten, 
inwoners en ontwikkelaars 
daarvoor handvatten in de 
vernieuwde Leidraad Land-
schap en Cultuurhistorie, om 
zo het kenmerkende land-
schap in de provincie nog 
aantrekkelijker te maken.
 ,,Mede dankzij de grote vari-
eteit aan landschappen, dor-
pen en bijbehorende cul-
tuurhistorie is Noord-Hol-
land een aantrekkelijk ge-
bied om te wonen, werken en 
recreëren”, vertelt gedepu-
teerde Ruimtelijke Ordening 
Joke Geldhof. Er zijn wadden, 
duinen, polders, heidevel-

den, veenweiden en droog-
makerijen. ,,Het landschap is 
geen museumstuk en veran-
dert voortdurend. Elk gebied 
heeft zijn eigen geschiedenis, 
wat vaak terug te zien is in 
het landschap. Tegelijkertijd 
is het Noord-Hollandse land-
schap een dynamische leef-
omgeving waar ruimte moet 
zijn voor vernieuwing.”

De provincie wil dan ook 
ruimte blijven bieden aan 
nieuwe ontwikkelingen, zo 
dat die bijdragen aan de 
waarden en kwaliteiten van 
het landschap en zo dat de 
ontstaansgeschiedenis her-
kenbaar blijft. Cultuurhisto-
rische bouwwerken zoals de 
Stelling van Amsterdam wor-
den afgewisseld met moder-
ne glastuinbouwgebieden.

Het begrip ruimtelijke kwa-
liteit is van groot belang en 
vastgelegd in de regelgeving 
van de provincie. In de Lei-
draad zijn de kernkwaliteiten 
van de verschillende gebie-
den en provinciale structu-
ren omschreven en in beeld 
gebracht. Het gaat dan on-
der meer om de openheid en 
ruimtebeleving in het land-
schap, de zogenoemde ruim-
telijke dragers en de land-
schappelijke karakteristiek. 
In de Leidraad staan per ge-
bied ontwikkelprincipes die 
richting geven bij het inpas-
sen van de ruimtelijke ont-
wikkelingen.

De komende jaren moet de 
provincie verschillende gro-
te opgaven oppakken die al-
lemaal gevolgen hebben voor 

(het gebruik) van de fysie-
ke leefomgeving. Denk hier-
bij aan klimaatverandering, 
energietransitie, economi-
sche transitie, mobiliteit, ver-
stedelijking, natuur en biodi-
versiteit en een gezonde leef-

omgeving. De Omgevings-
visie NH2050 moet ervoor 
zorgen dat dit op zo’n wijze 
wordt gedaan dat ook in de 
toekomst Noord-Holland een 
aantrekkelijk provincie is. 
De Leidraad Landschap en 
Cultuurhistorie vormt een 
bouwsteen voor de Omge-
vingsvisie. 

Jan Rot in 
Koningsduyn

Castricum - In de nieu-
we voorstelling van Jan Rot, 
‘Seks & Drugs & Rot & Roll’, 
zijn de jaren ‘80 aan de beurt.  
Om lekker in de tijdsfeer te 
komen, heeft Jan een aan-
tal krakers vertaald, van ‘We 
Are The World’ tot hits van 
Madonna. Deze jaren tach-
tig, zijn te beleven op zater-
dag 13 januari in theater Ko-
ningsduyn.
In Seks & Drugs & Rot & Roll 
brengt zanger en rasvertel-
ler Jan Rot het publiek te-
rug naar de tijd van Wham!, 
Springsteen en Bowie in de 
Kuip, Prince in Paradiso. Een 
jamsessie met Supertramp in 
de Mazzo, Jans tv-debuut bij 
Sonja Barend, op tour met de 
Golden Earring. Over Toppop, 
Countdown Café, Sky Chan-
nel en MTV. Kaarten zijn on-
line te bestellen via: www.
geesterhage.nl.
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Kerstdiner oudereninloop Kooiplein
Castricum - Negentien 
deelnemers van de ouder-
eninloop op vrijdagmorgen 
aan het Kooiplein genoten 
afgelopen dinsdagavond 
van een feestelijk kerst-
diner. De groep ouderen, 
die sterk met elkaar ver-

bonden is, opperde zelf om 
rond de kerst, op eigen kos-
ten, met elkaar te gaan di-
neren, dit als afsluiting van 
het jaar. De leidsters had-
den tot het laatste moment 
geheim gehouden waar het 
diner zou plaatsvinden. Ie-

dereen werd van huis opge-
haald en uiteindelijk bij res-
taurant Wier&Ga afgezet. 
De vijf vrijwilligsters werden 
tijdens het etentje ook nog 
eens door de groep in het 
zonnetje gezet. Foto/tekst: 
Henk de Reus.

Kandidatenlijst Forza! 
Castricum - Forza! Castri-
cum, de partij van Ralph Cas-
tricum en enige nieuwkomer 
bij de komende gemeente-
raadsverkiezingen, heeft de 
kandidatenlijst bekendge-
maakt. Ralph Castricum gaat 
de kar trekken. 

Als running mate kiest de 
partij voor Frits Zonneveld 
uit Limmen (70). Zonneveld 
was eerder al betrokken in 
de lokale politiek begin ja-
ren tachtig en draait al een 
aantal maanden mee met de 
fractie in de gemeenteraad. 

Frits is jarenlang werkzaam 
geweest in de agrarische 
sector en was eigenaar van 
een aannemersbedrijf. Hij is 
op dit moment mantelzorger. 
Op drie staat Tino Klein (72) 
uit Castricum. Klein is een er-
varen bestuurder in de loka-
le sportwereld en was eerder 
voorzitter en bestuurslid bij 
FC Castricum en Vitesse 22. 

Eerder al maakte Klein be-
kend niet meer namens de 
VVD op de kieslijst te ko-
men en Forza! te komen on-
dersteunen. Klein werkte als 

Aydin Kumas toch niet 
op kieslijst VVD

Castricum - Aydin Kumas 
kan onverwachts zijn bedrijf 
uitbreiden waardoor de tijd 
die hij vrij wilde maken om 
raadslid te worden voor de 
VVD er in de nabije toekomst 
niet is. Lijsttrekker Rob Dek-
ker: ,,Het spijt hem, maar ook 

zeker de VVD fractie die al 
sinds een paar maanden heel 
fijn met hem heeft samenge-
werkt. De VVD wenst Aydin 
veel succes met zijn bedrijf 
en zal hem zeker benaderen 
bij portefeuilles die hem aan 
het hart gaan.”

Contact met de VVD
Castricum - Politiek bedrij-
ven is volgens de VVD Castri-
cum meer dan alleen de ver-

kiezingen winnen en lokaal 
de grootste partij te zijn. Het 
betekent ook dat er voor in-

Korte wachttijden door 
werken op afspraak

Castricum - Vanaf dinsdag 
2 januari werkt de gemeen-
te Castricum voor de meeste 
producten en diensten op af-
spraak. Dan is iedereen met-
een aan de beurt. Wethouder 
Wim Swart: ,,Wij helpen ie-
dereen graag verder. Goed, 
maar ook snel. Daarom heb-
ben we de afgelopen maan-
den achter de schermen ge-
werkt aan het verbeteren van 
onze dienstverlening en het 
verminderen van de wacht-
tijden. Vanaf nu is het mo-
gelijk via onze website of te-
lefonisch een afspraak ma-
ken voor de meeste produc-

ten. Nog niet alle producten 
gaan op afspraak. We heb-
ben nu vooral eerst gekeken 
naar de producten die het 
meest worden aangevraagd.² 
Ga naar www.castricum.nl/
afspraakmaken of zoek op 
de website naar het product 
waarvoor een afspraak voor 
moet worden gemaakt, kies 
voor ‘maak een afspraak’. 
Bellen kan via 14 0251. Soms 
is het mogelijk op de dag zelf 
nog een afspraak te maken 
via de website of telefonisch. 
Bel indien het om een spoed-
geval gaat, dan wordt geke-
ken naar de mogelijkheden.

Paul Buitenhuis over 
Abdij van Egmond

Castricum - Donderdag 11 
januari geeft Paul Buiten-
huis, rondleider van de ab-
dij, in de bibliotheek in Cas-
tricum een lezing over de 
lange en rijke geschiedenis 
van de Abdij van Egmond. 
Hij vertelt tijdens deze le-
zing in de serie van De Och-
tenden over zowel de histo-

rie als het heden van de Ab-
dij. De Ochtenden voor se-
nioren staan van 10.00 tot 
12.00 uur in het teken van 
cultuur en informatie. 
Aanmelden kan via www.
bibliotheekkennemerwaard.
nl via de agenda of bij de 
Klantenservice in de bibli-
otheek.

Activiteitenkaart voor senioren
Castricum - Welzijn Castri-
cum geeft ‘Activiteiten-ont-
moetingskaart’ uit voor seni-
oren in de gehele gemeente. 
De kaart is een handige hulp 
om snel activiteiten en de bij-
behorende contactinformatie 
in beeld te krijgen. 
Het gaat om activiteiten 
op het terrein van recre-
atie, sport, bewegen, ont-
moeting en lotgenotencon-

tacten, georganiseerd door 
maatschappelijke organisa-
ties. De komende tijd zullen 
verschillende seniorenorga-
nisaties de activiteiten-ont-
moetingskaart aan belang-
stellende deelnemers en le-
den meegeven. De kaart is 
verder verkrijgbaar bij Wel-
zijn Castricum, de gemeente 
Castricum, de SWOA in Het 
Kruispunt in Akersloot en de 

SWOL in Vredeburg in Lim-
men. 
Daarnaast is de kaart ook op 
te halen bij de bibliotheken in 
de kernen. De kaart is even-
eens in te zien op www.wel-
zijncastricum.nl en is digitaal 
op te vragen via het mail-
adres info@welzijncastricum.
nl. De uitgave van de kaart is 
met hulp van sponsor CSV 
Handbal mogelijk gemaakt.

ambtenaar bij de gemeen-
te Castricum en is inmiddels 
gepensioneerd. Wie de rest 
van de kieslijst gaat vullen 
bij Forza!, wordt begin janu-
ari bekend gemaakt.

woners de mogelijkheid moet 
zijn om met de VVD te kun-
nen praten over lopende za-
ken in de gemeente en de 
fractie te kunnen wijzen op 
dingen die spelen of wellicht 

kunnen gaan spelen. Maan-
delijks kunnen inwoners in 
contact komen met een de-
legatie van de VVD-fractie, 
vaak aangevuld met de wet-
houder of een statenlid. Vrij-

dag, 29 december is de VVD 
tussen 16.00 en 17.00 uur in 
Club Mariz op de Dorpsstraat 
72 in Castricum aanwezig. Ie-
dereen is welkom om te pra-
ten met de partij.   
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Dank college voor deelname aan 
tevredenheidsonderzoek

Castricum - In juli en sep-
tember hebben inwoners na-
mens het college een brief 
ontvangen met het verzoek 
om mee te werken aan het 
tevredenheidsonderzoek 
over Wmo en Jeugdhulp in 
2016. 

In totaal zijn 332 Inwoners 
benaderd voor de tevreden-
heid over Wmo-regelingen 
en 135 inwoners voor hun 
mening over jeugdhulp. Eind 
november waren de resulta-
ten van beide onderzoeken 
bekend. Het college dankt in-

woners voor hun medewer-
king aan het onderzoek: ,,De 
resultaten laten zien waar we 
kunnen verbeteren als het 
gaat om zorg en ondersteu-
ning.”
Gemeenten zijn wettelijk ver-
plicht om jaarlijks een onder-
zoek te doen naar de tevre-
denheid van inwoners die ge-
bruikmaken van deze onder-
steuning. Uit de antwoorden 
van de respondenten over de 
uitvoering van jeugdhulp is af 
te leiden dat tweederde van 
hen de weg naar de gemeen-
te, via het Sociaal Team, kon 

vinden. Deze inwoners erva-
ren een goede dienstverle-
ning en voelen zich begre-
pen. De meerderheid van de 
respondenten geeft aan dat 
het nu beter gaat dan in de 
periode voordat zij hulp heb-
ben ontvangen. Ruim de helft 
geeft aan dat zij nu zonder 
hulp verder kan. Ook de on-
derzoeksresultaten over de 
Wmo laten zien dat de res-
pondenten de weg naar de 
gemeente weten te vinden en 
dat er samen met het team 
een passende oplossing is 
gezocht. Driekwart van de 

Hoopvol beeld voor weidevogels in Noord-Holland

Regio - Landschap Noord-
Holland presenteert haar 
Jaarboek Boerenlandvo-
gels Noord-Holland 2017. Het 
jaarboek schetst een beeld 
van de aantallen boerenland-
vogels in het voorjaar van 
2017 en licht een aantal in-
teressante projecten toe. Zo-
als een proef met een wei-
devogeldrone, een kieviton-
derzoek en het effect van de 

aanleg van vossenrasters. Dit 
jaar zijn de cijfers die de na-
tuurorganisatie presenteert 
voor sommige soorten stabiel 
in tegenstelling tot voorgaan-
de jaren. Veel soorten boe-
renlandvogels zijn in aantal 
niet verder achteruitgegaan. 
Wat opvalt, is dat de trend 
in Noord-Holland soms heel 
anders, meestal positiever, is 
dan in de rest van Nederland.

De eenden van het boeren-
land doen het goed. Vooral 
het aantal broedparen krak-
eenden neemt al vanaf 2005 
spectaculair toe. Samen met 
de kuifeend profiteert deze 
soort, net als in de rest van 
Europa, waarschijnlijk van de 
zachte winters. Deze eenden 
broeden in greppels en sloot-
kanten, waar ze veilig zijn en 
waar genoeg voedsel voor ze 
is. 
De slobeend is het zorgen-
kindje. Deze soort neemt 
al sinds 1990 in aantallen 
af en die trend heeft zich in 
2017 voortgezet. De graspie-
per en gele kwikstaart doen 
het goed, of dat zo blijft is 
afwachten. Dat kan per jaar 
enorm verschillen. De ture-
luur zit in Noord-Holland in 
de lift. Het aantal broedparen 
dat is geteld, is stabiel geble-
ven in vergelijking met eer-
dere jaren. Voor de scholek-
ster luidt Landschap Noord-
Holland de noodklok. 15% tot 
20% van de Nederlandse po-
pulatie scholeksters broedt 
in Noord-Holland en sinds 
1990 loopt het aantal broed-
paren terug. Die neerwaart-

se trend blijft doorzetten. De 
kievit stabiliseert in aantallen 
broedparen, terwijl de grut-
to in aantal nog steeds af-
neemt. Met de veldleeuwerik 
gaat het helaas al jaren dra-
matisch slecht. Belangrijk-
ste oorzaak van de achter-
uitgang van aantallen boe-
renlandvogels is de inten-
sieve landbouw, waar wei-
nig plaats is voor insecten en 
voedzaam bodemleven. Juist 
die insecten en dat bodemle-
ven hebben vogels nodig om 
henzelf en hun jongen groot 
te brengen. Veel agrariërs 
doen hun best en zetten al-
les op alles om weidevogels 
zo goed mogelijk op hun land 
te ontvangen en hun nesten 
te beschermen. Landschap 
Noord-Holland heeft, sa-
men met vrijwilligers en boe-
ren, een tweejarig onderzoek 
uitgevoerd waarbij is geke-
ken naar de effectiviteit van 
kleinschalige beheermaatre-
gelen voor de kievit. Het gaat 
om: het aanleggen van nat-
te greppels in graslanden en 
het inzaaien van de randen 
van maispercelen met krui-
denrijke mengsels. De eerste 

resultaten laten zien dat de 
natte greppels aantrekkelijk 
zijn voor broedende kieviten, 
de maisranden zijn minder 
succesvol voor de overleving 
van kievitkuikens. Het arti-
kel over vossenrasters geeft 
een goed overzicht van wel-
ke resultaten met de plaat-
sing van vossenrasters wor-
den behaald. Het lijkt mis-
schien kunst en vliegwerk, 
maar deze methode helpt wel 
kwetsbare populaties te be-
schermen. In het gebied van 
Agrarische Natuurvereni-
ging Water, Land & Dijken is 
het afgelopen voorjaar een 
proef gedaan met een weide-
vogeldrone. Met behulp van 
warmtedetectie spoort een 
speciaal ontwikkelde dro-
ne nesten in het land op en 
brengt deze in kaart, zodat de 
boer tijdens het werk op het 
land rekening kan houden 
met aanwezige nesten. De 
resultaten hiervan zijn nog 
wisselend. Het jaarboek is te 
downloaden vanaf de web-
site www.landschapnoord-
holland.nl/jaarboekboeren-
landvogels. Foto scholekster: 
Joke Huijser-Spekken.

ondervraagden geeft aan 
dat de gekregen ondersteu-
ning resulteert in een betere 
kwaliteit van leven. Deze sco-
re is hoger dan de score van 
het tevredenheidsonderzoek 
over het jaar 2015.

De resultaten laten zien dat 
in vergelijking met 2015 meer 
inwoners van Castricum ge-
bruikmaken van de moge-
lijkheid tot cliëntondersteu-
ning. Deze kosteloze dienst-
verlening, onder andere aan-
geboden via  MEE en de We-
ring, helpt inwoners bij het 
zogenaamde ‘keukentafel-
gesprek’ met de gemeente. 
Ruim de helft van de respon-
denten die Wmo-ondersteu-
ning ontvingen geeft aan niet 
op de hoogte te zijn dat er 

gebruik kan worden gemaakt 
van een onafhankelijke cliën-
tondersteuner.
De respons over de Wmo en 
Jeugdhulp geeft een goed 
beeld van hoe tevreden in-
woners zijn over de uitvoe-
ring van de regelingen door 
de gemeente. Inwoners kon-
den hun tevredenheid aan-
geven via een vragenlijst die 
zij met de persoonlijke brief 
hebben ontvangen. De resul-
taten van en de opmerkingen 
die bij de vragenlijsten zijn 
gemaakt geven inzicht in de 
punten waar de gemeenten 
aan moeten werken om de 
dienstverlening nog verder te 
verbeteren. 
Meer informatie via anjade-
vries@debuch.nl of tel.: 072-
5356666.

Castricum - Bewoners van 
zorgcentrum De Boogaert 
zijn verrast door de leerlin-
gen van groep 7/8 van basis-
school De Klimop. 
Zij brachten afgelopen week 
zelfgemaakte kerststukjes 
naar de senioren en daar za-
ter hele fraaie exemplaren 
bij. Zij konden dit lieve ge-
baar wel waarderen.

Verrassing 
voor senioren 
De Boogaert

Akersloot - Dinsdagavond 
19 december namen de da-
mes van Meervogels het op 
tegen de dames van USC.  
De ploeg ging snel van start 
en kwam al gauw op een 
voorstand. In de tweede fa-
se van de eerste helft kwam 
US dichterbij en ging Meer-
vogels de rust in met 9-11 in 
het voordeel van Meervogels. 
US kwam in de tweede helft 
goed terug maar Anouk Put-
ter stond als een dijk te kee-
pen. Het werd 19-21 in het 
voordeel van Meervogels.

Meervogels wint
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Gemeente sluit 
vuilnisbakken 
tijdelijk af
Vuurwerk veroorzaakt ieder jaar 
veel schade aan afvalbakken. Jaar-
lijks moet de gemeente zo’n 35 bak-
ken vervangen. Dit kost ongeveer € 
200,- per bak. Om de schade enigs-
zins te voorkomen sluiten wij vanaf 
eind december op diverse locati es 
de afvalbakken af. Dit geldt ook 
voor de papierbakken en honden-
poepbakken.  Wij hopen dat ieder 
zijn verantwoordelijkheid draagt en 
de hoeveelheid zwerfvuil beperkt 
blijft . Begin januari openen wij de 
bakken weer. Ziet u bij u in de buurt 
een opgeblazen vuilnisbak of an-
dere schade, dan kunt u dat melden 
bij de gemeente via telefoonnummer 14 0251 of www.castricum.nl.

U wordt uitgenodigd voor de Nieuwjaarsbijeenkomst die 
wordt gehouden op maandag 8 januari. Onder het genot 
van een hapje en drankje kijken we samen terug op het 

afgelopen jaar en wensen elkaar al het goede voor 2018.
U bent hartelijk welkom vanaf 19.30 uur 

in het gemeentehuis van Castricum. 
Rond 20.15 uur houdt de burgemeester zijn Nieuwjaars-

speech. Burgemeester en wethouders zien u graag.

G.A. Suanet,           drs. A. Mans,
secretaris            burgemeester

Inzameling kerstbomen 2018
Als de feestdagen voorbij zijn kan het opruimen beginnen. Maar wat te doen 
met uw kerstboom? Hieronder leest u de verschillende mogelijkheden.

U kunt uw kerstboom wegbrengen naar het afvalbrengdepot aan het Schulp-
stet in Castricum; 
U kunt uw kerstboom klein knippen en in de groene bak doen;
U kunt op donderdag 4 januari tussen 13.30 uur en 16.00 uur uw kerstboom 
inleveren op één van de volgende adressen: 

1. Limmen, groenonderkomen/brandweer aan de Rijksweg 51; 
2. Akersloot, groenonderkomen / brandweer aan de Buurtweg 51;
3. Castricum, groenonderkomen aan de Mr. illes van de Bempdenstraat 5;
4. Castricum, Van Haerlemlaan (ingang sportvelden Wouterland);
5. Castricum, nabij het parkeerterrein van het groenonderkomen aan de 
 Bloemen. 

Speciaal voor de jeugd!
Op deze dag is iedere ingeleverde kerstboom € 0,50 waard! 
(m.u.v. bomen die bij het afvalbrengdepot ingeleverd worden)

Restafval Limmen 1 en Limmen 2:
Maandag 25 december wordt vrijdag 22 december
Restafval Castricum 1:
Dinsdag 26 december wordt woensdag 27 december
Restafval Castricum 1A
Dinsdag 26 december wordt donderdag 28 december
PMD en GFT Limmen 1 + 2
Maandag 1 januari wordt vrijdag 29 december
PMD De Woude
Maandag 1 januari wordt dinsdag 2 januari

Inzameling afval rond feestdagen

Afvalkalender 2018 
Download de app Afvalwijzer of kijk op de website mijnafvalwijzer.nl voor de 
afvalkalender 2018. Alle informati e over afval in Castricum nu op één plek te-
rug te vinden. Heeft  u vragen of weet u niet hoe u de app moet downloaden 
of de kalender kunt raadplegen, bel dan met het Klantcontactcentrum via tele-
foonnummer: 14 0251

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst

Offi  ciële mededelingen donderdag 28 december 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
151217 Frans Halslaan 50 te Akersloot
 De herbouw van een zij-aanbouw en tuinberging
181217 Pad van de Mensenrechten te Castricum
 Het kappen van 5 bomen en 10 struiken

 Zanderij perceel 6 (tussen Geversweg/Oude Schulpweg/Zanderij)  
 te Castricum
 Het herinrichten van het natuurgebied

Ontwerpbesluiten (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met ingang van (DA UM) 
de volgende ontwerpbesluiten gedurende 6 weken ter inzage liggen.
 Adres
 Torenstraat 63 te Castricum
 Het aanleggen van een in- of uitrit

Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een belanghebbende mondeling of schrif-
telijk zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Dienstver-
lening, tel. 14 0251.
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Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsver-
gunningen te verlenen:
Datum Adres
191217 Jan van Nassaustraat 4 t/m 20, Willem de Zwijgerlaan 47a, 47b en  

47c, Juliana van Stolbergstraat 5 en 7 te Castricum 
Het realiseren van 14 woningen inclusief de afgegeven verklaring  
van geen bedenkingen van GS

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. 

Besluit omgevingsvergunning en besluit Hogere Waarde Wet geluidhinder 
‘twee onder-één kapwoning hoek Beverwijkerstraatweg en Oude Haarlem-
merweg in Castricum’
Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat de omge-
vingsvergunning en besluit Hogere Waarden Wet geluidhinder voor de bouw 
van een twee onder-één kapwoning op de hoek van de Beverwijkerstraatweg 
en de Oude Haarlemmerweg in Castricum is verleend bij besluit van 13 de-
cember 2017. 

Het besluit omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken en het 
besluit Hogere Waarde Wet geluidhinder liggen vanaf 29 december 2017 
ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het plan te raad-
plegen op www.castricum.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-ID: 
NL.IMRO.0383.OVLOudeBHweg-VS01

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag waarop de besluiten ter 
inzage is gelegd, een beroepschrift  indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, 
Sector Bestuursrecht (Postbus 1621, 2003 BR  Haarlem). Voor de behande-
ling van een beroepschrift  is griffi  erecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening
De werking van een besluit wordt door indiening van een beroepschrift  niet 
opgeschort. Daarvoor kan, indien onverwijlde spoed dat vereist, een verzoek 
om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht (Postbus 1621, 2003 
BR  Haarlem); voorwaarde is dat tevens een beroepschrift  is ingediend. Voor 
de behandeling van een verzoek is griffi  erecht verschuldigd.

Castricum 28 december 2017

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
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Zestig jaar lief en leed
Castricum - Vorige 
week woensdag kwam 
burge-meester Toon Mans 
bij ze langs om hen te 
feliciteren, want het was 
zestig jaar ge-leden dat het 
echtpaar Mul-der elkaar het 
ja-woord gaf. Er was 
natuurlijk taart en 
slingers versierden de woon-
kamer. 

De heer Mulder, 
huisschilder in ruste, is 
geboren in 1932 in het 
dorp Hallum, dat on-
derdeel uitmaakt van de ge-
meente Ferwerderadiel, 
zijn vrouw zag in 1933 het 
levens-licht in Bilthoven. 
De vonk 

sloeg over tijdens een jeugd-
congres in Appelscha. Het 
echtpaar kreeg drie dochters, 
twaalf kleinkinderen en vijf 
achterkleinkinderen; een ge-
zin dat nu bestaat uit 34 fa-
milieleden. Het geheim van 
een goed huwelijk delen ze 
niet, maar mevrouw Mul-
der vertelt wel lachend dat 
ze haar man vaak knechtje 
noemt. Zou humor het 
gehei-me ingrediënt zijn? 

Op Tweede Kerstdag 
wordt het jubileum gevierd 
met een groot feest bij 
Johanna’s Hof. Foto: Henk 
Hommes.
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