
Plannen 
Gezondheids-

centrum
Akersloot - Huisarts Mark-
voort en projectontwikke-
laar ZVM nodigen buurt-
bewoners van de Jacobus-
school en andere belang-
stellenden in Akersloot uit 
voor een inloopavond. De 
inloop is op woensdag 21 
februari, vanaf 19.00 uur in 
‘t Kruispunt. Tijdens de in-
loopbijeenkomst liggen 
de plannen ter inzage voor 
een gezondheidscentrum 
in Akersloot op de locatie 
van de voormalige Jaco-
busschool aan de Kerklaan 
11. Iedereen kan zich laten 
informeren over deze plan-
nen en vragen stellen. In 
het historische deel van de 
school worden de huisarts, 
de apotheek en een fysio-
therapeut gezamenlijk on-
der één dak gebracht. Het 
is de bedoeling dat de later 
aangebouwde schoolge-
bouwen worden gesloopt, 
zodat hier parkeerplaat-
sen voor bezoekers kunnen 
worden aangelegd. Op ba-
sis van de reacties tijdens 
de inloopavond wordt be-
paald of het plan nog moet 
worden aangepast.
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Kinderen Kleurenorkest maken 
parkeerplan voor de Hogeweg

Limmen - Kiyan en Stan, twee 
leerlingen uit de leerlingenraad 
van basisschool het Kleurenor-
kest, hebben een parkeerplan 
gemaakt en vragen zo aandacht 

voor de verkeersveiligheid in de 
buurt. De kinderen hebben hun 
plan gepresenteerd aan de direc-
teur van de school, Els Vonk. Zij 
staat er achter en heeft al contact 

opgenomen met de gemeente 
om de mogelijkheden te bespre-
ken. 
De kinderen willen een kiss-and-
ride, betere en meer verkeersbor-
den en een parkeerplattegrond, 
zodat mensen kunnen zien waar 
ze kunnen parkeren. De kinde-
ren protesteren omdat sommi-
ge ouders op de stoep parke-
ren. Flint, een twaal� arige klas-
genoot, die zelf aan de Hogeweg 
woont, vertelt: ,,Ik kan soms niet 
eens over de stoep naar school 
lopen. Dan loop ik maar over de 
weg en moet ik heel goed op-
passen.” Kiyan is van mening dat 
de ouders rekening moeten hou-
den met de buurtbewoners. ,,Zij 
wonen hier altijd en wij zijn een 
soort gast. Op sommige plekken 
is het zo druk, dan wordt de straat 
gewoon geblokkeerd. De kinde-
ren uit Limmen moeten zoveel 
mogelijk op de � ets komen, zo-
dat er rust komt in de straat.” Ook 
Stan maakt zich er druk over: ,,Er 
zijn regels in de schoolzone, maar 
mensen houden zich er niet aan. 
Dan zetten ze hun kinderen af bij 
het zebrapad of keren hun auto in 
de schoolzone. Dat mag niet!”
De kinderen hopen dat ze samen 
met Els en de gemeente hun plan 
ten uitvoer kunnen brengen. 

Raad kiest voor rotonde, 
voorwaarden van GDB
Castricum - Donderdagavond 
heeft de raad besloten toch te kie-
zen voor een rotonde op de krui-
sing Rijksweg/Visweg. Het colle-
ge heeft nu opdracht gekregen 
om dit nader uit te werken. Voor 
de versies van de drietaks-roton-
de is een nieuw uitwerkingsplan 
nodig. Voor de viertaks-rotonde 
is een nieuw bestemmingsplan 
nodig, onder andere omdat het 
een restaurant en een horecabe-
stemming heeft. Comité Rotonde 
Rijksweg en de Fietsersbond rea-
geerden verheugd. De motie die 
GroenLinks indiende behaalde 
een meerderheid. GDB stelt nog 
wel wat voorwaarden. GDB, altijd 
voorstander van een rotonde op 

de Visweg/Rijksweg geweest, wil 
wel dat de Visweg-oost aangetakt 
wordt, dus niet zoals in het voor-
stel van een aantal omwonen-
den waarin de Visweg-oost een 
doodlopende weg wordt richting 
Rijksweg voor auto’s. Cees Hollen-
berg van GDB: ,,In het voorstel is 
er voor auto’s geen rechtstreek-
se verbinding tussen de Visweg-
west en de Visweg-oost. Ook 
wordt de Visweg gebruikt voor 
doorgaand landbouwverkeer van 
west naar oost en omgekeerd. Wij 
moeten niet willen dat het ver-
keer dwars door het dorp gaat.”
Binnenkort wordt er begonnen 
met de bouw van de volgende 
fase van Zandzoom. Hollenberg: 

,,Dit geeft op de  Visweg-west 
veel meer verkeer. Daarnaast gaat 
de Vennewatersweg in Heiloo 
dicht en ook dit zorgt voor meer 
verkeer op de Visweg-west. Voor-
dat men aan de volgende fase 
van nieuwbouw begint, dient de 
Visweg opgeknapt te worden en 
ook het kruispunt. GDB kiest voor 
een vier-taksrotonde. Het colle-
ge zal met een gedegen voorstel 
moeten komen waarin de mees-
te partijen en bewoners zich kun-
nen vinden. De � nanciën zullen 
een probleem vormen, maar het 
is een duurzame investering waar 
de inwoners dagelijks gebruik 
van maken. Verkeerstechnisch is 
het de beste oplossing.”

Tegen verhoging van het 
aantal nachtvluchten
Regio - Portefeuillehouders 
Schiphol van negen gemeen-
ten in de regio Alkmaar-IJmond-
Haarlem, waaronder Marcel Stee-
man, zijn tegen het plan om het 
maximum aantal nachtvluchten 
op de Luchthaven Schiphol voor-
lopig te verhogen naar 32.000, in 
ieder geval totdat hinder beper-
kende maatregelen ook ten goe-
de komen aan deze regio. De ver-
hoging staat haaks op de nadruk-
kelijke wens van de regio om juist 
de hinder van nachtvluchten te 
verminderen.
In 2013 is als compensatiemaat-
regel overeengekomen om het 
aantal nachtvluchten terug te 
brengen van 32.000 naar 29.000. 
Schiphol kon niet voldoen aan de 
afspraak, uit het Aldersakkoord, 
dat er na 20.30 uur op de Polder-
baan aangevlogen zou worden in 
glijvlucht. Sinds 2015 is dit maxi-
mum aantal nachtvluchten tijde-

lijk verhoogd naar 32.000. Het Mi-
nisterie heeft nu de intentie om 
het aantal van 32.000 vast te leg-
gen zodat er een wettelijke basis 
is om dit aantal te handhaven.

Binnen onze regio wordt de over-
last vooral ervaren in de nachtpe-
riode. Nachtvluchten zorgen voor 
matige tot ernstige slaapversto-
ring en daarmee voor verslech-
tering van de gezondheid. On-
derzoeken van GGD Kennemer-
land en de GGD Hollands Noor-
den onderschrijven dit. Uit de-
ze onderzoeken komt naar voren 
dat de gemeenten Uitgeest, Cas-
tricum, Bergen en Heiloo te ma-
ken hebben met hoge percenta-
ges ernstige slaapverstoring; Uit-
geest; 12%, Castricum 12%, Ber-
gen 17% en Heiloo 7%. Ook in de 
overige gemeenten wordt, hoe-
wel in mindere mate, hinder erva-
ren van vliegverkeer in de nacht. 

Hinder die, zo blijkt uit de GGD-
onderzoeken, hoger is dan op 
grond van eerdere berekeningen, 
uitgevoerd door het Rijk, wordt 
aangenomen.

De gemeenten herkennen het 
belang van economische groei 
van Schiphol, maar vinden het 
belangrijk dat de hinder, als ge-
volg van de groei, gelijkmatig 
wordt verdeeld. Om aandacht te 
vragen voor de regionale proble-
matiek en om met aanbevelingen 
te kunnen komen, voerden de ge-
meenten een verkenning uit naar 
de impact van nachtvluchten.
Om de hinder in de regio te ver-
minderen, zetten de negen ge-
meenten in op strikte naleving 
van het beleid van vaste aan-
vliegroutes met daarbij gunstige 
randvoorwaarden voor de aanko-
mend vliegverkeer om een glij-
vlucht goed te kunnen uitvoeren. 

Inschrijven Timmerdorp

Castricum - Op zaterdag 17 
maart kunnen 225 kinderen van 
9.30 tot 11.00 uur worden inge-
schreven in de Visser ‘t Hooft-

school voor deelname aan Tim-
merdorp dat plaatsvindt op 
maandag 27 tot en met vrijdag 
31 augustus. 

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD
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WEKEN
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CHOCOLADE KROKANT
MONCHOU
BREUGEL/PASSIE
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8 PERS.VLAAI VAN DE WEEK!

CHOCOLADE KROKANT 
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17e Decorade Art Fair 
in Chateau Marquette
Regio - Op 23, 24 en 25 febru-
ari vindt de zeventiende editie 
van de Decorade Art Fair plaats 
in Chateau Marquette in Heems-
kerk. Liefhebbers van zowel ei-
gentijdse als klassieke kunst zul-
len weer hun hart kunnen opha-
len om iets spannends te vinden 
tussen de vele verrassende wer-
ken die worden gepresenteerd 
door beeldende kunstenaars, 
kunstgaleries en -handelaren. 
Naast de vaste deelnemers met 
een nieuwe collectie, zijn er nieu-
we exposanten met interessan-
te kunstcollecties. Deze 17de edi-
tie komt met boeiende figuratie-
ve en realistische, maar ook met 
abstracte, eigentijdse en klassie-
ke kunstwerken. Vooral heden, 
maar ook verleden in allerlei stij-
len, vormen en expressies zal 
men aantreffen in de getoonde 
schilderijen, aquarellen, prenten 
en etsen. Dit geldt ook voor de 
mooie glaswerken, beelden, hou-
ten en keramische objecten en 
handgemaakte sieraden zoals rin-
gen, kettingen, hangers, broches. 
Verder schitterend zilver, flonke-
rend kristal, maar ook moderne 
schilderijen in metaal. Iedere be-

zoeker  ontvangt in de kunstboe-
kenstand van Uitgeverij Arti een 
kunstmagazine. Meegebrachte 
objecten laten taxeren voor in-
koop of inruil kan ook. Als leuk 
souvenir kan men een portret la-
ten maken in houtskool door Cla-
re van Stolk. Zij is winnares bij 

het tv-programma ‘Sterren Op 
Het Doek’ met een schilderij van 
Sonja Barend. De beurs is open 
op  vrijdag 23 februari van 19.00 - 
22.00 uur, gratis entree. Zaterdag 
en zondag van 11.00 tot 17.00 
uur, entree acht euro. Het kasteel 
is rolstoelvriendelijk.

Ontroerende uitvoering van 
Stabat Mater door jubilerend koor
Castricum - In een goedgevul-
de Pancratiuskerk heeft de Castri-
cumse Oratorium Vereniging vrij-
dagavond een prachtige uitvoe-
ring verzorgd van Stabat Mater 
van Dvorák. ,,Ontroerend mooi”, 
volgens een liefhebben in het 
publiek. Het Stabat Mater is een 
meesterwerk waaraan Dvorák be-
gon kort na het overlijden van 

zijn dochtertje. Hij deed er twee 
jaar over om de compositie te vol-
tooien, een periode waarin ook 
zijn twee andere kinderen stier-
ven. 
De talentvolle solisten maakten 
er samen met het Begeleidings-
orkest voor Noord-Holland en 
honderd koorleden onder leiding 
van Pieter-Jan Olthof een bijzon-

dere avond van. 2018 is het jaar 
waarin de Castricumse Oratori-
um Vereniging haar vijftigjarig 
bestaan viert. Met het concert is 
een start gegeven aan de feeste-
lijkheden. 
Op 23 november voert het koor 
het jubileumconcert de Elias van 
Mendelssohn uit.
Foto: Henk Hommes.

Expositie Stil-Leven en Verder
Castricum - De Castricumse schil-
der Henk-Willem Klaassen expo-
seert in maart ‘Stil-Leven en Ver-
der’ in galerie Streetscape. Fees-
telijke opening, samen met de ex-
positie ‘Clouds’ van Eric Manouci-

an (Lyon), is op zaterdag 3 maart 
van 16.00-18.00 uur door Ruud 
van Zon. 

Zaterdag 3, 10 en zondag 18, 25 
maart is Henk-Willem Klaassen 

van 15.00-17:00 uur aanwezig. 
Galerie Streetscape is geopend 
op woensdag van 9.30-12.30 uur 
en vrijdag tot en met zondag van 
14.00-17.30 uur. Foto: Henk-Wil-
lem Klaassen.

Leeskring in oprichting 
‘Middengeneratie 2018’
Castricum - Een van de resulta-
ten van een schriftelijke pastorale 
behoeftepeiling die ds. Suzan ten 
Heuw onder gemeenteleden van 
vijfentwintig tot vijftig jaar hield, 
is de vaststelling van een gedeel-
de behoefte aan een netwerk met 
leeftijdsgenoten. Leeftijdgeno-
ten met wie op verdiepende wij-
ze gereflecteerd kan worden op 
zingevingsthema’s in relatie tot 
het alledaagse leven. Om tege-
moet te komen aan deze behoef-
te start zij medio maart een lees-
kring naar aanleiding van een ge-
nomineerd boek. Ook gemeente-
leden van andere gezindtes en le-

vensbeschouwelijke groeperin-
gen van vijfentwintig tot en met 
zestig jaar zijn  welkom.
 
Het eerste boek is: De ziel van het 
christelijk geloof. Theologische 
invallen bij de praktijk van ge-
loven van dr. Akke van der Kooi 
uit 2006. Het boek ligt in het ver-
lengde van het proefschrift van 
de auteur over de theoloog Oep-
ke Noordmans getiteld Het heili-
ge en de Heilige Geest bij Noord-
mans. Een schets van zijn pneu-
matologisch ontwerp uit 1992. 
Het boek onderzoekt in twee de-
len de geestelijke dimensie van 

christelijk geloven. De hoofdstuk-
ken worden verdeeld, waarbij ie-
dere deelnemer telkens een inlei-
ding op een hoofdstuk voor haar 
of zijn rekening neemt en iedere 
lezer(es) per keer een of meerde-
re gespreksvragen en/of lezers-
ervaringen meeneemt als input 
voor het gesprek. ,,We proberen 
hetgeen in de literatuur wordt 
beschreven en wat in de bespre-
king naar voren wordt gebracht, 
zoveel mogelijk toe te passen op 
de Castricumse situatie zoals ie-
dere deelnemer die ziet en er-
vaart.” Opgeven kan bij suzanten-
heuw@pkcastricum.nl.

De veranda’s van Hummel
Regio - Het hele jaar genie-
ten van het terras, altijd droog 
en uit de wind, dat wil toch ie-
dereen en dat kan nu voor een 
laagste prijs -kwaliteitgarantie 
bij Hummel Kozijnen & Woon-
comfort.

Bij Hummel Kozijnen kan men nu 
al een complete terrasoverkap-
ping bestellen van circa 400 cm 
breed en circa 250 cm diep voor 
de ongekende prijs vanaf 1.295 
euro incl. BTW (Hummel Deluxe) 
in de kleuren crème/wit RAL 9001 
of antraciet RAL 7024 en voorzien 
van polycarbonaat beplating.  
De terrasoverkappingen zijn te 
voorzien van vele luxe opties zo-
als led-verlichting, spiekozijnen, 
grillo schuttingdelen en uiteraard 
Fiano schuifglaswanden (gelaagd 
veiligheidsglas) en schuifpuien 
zodat men de overkapping ge-
heel kunt afsluiten. 
Ook in het assortiment heeft 
Hummel terraszonwering voor 
onder de overkapping doormid-
del van geplisseerde stof in een 
aluminium frame. Deze wordt 
geplaatst tussen de panelen/lig-
gers in waardoor er een vlak ge-

heel ontstaat. Bezoek de nieuwe 
showroom aan de Kerkweg 36 
in Heemskerk. Daar heeft Hum-
mel diverse terrasoverkappingen 
zeer realistisch opgesteld. Deze 
terrasoverkappingen zijn verras-
send laag geprijsd, en zeer een-
voudig zelf te plaatsen door de 
zeer uitgebreide digitale monta-
gehandleiding. Uiteraard kunnen 
de monteurs de overkapping ook 

plaatsen tegen een vriendelijke 
montageprijs. Nu bestellen is snel 
genieten!
De nieuwe showroom aan de 
Kerkweg 36 in Heemskerk is ge-
opend van maandag tot en 
met zaterdag van 10.00 uur tot 
17.00 uur. Voor een vrijblijven-
de prijsopgave thuis, kan een af-
spraak gemaakt worden via 0251-
234484.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur 

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

I, Tonya
vrijdag 21.15 uur 

zaterdag 16.00 & 21.15 uur 
zondag 16.00 uur

maandag & woensdag 20.00 uur
Three Billboards outside Ebbing, 

Missouri
vrijdag & zaterdag 18.45 uur
Fifty Shades Freed 

vrijdag & zaterdag 18.45 uur 
zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur

The Post
vrijdag & zaterdag 16.00 uur

zondag 11.00 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur

Wild (NL)
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zondag 16.00 uur
Darkest Hour

zaterdag, zondag, maandag & dinsdag 
& woensdag 13.15 uur 

Ted & het geheim 
van Koning Midas 

zaterdag & zondag 13.15 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur

Early Man (NL)  
zondag 11.00 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 13.15 uur
Ferdinand (NL)  

Programma 22 februari t/m 28 februari

I, Tonya
Kunstschaatsster Tonya Harding 
is een natuurtalent en niets lijkt 
haar selectie voor de Olympische 
Spelen in de weg te staan. Maar 
Tonya is bepaald niet van goede 
komaf, haar vulgaire outfits en 
gedrag zijn de keurige schaats-
wereld een doorn in het oog. 

Omringd door idioten, met goe-
de én slechte bedoelingen, be-
raamt Tonya een plan om wraak 

te nemen op haar grootste con-
currente, de engelachtige Nan-
cy Kerrigan. Eén van de groot-
ste Amerikaanse sportschanda-
len is geboren. Het waargebeur-
de I, Tonya is een hilarisch en aan-
doenlijk portret van een uitzon-
derlijk getalenteerd buitenbeen-
tje. Regisseur Craig Gillespie le-
vert met I, Tonya een uniek even-
wicht tussen humor, geweld en 
ontroering af.

Slechts een paar dagen nadat hij 
premier van het Verenigd Konink-
rijk is geworden, moet Winston 
Churchill meteen één van zijn 
zwaarste beproevingen door-
staan: hij moet kiezen of hij met 
Nazi-Duitsland over een vredes-
verdrag wil onderhandelen of dat 
hij voor de idealen en de vrijheid 
van zijn natie wil vechten. Terwijl 

Darkest Hour de nazi’s West-Europa binnenval-
len en de dreiging van een invasie 
voelbaar is, heeft Churchill te ma-
ken met een onvoorbereid volk 
en een sceptische koning. Boven-
dien is zijn eigen politieke partij 
tegen hem aan het samenspan-
nen. Churchill moet zijn moeilijk-
ste dieptepunt overwinnen en 
een natie achter zich zien te krij-
gen in een poging de wereldge-
schiedenis te veranderen.
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Schoolconcert van Muziekwerkplaats
Limmen - Op vrijdagochtend 16 
februari hebben enkele leerlin-
gen en docenten van Muziek-
werkplaats Limmen in de basis-
school De Kerkuil een optreden 
gegeven. 
De hele school was uitgeno-
digd om te komen luisteren. Al-

le instrumenten die op het les-
programma van de Muziekwerk-
plaats staan werden voorgesteld: 
viool, slagwerk, piano, gitaar, 
zang en keyboard.  
Het concert begon met bekende 
klassieke stukken zoals De vlooi-
enmars, Für Elise en een vioolso-

nate van Mozart. Daarna kwam 
ook ruige rockmuziek en de blues 
aan bod. 

Muziekwerkplaats Limmen geeft 
sinds twee jaar instrumenta-
le muzieklessen aan kinderen en 
volwassenen in Limmen.

Trio UpClose bij Jazz in Bakkum
Bakkum – Op zondag 25 februar 
een nieuwe editie van Jazz in Bak-
kum in Fase Fier, aanvang 16.00 
uur. De formatie UpClose  onder 
leiding van bassist Paul Berner 
brengt een verrassende mix van 
muziekstijlen. ,,Bassist Paul Ber-
ner toerde geruime tijd als bas-
sist in het trio van mijn piano-
held Monty Alexander door de VS 
en ik heb ook de eer om inciden-
teel met deze geweldige bassist 
te mogen werken”, vertelt gast-
heer van Jazz in Bakkum, pianist 
Jos van Beest
Van de muzikant Paul Berner is 
bekend dat hij nieuwe muzikale 

uitstapjes nooit schuwt. Hij komt 
naar Jazz in Bakkum in een ka-
mermuzieksetting en weet zo de 
intimiteit in hun muziek voor zich 
te laten spreken. Geïnspireerd 
door stijlen als folk, Braziliaans, 
klassiek en jazz weten zij hun ei-
gen taal te creëren die aanspreekt 
en zelfs aan kan grijpen. Het trio 
bestaat uit gitarist Ed Verhoeff, 
contrabassist Paul Berner en Mark 
Schilders achter de drums. Jos: 
,,Dus drie bevlogen internationa-
le musici die zich voor deze mid-
dag lieten verleiden door de inti-
miteit en charme van Jazz in Bak-
kum bij Fase Fier.”

Wie helpt fietsproject uit de brand?
Castricum - Het fietsproject 
voor anderstaligen is dringend 
op zoek naar een ruimte voor de 
opslag van zo’n veertig tweede-
hands fietsen. Tot nu toe konden 
deze fietsen gestald worden in de 
fietsenstalling van het gemeente-
huis. Dit was voor het project een 
geweldige locatie, omdat ook 
daar de fietslessen worden gege-
ven. Deze ruimte is echter op kor-
te termijn niet meer beschikbaar. 

Op vrijdagmorgen leren de an-
derstaligen, van vrijwilligers, zo-
wel de praktijk als de theorie van 
het fietsen op het plein bij het ge-
meentehuis. Daarnaast leren zij 
de fietsen te repareren en worden 
zij geholpen bij de aanschaf van 
een tweedehands fiets. Een aan-
tal ondernemers en particulieren 
hebben fietsen gedoneerd aan 
dit project. Deze fietsen worden, 
met korting, doorverkocht, aan 

anderstaligen die een fiets nodig 
hebben. Ook bijstandsgerechtig-
den kunnen via hun ambtenaar 
gebruik maken van dit project. 

Maar waar kunnen deze fietsen 
worden opgeslagen? Wie idee-
en heeft of hulp kan bieden, kan 
contact opnemen met Stichting 
Welzijn Castricum, 0251-656562 
of t.moll@welzijncastricum.nl. Fo-
to: Nico Lute.

Frank Boske vreest einde van 
cabaret in Huiskamertheater
Castricum – Castricum – Op vrij-
dag 9 maart gaat de voorstelling 
‘De mazzel van pech’ in premiè-
re in Franks Huiskamertheater. Na 
zes jaar allerlei cabaretiers voor 
het voetlicht te hebben gebracht, 
heeft Frank zelf nu een voorstel-
ling in elkaar gezet. ,,Op die da-
tum ga ik die try-outen, zegt hij. 
Met een flinke ommezwaai in 
zijn leven ziet Frank dwars door 
zijn gebrekkige kijkvermogen de 
mooie dingen die er zijn. Ontroe-
rend, shockerend, verbazingwek-
kend en zeer zeker ook lachwek-
kend zijn de avonturen die Frank 
deelt in de interactieve voorstel-

ling. ,,Na zes jaar Huiskamerthe-
ater zou het zo maar kunnen zijn 
dat in de komende vier weken 
de laatste drie cabaretvoorstel-
lingen worden gespeeld. Ik heb 
het  druk met workshops en trai-
ningen. Ondanks de lovende re-
censies op bijna zestig voorstel-
lingen die bezocht werden door 
zeker tweeduizend bezoekers, is 
het zoveel werk om steeds weer 
te zorgen voor voldoende gasten 
voor een voorstelling. Ik moet nu 
keuzes maken.”
Er staan nog wel wat voorstellin-
gen geprogrammeerd; drie keer 
cabaret en één keer Frank zelf. 

Op 24 februari komt Janneke Ja-
gers met Femme Façade, magi-
sche muziek en poëtische illusie. 
Na de voorstelling van Frank op 
9 maart staan op 15 maart Lon-
neke Dort en Thijs van de Mee-
berg met kleinkunst/cabaret op 
het podium en op 24 maart Jose 
Schuringa en Paul Schoolderman 
met stand-up comedy. Meer te le-
zen over wat en wie kan op de si-
te www.dorpsstraat23.nl. Daar 
staan ook de gewenste bijdra-
gen voor de voorstelling die altijd 
all-in-uit  betekenen. Reserveren 
is wenselijk en kan info@dorps-
straat23.nl.

Start verkoop Juliaan, de laatste 
nieuwbouw in de dorpskern
Castricum - Wonen in een nieuw-
bouwwoning in de dorpskern 
van Castricum is nog voor veer-
tien geluksvogels mogelijk. 15 fe-
bruari is de verkoop gestart van 
het project Juliaan, bestaande uit 
veertien eengezinswoningen op 
de voormalige locatie van Toon-
beeld, aan de Willem de Zwij-
gerlaan/Juliana van Stolberg-
straat. Dit zal voorlopig het laat-
ste nieuwbouwplan zijn dat in 
het hart van de gemeente wordt 

gerealiseerd. De woningen wor-
den naast de Juliana van Stolberg 
basisschool gebouwd en heb-
ben onder andere uitzicht op de 
Jan van Nassausingel. Elders in 
de kern van de gemeente is geen 
ruimte meer voor nieuwbouw, 
terwijl de vraag naar nieuwbouw-
woningen onverwijld doorgaat.
De woningen worden ontwik-
keld door Biesterbos (onderdeel 
van VolkerWessels). De bouw zal 
volgens planning voor de zomer 

2018 starten, waarna de opleve-
ring naar verwachting voor de zo-
mer van 2019 zal plaatsvinden. 
De woningen zijn ontworpen in 
een stoere stijl in een klassiek jas-
je. In totaal zijn er drie types, vari-
erend van twaalf twee onder een 
kapwoningen, een half-vrijstaan-
de woning en een vrijstaande wo-
ning met garage. Geïnteresseer-
de kopers kunnen zich inschrij-
ven bij makelaar Hopman ERA 
Makelaars te Castricum. 

Wolvilten voor kinderen
Regio - Castricum - Op woensdag 
28 februari kunnen kinderen uit 
groep drie tot en met acht wolvil-
ten in de Tuin van Kapitein Rom-
mel van 13.30 tot 15.30 uur. Zij 
maken een handpopje. Een me-
dewerkster leest een of enkele 
verhalen voor uit haar eigen bun-
del. De hoofdpersoon uit het ver-
haal wordt gemaakt van viltwol. 

Noodzakelijk is dat alle kinderen 
een kleine badhanddoek mee-
nemen. Alle andere materialen 
zijn in de tuin aanwezig. De kos-
ten voor deze activiteit bedragen 
4,50 euro per kind inclusief mate-
rialen en iets lekkers. Aanmelden 
op www.tuinvankapiteinrommel.
nl. Er kunnen maximaal twaalf 
kinderen deelnemen. 

Uitdagende film/boek voor vogelaars 
Castricum – Test de vogelken-
nis met een film, vergroot de vo-
gelkennis met een boek. De vink-
gids en de vinkfilm gaan over vo-
gels langs het kustgebied Bergen, 
van Camperduin tot Castricum. 
Geschikt voor beginnende en ge-
vorderde vogelaar. Bijna tachtig 
vogels in twintig minuten. Pro-
beer die maar eens te herkennen. 
 
Er zijn polders, waterbergingen, 
zoet water, zout water, brak wa-
ter, bollenvelden bos en strand. 
Enorm veel verschillende gebie-
den die allemaal andere vogels 
aantrekken. Alleen goede voge-
laar zullen alle soorten direct her-
kennen. Maar met de vinkgids 

wordt dat een stuk eenvoudiger. 
In dit boek staat de top 100 van 
vogels die in het gebied voorko-
men. Maar ook belangrijke ant-
woorden op vogelvragen staan 
er in.  
Filmer en schrijver Peter Bosman 
maakte de korte film. Tijdens het 
filmen begon hij ook met het 
schrijven van een vogelboek. Niet 
omdat die er nog niet zijn maar 
omdat in de meeste boeken vaak 
de leukste informatie ontbreekt. 
In dit boek staat de top 100 van 
vogels in Bergen en omgeving, 
met een foto om ze te herken-
nen en informatie over bijzonder-
heden. In de film wordt de telling 
van vogelsoorten bijgehouden. 

Wie er meer dan twintig telt mag 
zich een goede vogelaar noemen, 
wie er meer dan veertig herkent 
is een  gevorderde vogelaar en 
wie ze allemaal herkent is een su-
pervogelaar. Het is onder andere 
verkrijgbaar in De Hoep.

Ook bemiddelen bij burenconflicten?
Regio - Niemand zit op ruzie te 
wachten, al helemaal niet met de 
buren. Maar hoe spreek je elkaar 
aan? Hoe kom je tot afspraken? 
En hoe zorg je ervoor dat jij en de 
buren weer kunnen genieten van 
jullie leefomgeving? 
Wie er onderling niet uit komt, 
kan gratis buurtbemiddeling in-
schakelen. Met hulp van vrijwilli-
ge bemiddelaars van De Bemid-
delingskamer wordt samen een 
oplossing gezocht. Vanaf 1 april 

kunnen ook inwoners van de ge-
meenten Uitgeest, Castricum en 
Heiloo gebruikmaken van de-
ze buurtbemiddeling. Er is sinds 
2010 al veel positieve ervaring 
opgedaan in de gemeente Ber-
gen. Stichting De Bemiddelings-
kamer is gespecialiseerd in buurt-
bemiddeling en heeft het lande-
lijk keurmerk
Zelf bemiddelaar bij burencon-
flicten worden? Dat kan! De Be-
middelingskamer zoekt voor   

Castricum en Uitgeest nog vrij-
willige bemiddelaars. De vaca-
ture is te lezen op onze website 
www.debemiddelingskamer.nl. 
Buurtbemiddeling wordt moge-
lijk gemaakt door de gemeenten 
en woningcorporaties. 

Voor vragen en meer informa-
tie kan men een mail sturen naar 
info@debemiddelingskamer.nl 
t.a.v. Nathalie Peters of kijken op 
www.debemiddelingskamer.nl.
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Diederik Samson in Huis van Hilde
Energietransitie, klimaatlasten 
en wie betaalt de rekening?
Castricum - Op 7 maart om 20.00 
uur houdt de PvdA in het Huis 
van Hilde een bijeenkomst over 
duurzaamheid. Hoofdspreker is 
Diederik Samsom. 
Diederik zal een beeld schetsen 
van de noodzakelijke energie-
transitie. Herman Verhagen, ad-
viseur duurzame energie bij HVC, 
vertelt over de recente rapporta-

Bestel kaarten voor laatste 
debat voor de verkiezingen

Castricum - Op zondagavond 18 
maart houden OVC, LOV, Goed 
Contact en Omroep Castricum 
het laatste debat in aanloop naar 
de gemeenteraadsverkiezingen 
op 21 maart. 
Het debat, De Finale, vindt plaats 

in Theater Koningsduyn in Gees-
terhage. Hier zullen de tien lijst-
trekkers met elkaar debatteren 
over tal van onderwerpen die in 
Castricum spelen. Het is mogelijk 
deze avond bij te wonen.
Kaarten zijn te bestellen door 

Geesterduin: kans voor wo-
ningen en duurzaamheid
Winkelcentrum Geesterduin wordt opgeknapt. Er komen mooiere ingan-
gen met luifels, de bloemenstal wordt geïntegreerd en de gevels worden 
voorzien van bakstenen. Als belangrijkste, zo leek wel uit het raadsde-
bat hierover, er komt een openbaar toilet.  Ik was in eerste instantie blij 
verrast dat er weer beweging is. Geesterduin heeft zeker  een upgrade 
nodig  en de tekeningen laten een prachtige uitstraling zien. Maar gaan-
deweg bekruipt me een gevoel van teleurstelling.

Castricum zit dringend verlegen om betaalbare huisvesting voor tal van 
groepen. De wachtlijst voor een huurwoning is meer dan vijf jaar. Als  
winkelcentrum Geesterduin opnieuw zou worden gebouwd zouden daar 
prima twee woonlagen met woningen bovenop gebouwd kunnen wor-
den. 15.000 m2 grond wordt nu inefficiënt gebruikt, terwijl er een grote 
behoefte is aan woningen en de beschikbare grond schaars is.

Ook zou het winkelcentrum veel duurzamer gemaakt kunnen worden. 
Over zonnepanelen wordt in het plan gezegd dat de dakconstructie die 
niet zou kunnen houden. Curieus, want jaren geleden kon er wel een 
parkeerdek voor auto’s komen. Een auto is toch heel wat zwaarder dan 
een zonnepaneel. Uiteindelijk is de ambitie voor duurzaamheid in het 
huidige plan teruggebracht tot het plaatsen van led-verlichting.  Met een 
dergelijke ambitie wordt Castricum natuurlijk nooit klimaatneutraal.

Het is hoog tijd dat we niet zo versnipperd meer denken, Er is nu besloten 
voor een cosmetische facelift. GroenLinks voorziet dat dat eigenlijk ver-
spilling van tijd en geld is. Daar zullen degenen die het gaan betalen, de 
eigenaren van Geesterduin toch gevoelig voor moeten zijn. 

Laten we gezamenlijk gaan zoeken naar oplossingen die goed zijn voor 
Castricum, en goed voor de winkeliers.. Een mooi winkelcentrum waar 
bezoekers graag komen, zodat de winkeliers in de toekomst verzekerd 
zijn van voldoende klandizie. Nieuwe woningen voor mensen die daarop 
zitten te wachten. En wat zou het mooi zijn als we in Castricum het eerste 
klimaatneutrale winkelcentrum in Nederland zouden hebben.

GroenLinks Fractievoorzitter, Hannie Lutke Schipholt.

LEZERSPOST

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum - 19-1-2018: Benja Set-
tels, zoon van Rick Settels en Yvet-
te Twisk. 23-1-2018: David Isidor 
van Genuchten, zoon van Cas-
per C.A. van Genuchten en An-
ke Snoek. 23-1-2018: Levenloos 
geboren: Daniel van Genuchten, 
zoon van Casper C.A. van Genuch-
ten en Anke Snoek. 

Limmen - 19-1-2018: Daan Koel-
man, zoon van Timotheus P. Koel-
man en Margaretha P. Winder.

Overleden
Castricum - 8-2-2018: Maria E. de 
Pijper. 8-2-2018: Johannes de Ruij-
ter, weduwnaar van Dina L. Quist 
daarvoor weduwnaar van Marie P. 
van Dinther. 9-2-2018: Theodora 
G. Harkema, weduwe van Cornelis 
M. van der Aart. 10-2-2018: Geer-
truida M.M. van Dijk, gehuwd met 
Petrus J. Kuijken. 10-2-2018: Jan M. 
Staal, gehuwd met Lidia Minkema. 
12-2-2018: Agatha E. Aalbersberg, 
gehuwd met Franciscus A.H. van 
Esch. 13-2-2018: Leonora Boon.

D66: Kansen voor detailhandel 
in Limmen en in Akersloot

Akersloot - Woensdagavond 7 
maart 19.30-21.30 uur in ‘t Hoen-
tje Akersloot: discussieavond 
over wat te doen voor de detail-
handel in belang van levendige 
kernen. Met bijdragen van lokale 
ondernemers en inspiratie door 
ervaren kenners van deze proble-
matiek.

Het detailhandelsbeleid van de 
gemeente Castricum richt zich 
vooral op de kern Castricum. Daar 
zijn mogelijkheden om de detail-
handel te versterken en er wordt 
al volop aan gewerkt. De detail-
handel in Limmen en Akersloot 
krijgt veel minder aandacht, maar 
het is algemeen bekend dat de 
detailhandel in kleinere kernen 
behoorlijk onder druk staat. Voor-
al de concurrentie van de grotere 
winkelkernen is daarbij een fac-
tor, maar ook de opkomst van het 
internet-winkelen. Sluiting van 

winkels in Limmen en Akersloot 
is niet ondenkbeeldig. Het bete-
kent verschraling van het voor-
zieningenniveau en doet afbreuk 
aan de leefbaarheid in de kernen. 
Over de toekomst van de detail-
handel in de kernen Limmen en 
Akersloot wil D66 Castricum op 
woensdagavond 7 maart in ge-
sprek. Dit is de vierde avond van 
de ‘D66 Talk-in-Town’.

Voor deze avond zijn twee ex-
perts uitgenodigd. Joost Nica-
sie (Areaal Advies) geeft een toe-
lichting op de recente ontwikke-
lingen op het terrein van de de-
tailhandel en consumentenge-
drag. Anton van Beukel (Locoo) 
geeft een uiteenzetting welke 
mogelijkheden ondernemers, be-
woners en overheid hebben om 
de detailhandel voor de kleine 
woonkernen te behouden. Aan 
de hand van  praktijkvoorbeel-

den wordt duidelijk gemaakt dat 
er voor de detailhandel in kleine-
re kernen zeker nog kansen zijn. 
De consument zal zich het belang 
van de eigen kern realiseren.

Vanuit de lokale situatie en de 
praktijk van alledag geven Rob 
Dekker, winkelier in Akersloot, te-
vens raadslid voor de VVD, Cees 
Smit, voorzitter van de Limmer 
Ondernemersvereniging, en Rob 
van Keulen, voorzitter van de Re-
gionale Adviescommissie Detail-
handel, hun reactie op de ont-
wikkelingen en de ideeën van de 
inleiders. De gespreksleiding is 
in handen van Harold Ebels, op-
geleid als planoloog en raadslid 
voor D66. 

Het belooft een levendige discus-
sie-avond te worden: niet alleen 
interessant voor winkeliers, maar 
zeker ook voor inwoners.

ge van Mileudefensie en de las-
ten van klimaatbeleid.

Deze lasten blijken voor een on-
evenredig groot deel terecht te 
komen bij de laagste inkomens. 
Hoe de lastenverdeling gaat wor-
den en waar deze lasten terecht 
komen, zijn politieke keuzes. Op 
die vraag zal Samsom op ingaan. 

verder wordt gepraat over het lo-
kale duurzaamheidsbeleid en 
wat men in eigen omgeving kan 
doen. Er is ruime gelegenheid 
voor de zaal om vragen te stellen 
en in discussie te gaan. 

Gespreksleider is Ans Pelzer, oud 
wethouder van Castricum. Ieder-
een is welkom. Foto: PvdA. 

Nieuwe grondscan op Zanderij uitgevoerd

Castricum - Het Strandvondsten-
museum en de Werkgroep Oud 
Castricum hebben samen met   
Werkgroep Innovatieve Meet-
technieken in de Archeologie  

een nieuwe grondscan op het  
museumterrein uitgevoerd.
Nadat Martin Meissner van Em-
pec Survey in 2013 een presen-
tatie in het Strandvondstenmu-

seum gaf over zijn zoektocht naar 
het ‘Romeinse Schip’ is afgelopen 
vrijdag een nieuwe grondscan ge-
maakt met het doel een 3D-pre-
sentatie te maken. In het Strand-
vondstenmuseum wordt veel 
aandacht besteed aan onderwer-
pen rond het historisch erfgoed . 
Van de speurtocht uit 2013 wordt 
regelmatig verslag gedaan in het 
museum. Van het resultaat van 
dit nieuwe onderzoek, wat mede 
op initiatief van Rino Zonneveld 
plaats kon vinden, wordt ook ver-
slag gedaan.
Dit zal nog even een poosje du-
ren, want de resultaten moeten 
eerst allemaal nader uitgewerkt 
worden en in dit geval wil de ver-
eniging een 3 D-presentatie pre-
senteren. Op de foto Ruud Heme-
laar van de werkgroep innova-
tieve meettechnieken met Rino 
Zonneveld (r) van de WOC in ac-
tie met de grondradar. Foto: Jaap 
van Rossum AWN afdeling Eind-
hoven

Lekker spelen
Castricum - In de voorjaarsva-
kantie zijn er weer twee open in-
loopochtenden bij speelvereni-
ging de Springplank. Op dinsdag 
27 februari en vrijdag 2 maart is 
de Springplank open vanaf 9.30 
uur. Op dinsdag is er een specia-
le gast bij de Springplank. Na het 
succes van Roodkapje komen dit 
keer Hans en Grietje langs in de 
poppenkast. Verder kunnen de 
kinderen spelen met een groot 
snoephuis, Hans en Grietje spel-
letjes doen en er kan een koek-
huisje worden versierd. Het adres 
is Dorpstraat 109 in Castricum. 

Limmen - Limmen Artistiek 
& Creatief organiseert in het 
weekend van 10 en 11 maart 
weer de jaarlijkse expositie in 
Vredeburg.
Op beide dagen is er bovendien 
een buitenactiviteit. 

Zaterdag een pottenbakker en 
op zondag houtkunstenaar Jos 

Limmen Artistiek en Creatief
Apeldoorn uit Egmond. Binnen 
is het werk van de kunstenaars 
verdeeld over twee verdiepin-
gen van Cultureel Centrum Vre-
deburg. Zaterdag wordt het eve-
nement geopend door onze wet-
houder Marcel Steeman. De deu-
ren van Vredeburg zijn op bei-
de dagen geopend van 11.00 tot 
17.00 uur en de toegang is gratis.

VVD zoekt steun voor Corso en BBC
Castricum - VVD Castricum 
heeft tweel initiatieven ge-
schreven om tezamen met an-
dere partijen in de gemeente-
raad te komen tot breed gedra-
gen moties voor behoud van 
het Corso Filmtheater en een 
nieuwe locatie voor het Biljart 
en Bridge Centrum. 

De VVD zet zich in voor behoud  
en continuering van deze belang-
rijke culturele en maatschappelij-
ke instellingen voor de gemeen-

te. De VVD had zelfstandig een 
motie vreemd aan de orde van de 
dag kunnen in dienen en een toe-
komstige behandeling in de car-
rousel af te wachten. Maar er is 
voor gekozen om op voorhand 
de collegafracties om input te 
vragen. 

Op deze wijze acht de VVD kans 
op succes groter. De eerste reac-
ties op het voorstel door de col-
legapartijen zijn kritisch, maar 
met een positieve grondhouding. 

De voorstellen staan op de web-
site van de VVD www.castricum.
vvd.nl. 

  

naam en adresgegevens te mai-
len naar debat@castricum105.nl 
onder vermelding van naam en 
adresgegevens. 

Aanvang programma om 20.00 
uur, iedereen is welkom.

Regio - Ton de Ruijter, opleidings-
docent bewegen aan de ALO Am-
sterdam, gaat deelnemen aan Lo-
pen voor Lyme. De Heemskerker 
hoopt samen met zijn teamleden 
veel geld op te halen voor de zie-
ke dochter van een collega. Lo-
pen voor Lyme is een wandel- en 
hardloopevent voor Nederland-
se chronische patiënten. De deel-
nemende teams proberen zoveel 
mogelijk geld op te halen voor de 
patiënten waar ze voor lopen. 
De tweede editie van Lopen voor 
Lyme vindt plaats op 14 april 
rondom het Henschotermeer in 
de buurt van Austerlitz, Utrecht. 
Al het gedoneerde geld gaat di-
rect naar de patiënten toe. ,,Via 
mijn collega van de ALO Amster-
dam werd ik op de hoogte ge-
bracht van deze actie. Zijn doch-
ter Klaske heeft deze chronische 
ziekte.’’ Klaske schrijft zelf op de 
website: ,,De afgelopen twee jaar 
stonden in het teken van veel 
zware behandelingen, lange au-
toritten naar artsen, enorm ziek 
zijn, veel pijnbestrijding, vechten 
en accepteren, stroopwafels en 
Netflix, maar vooral ontzettend 
veel liefde!’’  Kijk op www.lopen-
voorlyme.nl onder ‘Team Klaske’ 
voor meer informatie.

Lopen voor Lyme
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IJsvogel-werkgroep bouwt hotel

Regio - De ijsvogel-werkgroep van 
Vogelwerkgroep Midden-Kenne-
merland heeft een mooie broed-
locatie gebouwd voor de ijsvo-
gel. Met de subsidie uit het inno-
vatiefonds van het IJsvogelfonds 

Sopitmachine speelt deze 
zaterdag in Hof van Kijk-Uit
Castricum - Wat in 2010 begon 
als een studieobject tussen zan-
ger-gitarist Jan Meijer en grafi-
cus Harm Noordhoorn mondde 
uit tot een vijfkoppige formatie. 
Samen vormen zij de band Sopit-
machine, plezier in muziek ma-
ken staat voorop. Inmiddels vor-
men de muzikanten de huisband 
van Hof van Kijk-Uit. De bezetting 
bestaat uit Jan Meijer zang, gitaar 
en mondharmonica, Marcel Nooij 
zang, gitaar en banjo, Tom Nooij 
hammondorgel, Rob Boot drums 

en Harm Noordhoorn gitaar. Op 
dinsdagmiddag oefent de band 
in Galerie en grafisch atelier Sopit 
van Harm. De naam van de band 
is daarom ook verklaarbaar, het 
is een geoliede stampende ma-
chine zoals de oude Heidelber-
ger drukpers in het grafisch ate-
lier uit de jaren 60. Zij spelen een 
mix van Bob Dylan, Eric Clapton 
en JJ Cale. Zaterdag 24 februa-
ri verzorgt Sopitmachine van-
af 14.00 uur een optreden in Hof 
van Kijk-Uit.

Vocatiedag’
Castricum - Dit jaar organiseert 
Stichting Vocatie Castricum weer 
een zangdag: de Vocatiedag op 
zaterdag 24 februari in de Mara-
nathakerk. Onder leiding van 
Raghna Wissink en Ellen Verburgt 
repeteren de deelnemers vier 
koorstukken met als thema ‘Van 
Nergens en Overal’, een treinreis 
dwars door de muzikale wereld. 
Een dag zingen dus met natuur-
lijk aandacht voor vocale tech-
niek en met veel achtergrondin-
formatie maar ook een gezellige 
dag met een lunch. Kijk op www.
vocatie.nl voor meer informatie. 
Er wordt nog gezocht naar zan-
gers in alle stemgroepen. De pre-
sentatie is om 15.45 uur.

van de Vogelbescherming Ne-
derland en Nationale Postcode 
Loterij, heeft de werkgroep een 
kunstmatige broedlocatie ont-
wikkeld met broedgelegenhe-
den, genaamd de kubus. De ku-

bus heeft kunstnestgangen met 
een nestholte op het einde. De 
ijsvogel graaft meestal een nest-
gang van ongeveer een halve 
meter diep, in een hoge oever-
wand of in een kluit van een om-
gevallen boom, met op het ein-
de een nestruimte. Hier in legt 
en broedt de vogel dan de eieren 
uit. De afgelopen jaren is geble-
ken dat de ijsvogel moeite heeft 
met de kleigrond. Het liefst heb-
ben zij grond van leem, zoals bij-
voorbeeld in Limburg. Twee le-
den van de werkgroep hebben 
een kubus bedacht en ontwik-
keld. 
Niet geheel origineel omdat op 
verschillende plekken al schot-
ten staan, met grond er tegen 
aan en gaten er in. Dit is echter 
een gesloten kubus met bakken, 
waarin de kunstnestgangen zijn 
geplaatst. Hierdoor is er maar 
weinig goede grond nodig. ,,We 
zijn heel blij met de subsidie van 
het IJsvogelfonds waardoor we 
instaat zijn om meerdere kubus-
sen te bouwen en deze op mooie 
locaties te plaatsen. En dit alles 
ten gunste van de ijsvogel”, aldus 
Hans die de kubus samen met 
Fons heeft geplaatst.

‘Hilde schept op Over 
eten van vroeger’
Castricum - De tentoonstelling 
‘Hilde schept op Over eten van 
vroeger’ laat zien hoe mensen 
vroeger aan hun eten kwamen, 
wat ze aten en hoe ze het klaar 
maakten. 

Archeologische vondsten uit 
Noord-Holland, van prehistori-
sche bakplaat tot middeleeuwse 
vetvanger, illustreren dat. In de 
voorjaarsvakantie kunnen kinde-
ren koekjes bakken, de tafel dek-
ken of een workshop volgen. Het 
museumcafé serveert ‘vergeten 
soepen’ en biedt gratis recepten. 
De tentoonstelling loopt van 24 
februari tot en met 21 mei.

De tentoonstelling laat zien hoe 
eten in verschillende periodes 
werd verkregen, bereid en ge-
geten. Archeologische vonds-
ten uit het depot van de provin-
cie Noord-Holland onthullen veel 
over die geschiedenis; het menu 
van de prehistorische mens bij-
voorbeeld, Romeinse eet- en ta-
felgewoonten en de invloed van 
handel en welvaart op ons menu. 
Te zien zijn daagse en minder 
daagse potten, schalen en ser-
viesgoed, om mee te koken of 
eten in te bewaren; zoals een bak-
plaat uit 3000 voor Chr. uit Op-
meer bijvoorbeeld, een Romeinse 
zeef uit Castricum, een ‘grape’, ty-
pisch middeleeuwse kookpot, en 
een vetvanger uit Enkhuizen. Ook 

zijn werktuigen te zien; daarmee 
werd gejaagd of voedsel mee 
bereid. Speerpunten, spitsen en 
zelfs een boemerang uit de pre-
historie bijvoorbeeld. En schrab-
bers om huiden mee schoon te 
maken. Er zijn herkenbare spul-
len, zoals de vishaak, de amfoor 
en de poffertjespan, maar ook 
minder bekende zoals een 18e 
eeuwse zoutschaal.
Wat op het menu stond verander-
de met de tijd, en handel bracht 
telkens nieuwe producten en ge-
rechten; vissaus in de Romeinse 
tijd, specerijen en kokosnoten in 
de 17e eeuw, aardappels, toma-
ten en sinaasappels in de Nieu-
we Tijd bijvoorbeeld. De gedek-
te tafel ontwikkelde zich natuur-
lijk ook. Bezoekers kunnen zelf de 
tafel dekken en het verschil erva-
ren tussen een middeleeuwse dis 
en een gedekte tafel uit de 18e 
eeuw. 

Kinderen kunnen koekjes bak-
ken, een eetspeurtocht doen, er 
is poppentheater en een work-
shop rond eten. In het museum-
café is het ook genieten; je kunt 
er recepten krijgen zoals die van 
brandnetel-kraailooksoep, Ro-
meinse oliebollen of gans met 
kastanje. Er is een wisselend his-
torisch menu met wekelijks een 
nieuwe ‘vergeten soep’ en er 
staan proeverijen op het pro-
gramma.

Cursus humanisme, voor 
meer inzicht en inspiratie
Castricum - Vanaf 20 maart or-
ganiseert het Humanistisch Ver-
bond de introductiecursus hu-
manisme. De cursus is bedoeld 
voor iedereen die geïnteresseerd 
is in humanisme en filosofie. Met 
inleidingen, presentaties, film-
pjes en teksten komt onder be-
geleiding van de ervaren do-
cent Peter de Wit de humanisti-
sche traditie tot leven. ,,Niets is 
menselijker dan levensvragen te 
stellen”, aldus Peter. ,,Hoe sta ik 
in de wereld? Hoe maak ik mijn 
keuzes? Wat is een goed leven 
en wat vind ik waardevol? Deze 
vragen zijn zo oud als de mens-

heid. Vele denkers, van Socrates 
tot Savater en van Epicurus tot 
Erasmus, hebben dezelfde vra-
gen gesteld en beantwoord. En 
vaak verrassend bruikbaar. Door 
hiervan kennis te nemen en er 
met elkaar over te praten, komen 
er eigen antwoorden.” De cursus 
vindt plaats in De Tuin van Kapi-
tein Rommel op dinsdagavond 
van 19.30 tot 22.00 uur. Voor 
mensen met een minimuminko-
men gelden aangepaste prijzen. 
Er is geen voorkennis of oplei-
ding vereist. Aanmelden kan tot 
6 maart via www.cursushumanis-
me.nu. 

Een met de natuur zijn 
tijdens de Boekenweek
Castricum - Het thema ‘natuur’ 
staat centraal tijdens de Boe-
kenweek van dit jaar. In Castri-
cum zijn verschillende activitei-
ten die aansluiten bij dit thema, 
want niet alleen het dagelijks le-
ven, maar juist ook de literatuur 
kent een grote rijkdom aan fictie 
over mens en natuur. De Boeken-
week vindt plaats van 10 tot en 
met 18 maart.

In de late 18de en de 19de eeuw 
ontstond er een voorliefde voor 
groots en meeslepende voorstel-
lingen van het noordelijke land-
schap, voor heroïsche weerga-
ven van historische momenten 
en een hang naar het verleden, 
samengevat: De Romantiek. Het 
Groninger Museum presenteert 

De Romantiek in het Noorden – 
van Friedrich tot Turner, het eer-
ste internationale overzicht van 
landschapschilderkunst uit de 
Romantiek in Noord-Europa. Tot 
en met 6 mei is deze tentoon-
stelling in Groningen te zien. In 
teken van de Boekenweek geeft 
Martijn Pieters een lezing op 
donderdag 15 maart van 20.00 
uur tot 22.00 uur.

Tijdens de Boekenweek betalen 
nieuwe leden geen inschrijfkos-
ten. Daarnaast ontvangen zij een 
kaart van growingpaper. Hier-
mee kunnen nieuwe leden hun 
eigen plantjes kweken. Reserve-
ren kan via www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl of bij de klanten-
service in de bibliotheek.

Castricums trio Fine 
Tuned in Oude Keuken
Bakkum - Zondag 25 februari 
treedt Fine Tuned op in De Oude 
Keuken. Dit Castricumse trio be-
staat uit Cindy Korsse zang, Frans 
Stoker en Marcel Rutte beiden 
op gitaar en zang. Het trio brengt 
mooie akoestische luisterliedjes. 
De stemmen van Marcel, Frans 
en Cindy en het verfijnde gitaar-
spel komen op een bijzondere 
manier samen.

Cindy Korsse kreeg gitaarles van 

Marcel, soms zongen ze samen, 
dat klikte en ze begonnen als 
Duo Blue. Uitgebreid met Frans 
heten ze nu FineTuned. Marcel 
Rutte geeft al jaren gitaarles in 
het ondernemerscentrum bo-
ven De Oude Keuken. Frans Sto-
ker speelde in een coverband en 
nam met een begeleidingsband 
deel aan het jaarlijkse ambtena-
rencabaret.
Vanaf 15.00 uur in De Oude Keu-
ken, de toegang is vrij.

Opgeven lokaal goed 
doel voor inzamelactie
Castricum - Inwoners van de ge-
meente Castricum die binnen-
kort afgedankte elektrische ap-
paraten of spaarlampen (e-was-
te) inleveren bij hun milieustraat, 
kunnen daarmee een lokaal 
goed doel ondersteunen. 

Vanaf Koningsdag doet de ge-
meente mee met de Wecycle-in-
zamelactie, waarmee een lokaal 
goed doel kans maakt op een 
sponsorcheque van 1.000 euro. 
Indien de gemeente geen keuze 
maakt, is de lokale Oranjevereni-
ging het goede doel. De inzamel-
actie loopt vanaf de dag na Ko-
ningsdag tot en met 31 augus-
tus. Wie in die periode op de ge-

meentelijke milieustraat e-waste 
inlevert, gaat ter plekke met de 
mobiele telefoon naar de Wecy-
cle-actiesite. Via GPS (Global Po-
sitioning System) wordt vastge-
steld of de inwoner echt op de 
milieustraat is en scoort hij een 
punt. 
De 25 gemeenten met de meeste 
punten per inwoner, ontvangen 
een Wecycle-sponsorcheque van 
1.000 euro voor het gekozen lo-
kale goede doel. Meer informa-
tie: wecycle.nl/inleveren.
De inzamelactie in de gemeen-
te is gericht op het inleveren van 
vooral afgedankte kleine elektri-
sche apparaten en spaarlampen 
op de milieustraat. 

Stiltewandeling in duin
Regio - Castricum - Maandag 26 
februari is er een stiltewandeling 
door het duingebied. Verzame-
len rond 9.30 uur op de parkeer-
plaats bij De Hoep aan de Zee-
weg in Bakkum. Na afloop is gele-

genheid om voor eigen rekening 
samen iets te drinken bij Johan-
na’s Hof. 
Deelname is gratis, een geldige 
duinkaart is wel noodzakelijk en 
iedereen is welkom.

Lezing over reis met de 
motor rond de wereld
Akersloot – Met de motor de we-
reld rond en dat dan dertien keer. 
Benno Graas heeft er met zijn 
350CC Royal Enfield inmiddels al 
meer dan  530.000 km opzitten. 
De meeste kilometers heeft hij 
samen met zijn vrouw Thecla ge-
maakt. Meerdere reizen dwars 
door Afrika , Zuid Amerika, Alaska 
en recentelijk zelfs met een boot 
over de rivier de Niger, vormen de 
basis voor een prachtige presen-
tatie. In 2009 werd zijn boek ‘Het 
aarden Beest’ tot reisboek van het 
jaar uitgeroepen. 
In 2014 is zijn boek ‘De ontmas-

kering van Timboekoe’  versche-
nen; een verhaal waarin Benno 
en Thecla, samen met de loka-
le Touaregs, Bambara’s, Fula’s en 
Bozo’s, zich met een oude boot 
over de rivier de Niger lieten af-
zakken naar Timboektoe. In 2017 
verscheen zijn boek ‘Poreus Staal’ 
over de toevalligheden in het le-
ven die hij ook op zijn reizen te-
genkwam. De organisatie van de-
ze presentatie is in handen van 
AMC Bacchus, de entree is gratis 
en iedereen is welkom.
Zaterdag 24 februari, aanvang 
20.00 uur bij cafe ’t Hoorntje.
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FCC verslaat concurrent
Castricum - FC Castricum heeft in 
een zeer vermakelijke wedstrijd 
goede zaken gedaan door in Zun-
derdorp concurrent HBOK te ver-
slaan. Na een rode kaart voor 
HBOK-er Joey Noordenbos maak-
te FCC goed gebruik van de ont-
stane ruimte en met een beetje 
meer geluk zou de overwinning 
groter zijn geweest dan de 1-3 
eindstand. 
In de eerste helft waren de 
krachtsverhoudingen zoals de 
ruststand (1-1) aangaf. De bal be-
reikte eerst via Carlo Vrijburg het 
Castricumse doel, 1-0. Kort daar-
op trof Sebastiaan Weber uit een 

Jouke uitgeroepen tot 
hét Sporttalent 2017
Castricum - Afgelopen week is 
de winnaar van de Sportverkie-
zing 2017 in de categorie Sportta-
lent bekend geworden. Met ruim 
70% van de stemmen in deze ca-
tegorie is dat de elfjarige Jouke 
Windig geworden. Lid van tram-
polinevereniging  Triffis Alkmaar 
en in 2017 Nederlands kampioen 
in de A-jeugd geworden. Daar-
naast zilver bij het NK synchroom 
en prachtige prestaties in Duits-
land  en deelname aan het jeugd 
WK in Sofia Bulgarije. Jouke werd 
verrast tijdens de clubkampioen-
schappen bij zijn vereniging Triffis 
in sporthal de Meent te Alkmaar. 
Hij traint vijfiten uur per week en 
heeft ook een NOC/NSF belofte 
status. De olympische spelen zo 
zei hij is het  grote doel. Dat zal 
nog even duren maar wie hem 
enthousiast bezig ziet zal beamen 
dat het over een aantal jaren zo-

Sven vierde bij NK indoor
Castricum - Sven Schoonebeek 
snelde tijdens de NK indoor in 
Apeldoorn naar de vierde plaats 
op de 3.000 meter. Hij verbeter-
de zijn PR met bijna 6 seconden 
tot 8.13,56. Vorige week liep hij 
in Gent al naar 8.19,13. Daarmee 

toonde hij aan in goede vorm te 
steken. De race tijdens het NK 
bleef tot het laatst toe spannend. 
Het langgerekte veld kroop in de 
laatste twee rondes weer naar el-
kaar toe. De strijd om de vierde 
plaats werd pas in de laatste me-

ters beslist in het voordeel van 
Sven. De 21-jarige Castricummer 
traint sinds twee jaar bij oud-at-
leet Louis Dam en komt sinds 
kort uit voor AV Zaanland. Op de 
foto: Sven (393) in de voorlaatste 
ronde.

Cross 
triathlon
Akersloot - Dit jaar wordt voor de 
vierde keer de OIT-Cross Triathlon 
Akersloot onder auspiciën van de 
Nederlandse Triathlon Bond,  ge-
organiseerd. Dit grootse sport-
evenement vindt plaats op zon-
dag 24 juni op en om het oever-
park De Hoorne in Akersloot. 

Ook dit jaar is het streven om zo-
veel mogelijk deelnemers uit de 
gemeente aan de start te zien. 
Deelname is voor iedereen van-
af zestien jaar. Men kan individu-
eel inschrijven maar ook in teams, 
zodat elke persoon zich kan rich-
ten op één onderdeel. Het par-
cours begint met vijfhonderd me-
ter zwemmen in het Alkmaar-
dermeer, waarna doorgegaan 
wordt met mountainbiken door 
Akersloot. Voor het laatste ge-
deelte moeten de lopers ruim vijf 
km. hardlopen om en door wei-
landen. Meer informatie staat op 
www.triathlonakersloot.nl. De in-
schrijving is geopend en verloopt 
via de NTB site: www.ntbinschrij-
vingen.nl. Er is een gelimiteerd 
aantal plaatsen. 

Vitesse morst onnodig 
punten tegen Vrone
Castricum - Voor de negende 
maal in successie bleef Vitesse on-
geslagen. Dat leverde niet minder 
dan negentien punten op  waar-
van er dertien werden behaald in 
uitduels. Maar op de Puikman wil 
het niet echt lukken. Alleen Lim-
men keerde zonder punten  huis-
waarts. Maar na JVC en ZAP liet 
Vitesse ook het laag geklasseer-
de Vrone met een punt vertrek-
ken. En dat mag de ploeg van 
Everard Luijckx zichzelf aanreke-
nen. Want Vitesse speelde alles-
behalve goed, maar speelde toch 
beter dan de bezoekers.Door 
twee knullige tegendoelpunten 
bleef Vitesse echter voor de derde 
keer in vier thuisduels steken op 
slechts één schamel puntje waar-
door de kopgroep ook weer wat 
verder uit zicht is geraakt!
Halverwege de eerste helft kwam 
Vitesse op voorsprong. Rik Been-

tjes brak op rechts door en schoot 
de bal tussen de benen van de 
keeper door het doel in: 1-0. Uit 
uit het niets kwam Vrone op ge-
lijke hoogte. 
Ook na rust was het Vitesse dat 
het initiatief hield. In de 55e mi-
nuut zorgde een verre uittrap 
van keeper Hans Veldt er voor dat 
de thuisploeg opnieuw op voor-
sprong kwam. De verdediging 
van Vrone verkeek zich op die bal 
en daarvan profiteerde Luuk ten 
Broek. Met een bekeken lob wist 
hij de uitgelopen keeper van Vro-
ne te passeren: 2-1.  Een totaal 
verkeerde terugspeelbal in de 
voeten van een aanvaller van Vro-
ne vormde de inleiding voor de 
gelijkmaker. Dat werd uiteindelijk 
ook de eindstand omdat beide 
ploegen weliswaar hun best ble-
ven doen maar de klasse ontbeer-
den om het verschil te maken.

corner de lat en werd de rebound 
keurig ingekopt door Bart Set-
tels, 1-1. In de 66e minuut werd 
een flitsende aanval beloond. Se-
bastiaan Weber bereikte Maarten 
van Duivenvoorde, die met een 
fenomenaal schot HBOK-doel-
man Raymond Dirven kansloos 
liet, 1-2.

Een kwartier voor tijd leek het 
pleit beslecht, toen Sebastiaan 
Weber vanaf elf meter mocht 
schieten, maar hij knalde keihard 
naast. Daardoor bleef het toch 
nog spannend, ook nadat Ernst 
Buijnsters met een strak schot 

maar zo kan zijn. Uit de handen 
van Peter van Splunter Platform 
Sport Castricum en onder luid ap-
plaus van het veelkoppige pu-

bliek ontving Jouke de dik ver-
diende beker en een grote taart 
van De Roset. Een tv-verslag is te 
zien op Ziggo kanaal 41.

Sanne rent naar kampioenschap
Castricum - Afgelopen weekend 
werd het NK Atletiek indoor ge-
houden in OmniSport Apeldoorn. 
Na twee voorrondes op zater-
dag kon Sanne Wolters-Verste-
gen zich opmaken voor de fina-
les van zondag. Op de 1500m vul-
de zij haar collectie NK titels. Deze 
afstand was nog niet in bezit. Een 
snelle eerste 1000 was genoeg 
om een gat te slaan met de con-
currentie. Er werd nog even op 
WK limiet niveau gelopen, maar 
daarna werd het nog even zwaar. 
De eerste winst was binnen. drie 
uur later stond de finale op de 
800m op het programma. Er werd 
snel gestart en de eerdere 1500m 
deed zich nog even voelen. Met 
een flinke versnelling de laatste 
ronde in, maar niet sterk genoeg 
meer om in de eindsprint te kun-
nen winnen. Zilver was het deze 
keer. Op naar een sterkbezette 
800m in Glasgow komende zon-
dag en vooral naar de EK in Ber-
lijn komende zomer.

de paal trof, maar toen even la-
ter Martijn van Duivenvoorde na 
prima doorzetten de zeventienja-
rige invaller Menno Buijnsters in 
staat stelde de 1-3 in te schieten, 
was de buit binnen.

Finalist TC Bakkum Dutch Junior Open 
in de voetsporen van Roger Federer
Bakkum - Roger Federer kreeg in 
1999 van de organisatie van het 
ABN-AMRO World Tennis Tour-
nament een Wildcard voor het 
hoofdtoernooi in Ahoy Rotter-
dam, omdat het toernooi veel po-
tentie zag in de toen nog 17-jari-
ge Zwitser. En terecht, want Fede-
rer groeide uit tot de meest suc-
cesvolle tennisser aller tijden. 

In de editie van Ahoy 2018 gaf 
toernooidirecteur Richard Kra-
jicek één van zijn Wildcards aan 
de 16-jarige Canadees Felix Au-
ger-Aliassime, omdat hij veel po-
tentie ziet in de jonge Canadees. 
Auger-Aliassime bezit momen-
teel plek 167 op de wereldrang-
lijst en gezien zijn leeftijd belooft 
dat veel goeds voor de toekomst. 

2,5 jaar geleden speelde hij op TC 
Bakkum, waar hij de finale haalde 
van het TC Bakkum Dutch Juni-
or Open. De op dat moment der-
tienjarige tennisser maakte veel 
indruk op het publiek en gezien 
zijn leeftijd had hij nog vele ja-
ren om door te groeien. Dat heeft 
hij ook gedaan, getuige zijn plek 
in de top 200 bij de senioren. De 

zeventienjarige Felix Auger-Ali-
assime uit Canada heeft alle po-
tentie om door te stoten naar de 
top 100 van de wereldranglijst, 
net als Roger Federer destijds. 
Het kan bijna geen toeval zijn dat 
beide tennissers op 8 augustus 
zijn geboren, al heeft Federer als 
bouwjaar 1981 en Auger-Alias-
sime 2001.

Akersloot - Voor de zoveelste 
keer heeft Henk Verdonk juni-
or donderdagavond bij de KPB 
mountainbikecup bewezen de 
allersterkste te zijn in deze disci-
pline en op dit parcours. Na pech 
bij Alwin Hes moest hij de koers 
verlaten. Ook Henk Verdonk juni-
or bleef pech niet bespaard, maar 
die nestelde zich weer op de kop. 
Verdonk senior moest de uitein-
delijke strijd om de tweede plaats 
laten aan Knegt. Pleun Lodewijks 
kon met een fraaie vierde plek 
thuiskomen. 

Op zijn sloffen
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Verkiezingen gemeenteraad
Download de app Castricum stemt!
Het is niet alleen belangrijk dát je stemt, maar ook dat je weet wát je stemt op woensdag 21 
maart. Meer over waar je kunt stemmen, op wie je kunt stemmen en waarom je moet stemmen 
vind je in de app Castricum stemt. 

Download de app op jouw mobiel of smartphone. Download je de app voor je tablet? Vink dan 
even aan dat je zoekt op apps voor mobiel.

Tijd Onderwerp  
19.30-21.00 carrousel: Vervolgbehandeling voorstel zwemvoorziening Castricum*
19.30-21.00 carrousel: WNK Personeelsdiensten
19.30-21.00 Auditcommissie 

Agenda raadsinformatiebijeenkomst 
22 februari 2018

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

Wegwerkzaamheden Kleibroek Castricum
De Kleibroek inclusief rotonde Torenstraat krijgt een nieuwe inrichti ng. Ook de Koning Wil-
lemstraat wordt aangepakt. Verkeer moet rekening houden met omleidingen en wegafsluiti n-
gen. De werkzaamheden starten rond 1 maart en duren tot medio juli 2018. Het werk wordt 
in meerdere fasen uitgevoerd. 

Gemotoriseerd verkeer
Bestemmingsverkeer kan via diverse andere straten de bestemming bereiken. Doorgaand 
verkeer kan de eerste weken nog via de Kleibroek, daarna geldt een omleiding via de Prinses 
Beatrixstraat. 

Fietsers 
Ook voor fi etsers geldt een omleiding; deze verschilt per fase en staat op borden aangegeven.
 
Bus
Bus  79, 164 en 167 rijden ti jdens het begin van de afsluiti ngen een omleiding via de Kleibroek, 
daarna gewoonweg via de Prinses Beatrixstraat (n.b: dus ook bus 164 op zondag).

Informati e
Kijk voor meer informati e op www.castricum.nl/werkaandeweg 

Populieren gekapt
Woensdag 28 februari worden er populieren gekapt in de bocht aan de van Haerlemlaan. Firma 
Groenwerken gaat de werkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden duren ongeveer 3 dagen. 
Er zal wat verkeershinder zijn. Verkeersregelaars zijn er ter plekke om het verkeer te regelen. De 
kap is nodig voor de veiligheid: door de leeft ijd van de bomen vallen veel takken uit.

Dezelfde week worden ook 5 populieren gekapt aan de Juliana van Stolberglaan. Hier heeft  het 
verkeer geen overlast.

Oosterzijweg paar keer kort gestremd
Aan de Oosterzijweg in Limmen zijn fi lmopnamen. Daarom kan de weg een aantal malen korte 
ti jd gestremd zijn op dinsdag 27 en woensdag 28 februari. De stremming duurt maximaal 10 
minuten. De fi lmmaatschappij zet verkeersregelaars in.

!

Weet wát je stemt, kom 
naar een debat
Wil je weten hoe de poli-
ti eke parti jen denken over 
bepaalde onderwerpen? 
Kom naar één van de debat-
ten.
• Dinsdag 20 februari,   

debat over het strand. 
  Op dinsdag 20 februariben 

je vanaf 19.30 uur welkom 
in Fase Fier. Daar gaan poli-
ti eke parti jen in debat over 
het strand. Het debat is 
van 20.00 tot 22.00 uur en 
wordt georganiseerd door  
Overleggroep Strandgebied 
Castricum. 

• Vrijdag 23 februari, debat 
georganiseerd door FNV

  Op vrijdag 23 februari ben 
je vanaf 19.30 uur welkom 
in Huis van Hilde. Daar 
organiseert FNV  een de-
bat. Hoe sociaal zijn hun 
keuzes op het gebied van 
werk, inkomen en zorg? 
Het debat is toegankelijk 
voor leden en niet-leden van de FNV.

• Zondag 18 maart, slotdebat 
  Op zondag 18 maart ben je vanaf 19.30 uur welkom in Theater Koningsduin in Geesterhage. 

Daar begint om 20.00 uur het slotdebat. Alle lijstt rekkers gaan met elkaar in debat over onder 
werpen die in Castricum spelen. Wil je er bij zijn? Bestel dan je kaarten via www.castricum105. 
nl. Het wordt georganiseerd door OVC, LOV, Goed Contact en Omroep Castricum. 

Deze en andere belangrijke data vind je in de app Castricum stemt.
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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 omgevingsver-
gunning@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 gemeentehuis 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
070218 Buurtweg 20 in Akersloot
 Het vervangen van de WTW-kast op het dak van basisschool De Brug
090218 Tulpenveld 3 in Limmen

 Het bouwen van een berging
120218 Sti erop 5 in de Woude
 Het uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. het funderingsherstel
130218 Kapelweg 39 (kavel B), t.o. Kapelweg 36 In Limmen
 Het bouwen van een woning
 Wielewaal 1 in Castricum 
 Het plaatsen van een tuinmuur 

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling gesteld 
en worden niet verder behandeld 
Vergunningsvrij: 
Pad van Mensenrechten (kad. C4034) in Castricum
Het kappen van 5 bomen en 10 struiken
Buiten behandeling: Julianaplein 15 in Akersloot
Het plaatsen van een aanbouw aan de voorzijde van de woning
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Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
140218 De Hooge Belte 4 (naast Hoogegeest 28, bouwnr. 4) in Akersloot
 Het bouwen van een woning en het aanleggen van een in- uitrit

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, 
een beroepschrift  indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Secti e Bestuursrecht (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem). Voor de behandeling van een beroepschrift  is griffi  erecht verschul-
digd.

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
130218 Het Lange Rijntje 26 in Limmen 
 Het plaatsen van een transparante en wegschuifb are balkonbeglazing
150218 Oude Parklaan 15 t/m 57 (was 95) in Castricum
 Het herbestemmen, uitbreiden met nieuwbouw en parkeergarage tot woningen  
 (De Loet) 

Heemstederweg nabij nr. 5 in Castricum
Het graven en dempen en een sloot en het plaatsen van een damwand

Brederodestraat 14a in Castricum
Het wijzigen van de kerk in 6 appartementen
160218 Jasmijnlint 26 in Limmen
 Het plaatsen van een tuinhuis

Verleende APV-vergunning
Datum Adres
130218 Bakkerspleintje Castricum
 Plaatsen informati ekiosk Tiny House van zaterdag 24 februari 2018 t/m zaterdag 24  
 maart 2018
 Parkeer terrein de Brink/ Burgemeester Lommenstraat 3 te Castricum
 Standplaatsvergunning Bevolkingsonderzoek Midden-West
150218 Middenweg 3b in Limmen
 Evenementenvergunning slagwerkfesti val De Enterij op zaterdag 24 maart 2018 van  
 16.00 uur tot 24.00 uur in Sporthal De Enterij

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen zes we-
ken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden 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. 

Gewijzigd vastgesteld Exploitati eplan Limmen-Zandzoom, 4e herziening 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Castricum op 15 
februari 2018 het Exploitati eplan Limmen-Zandzoom, vierde herziening, gewijzigd heeft  
vastgesteld. 

Inhoud exploitati eplan
De herziening van het exploitati eplan regelt de gewenste ruimtelijke kwaliteit, een juiste 
uitvoering van werkzaamheden en een eerlijke verdeling van kosten en baten tussen de 
verschillende grondeigenaren in het gehele Zandzoomgebied. Dit gebied bestaat uit twee 
delen. Het grootste deel wordt begrensd door de gemeentegrens met de gemeente Heiloo, 
de Rijksweg en het bedrijventerrein Nieuwelaan, de Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat en 
de Westerweg en de spoorlijn Alkmaar-Uitgeest. Het kleinere deel wordt begrensd door de 
gemeentegrens, GGZ locati e De Oosthoek, de Nieuwelaan en de Rijksweg.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het besluit, het gewijzigd vastgestelde exploitati eplan en de hierbij behorende stukken inclu-
sief de nota zienswijzen, zijn met ingang van 22 februari 2018 gedurende zes weken digitaal 
in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0383.BPL10Zandzoom-VE04. 
Daarnaast liggen de stukken ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 
1902 CA te Castricum.

Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het exploitati eplan kan met ingang van de dag na die 
waarop het besluit ter inzage is gelegd, gedurende zes weken beroep bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen 
gebruik maken:

• een belanghebbende die ti jdig zijn zienswijze bij het college naar voren heeft  gebracht;

• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn 
 zienswijze tegen het ontwerpuitwerkingsplan naar voren te brengen;

• een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die het 
 college bij de vaststelling in het plan heeft  aangebracht (zoals aangegeven in de nota ziens-
 wijzen en de nota ambtshalve wijzigingen).

Het beroepschrift  moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift  moet zijn ondertekend en 
bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen kan 
via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. 

Voorlopige voorziening
Het besluit tot vaststelling treed in werking met ingang van de dag na die waarop de hier-
voor genoemde beroepstermijn afl oopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het 
besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige 
voorziening. Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitt er van de Af-
deling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digi-

taal indienen kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn 
een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is 
beslist.

Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, de heer W. Voerman, tel. 14 0251 of via e-mail woutervoerman@de-
buch.nl.

Gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan Supermarkt Limmen Zandzoom 
Burgemeester en wethouders maken op grond van arti kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening be-
kend dat het uitwerkingsplan Supermarkt Limmen Zandzoom op 30 januari 2018 gewijzigd is 
vastgesteld. Daarnaast heeft  de gemeenteraad op 15 februari 2018 besloten tot een herzie-
ning van het exploitati eplan Limmen Zandzoom waarin de eff ecten van het uitwerkingsplan 
zijn verwerkt. Hiervoor is een aparte publicati e opgesteld.

Inhoud uitwerkingsplan
Het uitwerkingsplan voorziet in het realiseren van een supermarkt. De supermarkt ligt ach-
ter groothandel Jacob Hooy & Co B.V. aan de Rijksweg. Bij aanvang wordt een winkelvloerop-
pervlakte van 850 m2 gerealiseerd. Het winkelvloeroppervlakte kan worden uitgebreid naar 
1250 m2 mits door middel van een distributi eplanologisch onderzoek aangetoond wordt 
er voldoende marktruimte is en er geen duurzame ontwrichti ng ontstaat van de bestaande 
detailhandelstructuur.
Het uitwerkingsplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen 
zijn opgenomen in de nota van zienswijzen en de nota ambtshalve wijzigingen. De wijzigin-
gen bestaan o.a. uit: 
• het verplaatsen van het bouwvlak van de supermarkt twee meter in oostelijke richti ng, 
 waardoor het bouwvlak op de erfgrens wordt geplaatst;
• het toevoegen van een akoesti sch rapport van de supermarkt in relati e tot de nieuw te 
 bouwen woningen;
• het toevoegen van het begrip luifels en de maximale oppervlakte aan luifels tot 200 m2 
 met een maximale hoogte van 5 m. 

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het gewijzigd vastgestelde uitwerkingssplan, en de hierbij behorende stukken inclusief 
de nota zienswijzen en/of nota ambtshalve wijzigingen zijn met ingang van 22 februari 
2018 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID 
NL.IMRO.0383.UPLZZSupermarkt-VS01. Daarnaast ligt het uitwerkingsplan ter inzage in het 
gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA  Castricum.

Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan kan met ingang van de dag na 
die waarop het besluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken beroep bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen 
gebruik maken:

•  een belanghebbende die ti jdig zijn zienswijze naar voren heeft  gebracht;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn ziens-
 wijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen;
• een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die bij 
 de vaststelling in het plan heeft  aangebracht (zoals aangegeven in de nota zienswijzen en 
 de nota ambtshalve wijzigingen).

Het beroepschrift  moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift  moet zijn ondertekend en 
bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen kan 
via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. 

Inwerkingtreding uitwerkingsplan
Ingevolge arti kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van 
het uitwerkingsplan, in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoem-
de beroepstermijn afl oopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit 
niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorzie-
ning. Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitt er van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal 
indienen kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn 
een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek 
is beslist.

Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, tel. 14 0251  of via e-mail hellagoverde@debuch.nl

Gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan Limmer Linten fase 2a
Burgemeester en wethouders maken op grond van arti kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening be-
kend dat in de vergadering van 30 januari 2018 het uitwerkingsplan Limmer Linten fase 2a  
gewijzigd is vastgesteld. 
Daarnaast heeft  de gemeenteraad op 15 februari 2018 besloten tot een herziening van het 
exploitati eplan Limmen Zandzoom waarin de eff ecten van het uitwerkingsplan zijn verwerkt. 
Hiervoor is een aparte publicati e opgesteld.

Inhoud uitwerkingsplan
Het uitwerkingsplan wordt begrensd door het Dronenlaantje in het noorden, de Kapelweg in 
het oosten, de Pagenlaan in het zuiden en de Westerweg in het westen. In dit gebied komen 
bouwkavels beschikbaar voor vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen. Daarnaast kent 
het plan één woning aan de Pagenlaan (naast nummer 14).
Het uitwerkingsplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen 
zijn opgenomen in de nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen. De wijzigingen be-
staan uit: 
•  De bijlage bij de toelichti ng ‘Waterstructuur Limmer Linten’ is verbeterd. 
•  Een nieuwe bijlage voor de sti kstofb erekening in het kader van de PAS is toegevoegd, ook 
 de toelichti ng van het plan is hierop aangepast. 
•  De bijlage quick-scan Ecologie is toegevoegd.
•  Een aantal kleine aanvullingen en tekstuele verbeteringen in regels en de toelichti ng, 



INFOPAGINA
Offi  ciële mededelingen woensdag 21 februari 2018

 enkele ondergeschikte correcti es op de verbeelding.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het collegebesluit, het gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan, en de hierbij behorende 
stukken inclusief de nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen zijn met ingang van 22 fe-
bruari 2018 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
planID NL.IMRO.0383.UPLZandzoomfase2a-VS01. Daarnaast ligt het uitwerkingsplan ter 
inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA te Castricum.

Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan kan met ingang van de dag na 
die waarop het besluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken beroep bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen 
gebruik maken:
•  een belanghebbende die ti jdig zijn zienswijze bij het college naar voren heeft  gebracht;
•  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn ziens-
 wijze tegen het ontwerpuitwerkingsplan naar voren te brengen;
• een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die het 
 college bij de vaststelling in het plan heeft  aangebracht (zoals aangegeven in de nota 
 zienswijzen en de nota ambtshalve wijzigingen).
Het beroepschrift  moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift  moet zijn ondertekend en 
bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen 
kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. 

Inwerkingtreding uitwerkingsplan
Ingevolge arti kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van 
het uitwerkingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde 
beroepstermijn afl oopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. 
Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. 
Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitt er van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal indie-
nen kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn een der-
gelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, de heer J. van Boven en de heer H. Pett er, tel. 14 0251 of via e-mail 
janvanboven@debuch.nl en hermanpett er@debuch.nl. 

Gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan Limmer Linten fase 2b
Burgemeester en wethouders maken op grond van arti kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening be-
kend dat in de vergadering van 30 januari 2018 het uitwerkingsplan Limmer Linten fase 2b 
gewijzigd is vastgesteld. Daarnaast heeft  de gemeenteraad op 15 februari 2018 besloten tot 
een herziening van het exploitati eplan Limmen Zandzoom waarin de eff ecten van het uit-
werkingsplan zijn verwerkt. Hiervoor is een aparte publicati e opgesteld.

Inhoud uitwerkingsplan
Het uitwerkingsplan wordt begrensd door de Nieuwelaan in het noorden, de Hogeweg in 
het westen en het bedrijventerrein Nieuwelaan in het oosten. Het plan maakt gevarieerde 
woningbouw mogelijk.
Het uitwerkingsplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen 
zijn opgenomen in de nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen. De belangrijkste 
wijzigingen bestaan uit: 
• De bijlage bij de toelichti ng ‘Waterstructuur Limmer Linten’ is verbeterd. 
• Een nieuwe bijlage voor de sti kstofb erekening in het kader van de PAS is toegevoegd, ook  
   de toelichti ng van het plan is hierop aangepast. 
• De bijlage quick-scan Ecologie is toegevoegd.
• Een aantal kleine aanvullingen en tekstuele verbeteringen in regels en de toelichti ng,  
    enkele ondergeschikte correcti es op de verbeelding.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het collegebesluit, het gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan, en de hierbij behorende 
stukken inclusief de nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen zijn met ingang van 22 fe-
bruari 2018 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
planID NL.IMRO.0383.UPLZandzoomfase2b-VS01. Daarnaast ligt het uitwerkingsplan ter 
inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA te Castricum.

Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan kan met ingang van de dag na 
die waarop het besluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken beroep bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen 
gebruik maken:
• een belanghebbende die ti jdig zijn zienswijze bij het college naar voren heeft  gebracht;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn ziens   
   wijze tegen het ontwerpuitwerkingsplan naar voren te brengen;
• een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die het     
   college bij de vaststelling in het plan heeft  aangebracht (zoals aangegeven in de nota ziens-      
   wijzen en de nota ambtshalve wijzigingen).

Het beroepschrift  moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift  moet zijn ondertekend en 
bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen 
kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. 

Inwerkingtreding uitwerkingsplan
Ingevolge arti kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van 
het uitwerkingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde 
beroepstermijn afl oopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. 
Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. 
Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitt er van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal indie-
nen kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn een der-
gelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, de heer J. van Boven en de heer H. Pett er, tel. 14 0251 of via e-mail 
janvanboven@debuch.nl en hermanpett er@debuch.nl.

Gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan Limmer Linten fase 2c
Burgemeester en wethouders maken op grond van arti kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening be-
kend dat in de vergadering van 30 januari 2018 het uitwerkingsplan Limmer Linten fase 2c 
gewijzigd is vastgesteld. Daarnaast heeft  de gemeenteraad op 15 februari 2018 besloten tot 
een herziening van het exploitati eplan Limmen Zandzoom waarin de eff ecten van het uit-
werkingsplan zijn verwerkt. Hiervoor is een aparte publicati e opgesteld.
Inhoud uitwerkingsplan

Het gebied ligt zuidelijk van de Visweg. Aan de oostkant ervan komt een supermarkt. In dit 
gebied komen diverse type woningen en appartementen. 
Het uitwerkingsplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen 
zijn opgenomen in de nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen. De belangrijkste 
wijzigingen bestaan uit: 
• De bijlage bij de toelichti ng ‘Waterstructuur Limmer Linten’ is verbeterd. 
• Een nieuwe bijlage voor de sti kstofb erekening in het kader van de PAS is toegevoegd, ook      
   de toelichti ng van het plan is hierop aangepast. 
• De bijlage quick-scan Ecologie is toegevoegd.
• Een aantal kleine aanvullingen en tekstuele verbeteringen in regels en de toelichti ng, 
   enkele ondergeschikte correcti es op de verbeelding.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het collegebesluit, het gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan, en de hierbij behorende 
stukken inclusief de nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen zijn met ingang van 22 fe-
bruari 2018 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
planID NL.IMRO.0383.UPLZandzoomfase2c-VS01. Daarnaast ligt het uitwerkingsplan ter 
inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA te Castricum.

Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan kan met ingang van de dag na 
die waarop het besluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken beroep bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen 
gebruik maken:
• een belanghebbende die ti jdig zijn zienswijze bij het college naar voren heeft  gebracht;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn ziens 
   wijze tegen het ontwerpuitwerkingsplan naar voren te brengen;
• een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die het  
   college bij de vaststelling in het plan heeft  aangebracht (zoals aangegeven in de nota ziens- 
   wijzen en de nota ambtshalve wijzigingen).

Het beroepschrift  moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift  moet zijn ondertekend en 
bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen 
kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. 

Inwerkingtreding uitwerkingsplan
Ingevolge arti kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van 
het uitwerkingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde 
beroepstermijn afl oopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. 
Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. 
Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitt er van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal indie-
nen kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn een der-
gelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, de heer J. van Boven en de heer H. Pett er, tel. 14 0251 of via e-mail 
janvanboven@debuch.nl en hermanpett er@debuch.nl.
Castricum, 21 februari 2018

Ontwerpbesluit intrekken omgevingsvergunning milieu, locati e Rijks-
weg 2 te Limmen (uitgebreide procedure) 
Burgemeester en wethouders zijn voornemens de volgende omgevingsvergunning milieu 
voor het bedrijf aan Rijksweg 2 te Limmen in te trekken, omdat er gedurende drie jaar geen 
handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning: 

De op 26 maart 1997 verleende omgevingsvergunning milieu aan Firezone (revisievergun-
ning). Het betreft  een omgevingsvergunning milieu voor het in werking hebben van een af-
leverpunt voor motorbrandstoff en (inclusief LPG) op het perceel aan Rijksweg 2 te Limmen, 
kadastraal bekend kadastraal bekend gemeente Limmen, secti e A, nr. 2905.

Ter inzage
U kunt het ontwerpbesluit intrekken omgevingsvergunning milieu met de bijbehorende 
stukken van 22 februari 2018 tot en met 4 april 2018 inzien bij de gemeente Castricum, 
Raadhuisplein 1 te Castricum.

Zienswijzen
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder op dit voornemen zowel mondeling als schrif-
telijk zienswijzen kenbaar maken. Schrift elijke zienswijzen kunt u sturen naar de RUD NHN, 
postbus 2095, 1620 EB in Hoorn onder vermelding van kenmerk RUD.224810. Voor een 
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Regulering van de RUD 
NHN via telefoonnummer 088-1021 300 (graag uiterlijk één week vóór afl oop van de ter-
mijn). Van de mondelinge zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt.

Informati e
Meer Informati e kunt u ti jdens kantooruren verkrijgen bij de Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord, telefoonnummer 088-1021 300.

Castricum, 21 februari 2018
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