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Actiegroep wil stop bomenkap
Castricum - ,,Het vertrouwde on-
derhoud van de bossen in het 
Noordhollands Duinreservaat is 
de laatste jaren opmerkelijk ver-
anderd. Gedeelten met naaldbos 
worden gekapt, ieder jaar weer. 
Verleden jaar werden de prach-
tige bossen bij de Valleiweg ge-
kapt en dit jaar een deel van het 
naaldbos bij het Vogelwater tus-
sen Bakkum en Egmond.” Aan het 
woord is Dik Pruis, een van de ini-
tiatiefnemers van de actiegroep 
Stop bomenkap Noordhollands 
Duinreservaat.
 
,,Vanaf de middeleeuwen tot in 
de 19e eeuw ontstonden aan de 
kust grote zandverstuivingen. Dit 
kwam onder andere door mense-
lijk ingrijpen: houtkap en ontbos-
sing. Er werden berken, eiken en 
grove dennen aangeplant en la-
ter vooral veel zwarte dennen. En 
nu dienen juist de dennen gekapt 
te worden. Diverse redenen wor-
den genoemd: ze horen hier niet 
thuis, herstel van het bos, het bos 
wordt te droog, te oud, het bos 
groeit dicht of het wordt aange-

CDA doet aanzet tot 
realiseren tiny houses

Castricum - Het CDA wil tiny hou-
ses toestaan op locaties die in de 
toekomst bestemd zijn voor wo-
ningbouw. Allereerst wordt ge-
dacht aan een proef met zo¹n vijf 
compacte huisjes op één locatie 
voor woningzoekende jongeren 
of alleenstaanden. Op donderdag 

Na plaatsing maandag van het huisje op het Bakkerspleintje is het inge-
richt dankzij medewerking van Muttathara die het interieur tijdelijk be-
schikbaar stelt. Op de foto is het huisje in aanbouw te zien.

1 maart wordt om 13.00 uur een 
tiny house in gebruik genomen 
op het Bakkerspleintje die blijft 
staan tot en met 21 maart, de dag 
van de gemeenteraadsverkie-
zingen. Elke dag zijn er activitei-
ten en is er een CDA-lid of meer-
dere aanwezig om in gesprek te 

gaan met belangstellenden. Tiny 
houses zijn kleine verplaatsbare 
huisjes, populair geworden in de 
VS en sterk in opkomst in Neder-
land. Een deel van de bewoners 
leeft zelfvoorzienend, het CDA 
wil huisjes waar het mogelijk is 
gebruik te maken van energie en 
water en een aansluiting op het 
riool. ,,In Limmen en Akersloot 
zijn bouwlocaties beschikbaar 
waar de huisjes tijdelijk geplaatst 
kunnen worden”, vertelt lijsttrek-
ker Dorien Veldt. 

Zij is heel enthousiast: ,,Wij heb-
ben een tiny house laten bouwen 
zodat iedereen kan zien hoe aan-
trekkelijk dit alternatief is. Hope-
lijk kan het huisje na de verkiezin-
gen beschikbaar komen voor be-
langstellenden. Bij de proef den-
ken wij aan een investeerder die 
vijf huisjes plaatst en die vervol-
gens verhuurt. Na deze periode 
kunnen de huisjes weer ergens 
anders geplaatst worden in Cas-
tricum of elders.”
Het CDA hoopt met dit initiatief 
de tiny houses stevig op de agen-
da van de gemeenteraad te zet-

lega-raadsleden uit om dit samen 
op te pakken en ook met onze in-
woners willen we graag van ge-
dachten wisselen. Het zou mooi 
zijn als we allemaal op een lijn 
komen. Onze verkiezingsslogan 
is Met elkaar! Voor elkaar! en dat 
betekent samen met inwoners en 
samen met andere politieke par-
tijen goede zaken voor elkaar krij-
gen. Samen kunnen we heel veel 
bereiken.”

Castricum - Omdat er nog veel 
vragen leven rond de bouw van 
een nieuw zwembad vraagt de 
raad om nader onderzoek en 
antwoorden om tot zorgvuldi-
ge besluitvorming over te kun-
nen gaan. Op 8 maart komt een 
motie aan de orde die door al-
le partijen wordt gesteund waar-
in de minimum jaarlijkse bijdrage 
aan de nieuwe zwemvoorziening 
vastgesteld wordt op een bedrag 
van 568.000 euro per jaar. Het col-
lege wordt verzocht aanvullende 
onderzoeken te doen naar de lo-
caties, waarvoor veld twee en 
veld vijf van voetbalvereniging 
FC Castricum in aanmerking ko-
men. Ook worden meer antwoor-
den gewenst op vragen rond een 
luxe of sobere variant en de mate 
van duurzaamheid. De raad zou 
graag een nieuw voorstel zien 
na de verkiezingen op 21 maart 
om die aan de nieuwe raad voor 
te leggen. Er wordt gevraagd om 
een dekkingsvoorstel voor loca-
ties, varianten, duurzaamheidni-
veau en aanvullende investerin-
gen als de jaarlijkse bijdrage van 
568.000 euro wordt overschre-
den.

Motie zwembad

tast door honingzwam.” Maar er 
zijn ook sterke � nanciële prikkels 
die een grote kap stimuleren vol-
gens Pruis. ,,Er is bijvoorbeeld een 
subsidie van totaal 3,6 miljard eu-
ro voor het bijstoken van hout-
snippers in kolencentrales. In Ne-
derland is voor de Natura 2000 
gebieden de Programmatische 
Aanpak Stikstof (PAS) bedacht 
door het ministerie van Econo-
mische Zaken. Natuur wordt ge-
ruild om ruimte te bieden voor 
nieuwe luchtvervuiling met stik-
stofoxiden en ammoniak. Zo 
snijdt het mes aan twee kanten: 
PWN wordt vanuit de PAS ge� -
nancierd voor werkzaamheden in 

Strand voortaan beter beschermd

Regio - Een groot aantal partij-
en heeft donderdag 22 februa-
ri met het convenant Noord-Hol-
landse Kust nieuwe afspraken ge-
maakt over die kust. De volgen-
de stap betreft het maken van af-
spraken over de binnenduinrand. 
Het convenant is opgesteld on-
der leiding van provincie Noord-

Holland en ondertekend door de 
kustgemeenten, waterschappen, 
recreatiesector en natuur- en mi-
lieuorganisaties. 
Samen maken ze duidelijk waar 
wel en niet gebouwd mag wor-
den op de stranden. Natuur- en 
milieuorganisaties zijn blij dat 
het gelukt is de ‘gouden rand’ van 

Dorien Veldt, lijsttrekker voor het CDA. 

het Noordhollands Duinreservaat 
en het ministerie van Economi-
sche Zaken kan eenvoudig meer 
vergunningen uitgeven waar-
bij de luchtvervuiling kan toene-
men. Natuur wordt dus opgeof-
ferd om nieuwe vervuiling mo-
gelijk te maken.” Wie zich aan wil 
melden bij de actiegroep kan dat 
doen via Stop-bomenkap-Noord-
hollands-Duinreservaat.nl. PWN 
wil niet via de media in discussie 
gaan met de zijn actiegroep. ,,Wij 
geven er de voorkeur aan om met 
hen in gesprek te gaan. We zullen 
daarom deze week een afspraak 
maken”, aldus Bob Kiel, Senior Ad-
viseur Communicatie. 

de provincie beter te bescher-
men. ,,Met deze afspraken zijn 
we er met elkaar in geslaagd om 
het Landelijke Kustpact te verta-
len naar de kust van Noord-Hol-
land. Het is nu duidelijk op welke 
stranden natuur, stilte en open-
heid voorrang krijgen. Wat on-
gerept is, blijft ongerept. Dank-
zij de steun van duizenden be-
zorgde kustbeschermers kregen 
we dit voor elkaar”, aldus Willem 
Hellevoort van Natuurmonumen-
ten namens de samenwerkende 
groene partijen. 

Het grootste deel van de kust be-
staat uit natuurstranden, waar 
rust en ruimte is veiliggesteld. 
Ook bij de recreatiestranden en 
seizoenstranden komt geen nieu-
we bebouwing meer bij, tenzij 
het al om vergunde bouwloca-
ties gaat. 

ten en een bijdrage te leveren 
aan het terugdringen van het te-
kort aan woningen in de sociale 
sector. 
Dorien: ,,Onze kandidatenlijst 
heeft zich verjongd en samen 
zijn we op het idee gekomen se-
rieus werk van tiny houses te ma-
ken. Wij hopen dat de weg naar 
een oplossing voor het woning-
tekort zo in een hogere versnel-
ling wordt gezet. Wij nodigen col-

Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum
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CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

KROKANTE VLAAI 
WEKEN

KERSEN
YOGHURT/FRAMBOZEN
HAZELNOOTKROKANT
CHOCOLADE KROKANT
MONCHOU
BREUGEL/PASSIE
APPELKROKANT VLAAI

9,95
8 PERS.VLAAI VAN DE WEEK!

BREUGELKROKANT VLAAI

Diederik Samsom praat in 
Castricum over energietransitie
Op 7 maart Diederik Samsom in  Castricum om 20.00 uur in 
het Huis van Hilde. Diederik zal een beeld schetsen van de 
(noodzakelijke) energietransitie. Herman Verhagen, Adviseur 
duurzame energie bij HVC, vertelt over de recente rapport-
age van Milieudefensie en de lasten van klimaatbeleid: wie 
betaalt de rekening?
Gespreksleider Ans Pelzer, oud-wethouder van Castricum.

Iedereen is welkom! Inloop vanaf 19.30 uur.
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Dankzij fl inke uitbreiding software
Reparatie en nieuwe autosleutels 
voordelig bij De Sleutelkoning
Castricum - Sinds begin van dit 
jaar heeft De Sleutelkoning de 
software en  daarmee de moge-
lijkheden op het gebied van auto-
sleutels � ink uitgebreid. Hiervoor 
moest de opstelling in de win-
kel ook worden aangepast. Ieder-
een kan langskomen om een au-
tosleutel te laten repareren of bij 
verlies een nieuwe sleutel aan te 
scha� en. ,,En het is hier voorde-
liger dan bij de autodealer”, zegt 
Bob van Draanen, de eigenaar 
van de winkel. Het is bovendien 
handig dat er voor de winkel een 
laad- en losplaats is, zodat ik di-
rect uitkomst kan bieden.”

Door de elektronica is de auto 
van tegenwoordig een stuk in-
gewikkelder geworden. Auto-
sleutels hebben in het contact-
slot een computerchip die bij het 
starten contact maakt met de au-
to. Als die een verkeerde code 
verzendt, start de auto niet. Dit 
geldt bij standaard sleutels en bij 

de zogenaamde smart keys die 
op afstand de auto ontgrende-
len. De Steutelkoning biedt dan 
uitkomst. Ook een nieuwe sleu-
tel aanscha� en bij deze loka-
le slotenmaker kan veel geld be-
sparen. Bob programmeert een-
voudigweg een nieuwe code in. 
,,Het was natuurlijk een investe-
ring en het kostte tijd om te leren 
omgaan met de nieuwe software, 

maar sinds 1 januari zijn we volle-
dig operationeel. Het is mooi dat 
wij met deze service veel mensen 
geld kunnen laten besparen.” 
De Sleutelkoning is te vinden op 
de Dorpsstraat 58 in Castricum, 
tel.: 0251-652524. Kijk op www.
sleutelkoning.nl voor meer infor-
matie over alle diensten van dit 
bedrijf.

Dertig jaar Cosmo Hairstyling
Castricum - Cosmo Hairstyling 
bestaat dertig jaar. ,,Ongelofelijk 
hoe snel de tijd gaat”, zegt Maris-
ka die al 27 jaar bij de kapsalon 
werkzaam is. ,,In die tijd heb ik 
ontzettend veel geleerd in dit vak 
en zijn we blijven innoveren. Wij 
werken nu ook als Style Ambas-
sador en geven trainingen door 
heel Nederland.”

Mariska geniet er van dat in dit 
vak steeds nieuwe technieken 
ontwikkeld worden en daarmee 
ook uitdagingen om die tot in de 
puntjes onder de knie te krijgen. 
,,Het color-traject dat we gevolgd 
hebben samen met de olaplex 
behandelingen zorgt er voor dat 
bijna alles mogelijk is, zo ontzet-
tend gaaf!”, zegt zij enthousiast.
Op vrijdag 2 maart en donderdag 
15 maart is er bij Cosmo Hairsty-
ling een Vip-Day. ,,Onze klanten 
worden dan in de watten gelegd. 
Ze worden getrakteerd op een 
hapje en drankje. Er kan geko-
zen worden uit een van de kleur-
technieken, op dit moment zijn 

de balayage en hombre kleurin-
gen een grote trend. High of low 
lights of basic color met leuke nu-
ances er in zijn ook nog in. Hierna 
volgt een föhn-behandeling en 
gaan onze klanten op en top en 
met een leuk gevulde goodie bag 
naar huis.” Ook bij schoonheids-
specialiste Joyce worden klanten 
verwend. ,,De fresh-up die zij aan-
biedt zorgt voor een heerlijke rei-
niging van de huid. Door middel 
van een persoonlijke huidanaly-
se brengt Joyce in kaart wat de 
huid nodig heeft.” Bij nagelstylis-

te Marinella kan men terecht voor 
een shellac inclusief een para�  ne 
pakking. ,,De mooie glanzende 
shellac verstevigt de nagels, blijft 
ruim twee weken zitten en be-
schadigt de nagels niet. Para� nne 
pakking is een wax die de handen 
heerlijk zacht maken. Heel � jn bij 
reuma of een hele droge huid.² 
Cosmo Hairstyling is gevestigd 
op het Bakkerspleintje 24 Castri-
cum, tel.: 0251-659213. Ga naar 
http://cosmohairstyling.com om 
eenvoudig online een afspraak te 
maken.

Aansluiting bij Statiegeldalliantie
Regio - Nog veel te veel verpak-
kingen belanden naast de vuil-
nisbak. Daarom sluiten de ge-
meenten Bergen, Uitgeest, Castri-
cum en Heiloo zich aan bij de Sta-
tiegeldalliantie, die het Rijk op-
roept om statiegeld in te voeren 
op kleine � esjes en blikjes. Inmid-
dels hebben meer dan tweehon-
derd gemeenten, organisaties en 
bedrijven in Nederland en België 
zich verenigd in de Statiegeldalli-
antie. Deze wil een signaal afge-
ven aan de landelijke overheid en 
oproepen tot het invoeren van 
statiegeld. De Tweede Kamer be-
spreekt 15 maart de statiegeld-
kwestie. 

Plastic � esjes en blikjes zijn op 
dit moment verantwoordelijk 

voor zo’n veertig procent van het 
zwerfafval. Dat leidt tot vervuilde 
straten en natuur en veel dieren-
leed. Koeien en andere landdie-
ren worden ziek van stukjes plas-
tic in hun voedsel en overlijden 
daar soms aan. Ook belandt veel 
zwerfaval uiteindelijk in zee en 
wordt onderdeel van de plastic 
soep. De drijvende vuilnisbelt in 
de oceanen die veel schade toe-
brengt aan vissen en vogels. Het 
zwerfvuil levert in Nederland op-
geteld een kostenpost van zo¹n 
250 miljoen euro per jaar op. Des-
ondanks blijven straten, stranden 
en natuurgebieden vervuild met 
zwerfafval. Met statiegeld zal veel 
minder van dit afval bij het zwerf-
vuil belanden; tot wel negentig 
procent minder, zo is berekend. 

Inzamelen via statiegeld heeft 
bovendien als voordeel dat het 
materiaal goed kan worden her-
gebruikt. Zo hoeft het niet in de 
verbrandingsoven te eindigen.

Integrale Crisisdienst Jeugd 
voegt alles onder één dak
Regio - Afgelopen vrijdag 16 fe-
bruari ondertekenden de wet-
houders jeugd van achttien ge-
meenten in Noord-Holland 
Noord en Jos Brinkmann van 
Jeugd@Crisis, de overeenkomst 
voor een Bovenregionale Integra-
le Crisisdienst Jeugd (0-18 jaar) 
Noord-Holland-Noord. Uniek aan 
deze crisisdienst is dat zorgaan-
bieders intensief onder één dak 
gaan samenwerken om snel de 
juiste hulp te bieden in crisissi-
tuaties waar kinderen en jonge-
ren bij betrokken zijn. De crisis-
dienst start per 1 juli 2018. Tot nu 
toe hadden de achttien gemeen-
ten van Noord-Holland Noord 
hun eigen toegang naar de crisis-
hulp geregeld via verschillende 
meldpunten en zorginstellingen. 
Het is juist in een crisissituatie be-
langrijk dat inwoners en profes-
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Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
The Winter’s Tale 
The Royal Ballet

donderdag & vrijdag 16.00 uur
zaterdag 16.00 & 18.45  uur 

zondag 13.15 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 15.00 uur

De Wilde Stad
vrijdag & zaterdag 21.15 uur 

zondag 19.30 uur
dinsdag & woensdag 20.00 uur

I, Tonya
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur 
zondag 16.00 uur  maandag 20.00 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur
Three Billboards outside 

Ebbing, Missouri
vrijdag 18.45 uur

Fifty Shades Freed 
donderdag 20.00 uur

zaterdag 18.45 uur   zondag 19.30 uur
The Post

vrijdag 18.45 uur  zaterdag 16.00 uur 
maandag & dinsdag 20.00 uur

Darkest Hour
zondag 11.00 uur

Wild
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 13.15 uur 

woensdag 15.00 uur 
Ted & het geheim 
van Koning Midas 

donderdag, vrijdag &  zaterdag 13.15 uur 
zondag 11.00 uur

Early Man (NL)  
donderdag & vrijdag 16.00 uur

Ferdinand (NL)  

Programma 1 maart  t/m 7 maart

The Winter’s Tale, lof 
voor The Royal Ballet
Net als Alice’s Adventures in Won-
derland kreeg The Winter’s Ta-
le bij de première uitbundige lof 
toegezwaaid; zowel de critici als 
het publiek prezen het ballet om 
de intelligente, sterk tot de ver-
beelding sprekende verhaallijn 
en de vertaling daarvan in voor-
tre� elijke dans. 
Nu al wordt het werk algemeen 
beschouwd als een moderne 
klassieker. Het verhaal draait om 
het stuklopen van een huwelijk 
door een alles verterende jaloe-

zie, het te vondeling leggen van 
een kind en een ogenschijnlijk 
hopeloze liefde. 
Toch volgt uiteindelijk, ingege-
ven door wroeging en spijt, en na 
een schijnbaar miraculeuze we-
deropstanding, een happy end 
dat overloopt van vergevingsge-
zindheid en verzoening. Mede 
door de prachtige decors van Bob 
Crowley en de sfeervolle muziek 
van Joby Talbot is The Winter’s Ta-
le een meesterlijk modern verha-
lend ballet.

Bergketens van glas en beton, in-
dustriële savannes, kilometers ri-
oolbuizen. Voor een groot aan-
tal wilde dieren, bomen en plan-
ten zijn straten, tunnels, waterwe-
gen en gebouwen van baksteen 

De Wilde Stad net zo geschikt en aantrekkelijke 
als een oerbos of nieuwe wilder-
nis. De stad verdringt of vervangt 
niet de natuur, het ís natuur. Van 
de makers van de natuur� lms De 
Nieuwe Wildernis en Holland Na-
tuur in de Delta is er nu De Wilde 
Stad metbeelden van de stedelij-
ke natuur. 

Ga langs op 9 en 10 maart:

Opening showroom Hummel 
Kozijnen & Wooncomfort
Heemskerk - De nieuwe show-
room van Hummel Kozijnen & 
Wooncomfort bevindt zich aan 
de Kerkweg 36. Na ruim twintig 
jaar aan de Lijnbaan gevestigd 
te zijn geweest, is de showroom 
nu gesitueerd midden in het win-
kelcentrum, waardoor naar ver-
wachting de bezoekersaantallen 
� ink zullen stijgen. Het pand aan 
de Lijnbaan blijft in gebruik als 
opslagruimte.

Het bedrijf van Aad Hummel be-
staat sinds 1996 en heeft een gro-
te naam opgebouwd in Heems-
kerk en wijde omgeving. Niet al-
leen met de kunststof kozijnen 
van het kwaliteitsmerk HBI, waar-

van Hummel sinds de start dealer 
is, maar ook met een uitgebrei-
de collectie zonwering voor bin-
nen en buiten. De laatste jaren 
zijn daar de veranda’s aan toe-
gevoegd en met name die uit-
breiding vergde veel opslagca-
paciteit. Het leegkomende win-
kelpand van Marskramer aan 
de Kerkweg bood uitkomst. De 
showroom werd onlangs ver-
plaatst naar het centrum om 
meer opslagruimte aan de Lijn-
baan te kunnen creëren. 

Hoewel de o�  ciële opening op 
9 en 10 maart zal plaatsvinden, is 
het in de aanloop naar die datum 
nu al veel drukker dan voorheen. 

Aad Hummel: ,,De mensen lopen 
hier gemakkelijker even binnen. 
Vorige week zaterdag konden we 
de drukte zelfs bijna niet meer 
aan. Mensen willen het liefst alles 
onder één dak kunnen kopen en 
dat bieden wij hier.’’ 

Tijdens de o�  ciële openingsda-
gen zullen alle bezoekers met 
een hapje en een drankje worden 
ontvangen. Niet alleen het eigen 
verkoopteam, maar ook verte-
genwoordigers van de leveran-
ciers zullen aanwezig zijn om de 
klanten zo optimaal mogelijk te 
kunnen informeren. Tevens wor-
den er leuke attenties uitgedeeld. 
(Bos Media Services)

sionals bij één meldpunt terecht 
kunnen. Op dit moment consta-
teren de gemeenten en zorgor-
ganisaties dat het nu nog teveel 
tijd kost om bij het juiste meld-
punt te komen.  Door in de nieu-
we situatie de expertise uit de-
ze verschillende sectoren in één 
meldpunt samen te voegen, ho-
pen de gemeenten dat de juiste 
hulp directer ingezet wordt. Van-

af 1 juli 2018 is daarom voor alle 
crisissituaties waarbij kinderen en 
jongeren betrokken zijn één tele-
foonnummer 24/7 bereikbaar. In 
situaties waarin de fysieke, socia-
le en psychische gesteldheid van 
een jeugdige en of zijn of haar ge-
zin plotseling ernstig ontregeld 
raakt, kan de nieuwe Integrale 
Crisisdienst snel, adequaat en in-
tegraal de hulpvraag aanpakken. 
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De VrijeLijst: ‘Pontbaas van De 
Woude doet bijzondere vangst’
Castricum  - Pontbaas Sylvia Helder verliet haar post op de pontveer van De Woude om een bijzondere 
vangst te onderscheppen. De flessenpostactie van De VrijeLijst doet deze week het eiland in de gemeente 
Castricum aan.  Met een ‘message in a bottle’ voor ieder huishouden vraagt de lokale partij aandacht voor 
de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Iedere kiezer wacht een boodschap in een flesje.  Lijstaan-
voerder Ron de Haan: ,,De wind staat goed. Het Kogerpolderkanaal en het Dampie mogen dichtvriezen. 
Woensdag 7 maart hopen we de duizend flesjes, of zoveel er dan nog over zijn, op het Bakkersplein in het 
dorpshart van Castricum te hebben. Er is flessenpost voor iedereen.” Foto: Tim de Heer. 

SP-bijeenkomst over buslijn 164
Castricum - Op vrijdag 9 maart 
houdt de SP in Bakkum een ac-
tiebijeenkomst over de dreigen-
de opheffing van de buslijnen in 
Noord-Holland Noord. Tijdens de 
actiebijeenkomst kunnen gedu-
peerde buspassagiers of hun fa-
milie vertellen wat de opheffing 
van de bus voor hen betekent. 
De bijeenkomst wordt geleid 
door Marnix Bruggeman en Jim 
Haijen, die voor de SP in Provin-
ciale Staten zitten. Verder spreekt 
Marjo Husslage, SP-gemeente-
raadslid CAL. De bijeenkomst is 
in Hotel Fase Fier en begint om 

20.10 uur.  Marjo Husslage: ,,Als 
het aan de provincie Noord-Hol-
land ligt verdwijnen in juli acht 
buslijnen. Ook buslijn 164 van 
Egmond aan Zee via Bakkum en 
winkelcentrum Geesterduin naar 
station Castricum wordt fors in-
gekrompen. Lijn 164 rijdt nu nog 
elk uur tussen zes uur ‘s ochtends 
en elf uur ‘s avonds. Ook zaterdag 
en zondag rijdt lijn 164 elk uur. 
Als het aan de provincie ligt blij-
ven er vanaf juli hooguit nog en-
kele ritten in de spitsuren rijden, 
alleen op werkdagen. Misschien 
blijven er in het zomerseizoen 

Wel of geen debat rond 
tennisballon TC Bakkum
Bakkum - De VrijeLijst wil graag 
op zo kort mogelijke termijn een 
bijeenkomst met TC Bakkum over 
de procesgang met de tennisbal-
lon en de rol van de lokale poli-
tiek. De tennisballon is een wens 
van de club om zo ‘s winters ten-
nis te kunnen spelen. Volgens 
fractievoorzitter Ron de Haan ver-
onderstelt een publicatie op de 
website van de tennisvereniging 
handelingen en een procesgang 
die misleidend zijn en dat roept 
bij De Haan grote vraagtekens op.
,,Als verwachtingen hier niet 
goed gemanaged worden kan dit 
schade en verwarring toebren-
gen aan de geloofwaardigheid en 
betrouwbaarheid van de lokale 
politiek in Castricum”, zegt hij. De 
Haan stelt de vereniging en col-
lega-raadsleden voor een open-
baar toegankelijk debat te voeren 
met inbreng van omwonenden. 

Wethouder Marcel Steeman rea-

geert niet positief: ,,De rol van de 
politiek en de bedoeling van een 
openbare hoorzitting buiten de 
bezwaarcommissie om is mij dan 
ook niet duidelijk, waarbij ik heel 
uitdrukkelijk bedenkingen heb 
bij de wenselijkheid daarvan.” Hij 
vertelt dat er een principeverzoek 
is geweest voor een opblaashal 
waar negatief op is gereageerd. 
,,Er is vervolgens een omgevings-
vergunningaanvraag gedaan, die 
is geweigerd om diverse redenen. 
Er loopt sinds 9 februari een be-
zwaar vanuit de TC Bakkum tegen 
die weigering. In het kader van 
het bezwaardossier is er een ver-
klaring van twaalf omwonenden 
waarin zij aangeven al op voor-
hand te hebben aangegeven on-
overkomelijke bezwaren te heb-
ben tegen de voorgenomen op-
blaashal. Het dossier ligt nu on-
der de hamer bij de bezwaar-
commissie, die waarschijnlijk een 
hoorzitting zal organiseren.” 

Eigen bijdrage hulp bij inkomen 
tot 120% minimum afgeschaft

Castricum - Het amendement 
dat D66 samen met GL, PvdA, 
SP en CkenG heeft  ingediend 
om de eigen bijdrage voor huis-
houdelijke hulp te schrappen is 
donderdag aangenomen in de 
gemeenteraad. Het college had 
voorgesteld om de eigen bijdra-
ge van 4,87 euro per uur te ver-
lagen naar 2,18 per uur voor in-
komens tot 120% van het soci-
aal minimum. Het college stelde 

dat door het afschaffen van een 
eigen bijdrage een toename van 
het aantal gebruikers voor de 
hand ligt en dit niet past binnen 
de beschikbare financiële mid-
delen. Ook wil het college door 
een eigen bijdrage aan de inwo-
ners duidelijk maken dat zorg 
geld kost.
D66 vindt dat de eigen bijdra-
ge voor huishoudelijke hulp een 
flinke aanslag betekent op het te 
besteden budget. Te groot voor 
inwoners met een inkomen tot 
120% van het sociaal minimum. 
,,Het is niet wenselijk dat men-
sen met een dergelijk laag inko-
men de hulp mijden vanwege de 
eigen bijdrage, omdat zij het ei-
genlijk niet kunnen betalen”, zegt 
Mariska El Ouni, fractievoorzitter 
D66 Castricum. ,,Dit kan leiden 
tot zeer ongewenste situaties 
en op termijn juist hogere maat-

schappelijke kosten.” Handhaven 
van de eigen bijdrage kan vol-
gens Mariska El Ouni ook beteke-
nen dat de eerste levensbehoef-
ten niet meer kunnen worden 
aangeschaft, dat men niet meer 
volwaardig mee kan doen in het 
sociale leven of dat men afziet 
van de vrijwillige ouderbijdra-
ge die door onderwijsinstellin-
gen aan ouders/verzorgers wor-
den gevraagd. ,,D66 vindt dat in-
woners zich wel degelijk bewust 
zijn van de kosten voor huishou-
delijke hulp. Wij denken dat het 
aantal aanvragen niet per defini-
tie hoger wordt door het afschaf-
fen van de eigen bijdrage omdat 
huishoudelijke hulp geïndiceerd 
is en men geen hulp aanvraagt, 
uitsluitend omdat het in de nieu-
we situatie gratis is. Maar er is 
vaak wel nog sprake dat men uit 
schaamte geen hulp aanvraagt.”

ook nog een paar ritten overdag 
over.” 
De opheffingsplannen kwamen 
aan het licht nadat de SP in Pro-
vinciale Staten vragen had ge-
steld. ,,Sindsdien voert de SP on-
der meer in Castricum en Bakkum  
actie voor behoud van de be-
dreigde lijnen. Een internet-peti-
tie werd al meer dan elfhonderd 
keer getekend.  Op de actiebij-
eenkomst wil de SP met de aan-
wezigen bespreken hoe zij samen 
de druk op de provincie kunnen 
opvoeren om de buslijnen in hun 
huidige vorm te behouden. “ 

GroenLinks eist opheldering 
over kettingbeding Schiphol
Regio - GroenLinks Noord-Hol-
land eist opheldering over de juri-
dische gevolgen van het contract, 
dat kopers sinds  januari 2018 
verplicht moeten onderteken als 
zij in de buurt van Schiphol een 
woning kopen. In dat contract 
staat dat zij op de hoogte zijn van 
geluidsoverlast. Bovendien kun-
nen zij niet meer aankloppen bij 
Schiphol voor klachten. Volgens 

het Noord-Hollandse provincie-
bestuur mogen toekomstige be-
woners gewoon blijven klagen 
als ze last hebben van Schiphol. 

In het programma de Moni-
tor, het onderzoeksjournalistie-
ke platform van KRO-NCRV, werd 
dat door een jurist tegengespro-
ken. Ondertussen worden er hui-
zen verkocht en moeten nieu-

we bewoners een contract on-
dertekenen waar volstrekte on-
duidelijkheid over bestaat. Het 
is wat GroenLinks betreft zaak 
dat dit heel snel wordt opgelost. 
Het minste dat bewoners van de 
overheid mogen verwachten is 
dat de strekking van dat beding 
glashelder is. GroenLinks heeft 
een ‘actualiteit’ over het ketting-
beding ingediend. 

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum - 1-2-2018: Laurens 
Dirk Deen, zoon van Stefan Deen 
en Karen M. Reuver. 3-2-2018: 
Sam Johanna van Wijngaarden, 
dochter van Nico J. van Wijngaar-
den en Marlies Wierda. Limmen 

- 19-2-2018: Boris Roméo Folten, 
zoon van Christopher J.R. Folten 
en Anne-Marijke van der Veen.
 
Overleden
Akersloot - 13-2-2018: Harm Wi-
chers, weduwnaar van Marga-

retha K. Roodzant. 19-2-2018: 
Anna J. Engels, gehuwd met Jan 
Wormsbecher. 
Castricum - 15-2-2018: Hermi-
na H. Smit. 15-2-2018: Floris E.M. 
Frank, gehuwd met Adriana M.T. 
van Weerdenburg. 15-2-2018: Jan 
Staartjes, weduwnaar van Klazina 
Wijker. 18-2-2018: Paulina E. Oos-
termeijer, weduwe van Bertus As-
sink.

Kieskompas via de app 
Castricum stemt!

Castricum - Sinds vorige week 
woensdag is het mogelijk gebruik 
te maken van Kieskompas. Hier-
voor kan een app gedownload 
worden voor smartphone of ta-

blet: Castricum stemt. Naast de 
Kieswijzer staat veel informatie die 
van belang zijn voor de gemeen-
teraadsverkiezingen van 21 maart. 
Download de app op jouw mobiel 
of smartphone. 
De stellingen in Kieskompas zijn 
samen met de betrokken partij-
en vastgesteld. De methodiek van 
Kieskompas garandeert dat de 
politieke partijen voldoende van 
elkaar verschillen op deze stellin-
gen. Bovendien controleert Kies-
kompas de standpunten van al-
le partijen. Dit geeft de gebrui-
kers de garantie dat de informatie 
in een Kieskompas volledig en be-
trouwbaar is.

Onafhankelijke klachtenregistratie
Castricum - Een motie van 
GroenLinks, D66 en De Vrije Lijst 
om een onafhankelijke klachten-
registratie in het sociaal domein 
te regelen is in de gemeenteraad 
aangenomen. 

Zorgaanbieders moeten op 
grond van landelijke wetgeving 
hun eigen klachtenregistratie en 
 afhandeling hebben. In de prak-
tijk blijkt soms dat vanuit com-
merciële belangen de gecon-
tracteerde zorgaanbieders er be-
lang bij hebben om zo min mo-
gelijk klachten aan de gemeen-

te te melden. In een aantal ge-
vallen kunnen de klachten wat 
rooskleuriger voorgesteld wor-
den. Ook kunnen zittende colle-
ges van elke signatuur er belang 
bij hebben om resultaten van het 
gevoerde beleid zo positief mo-
gelijk te presenteren aan de ge-
meenteraad. Zorgaanbieders 
houden wel enquêtes onder in-
woners die zorg afnemen, maar 
bij het invullen van dergelijke en-
quêtes is het gevaar aanwezig dat 
men niet durft te melden wat er 
echt aan de hand is. 
Als klachten onafhankelijk ge-

registreerd worden kan de ge-
meenteraad zorgvuldig beoorde-
len en controleren welke klach-
ten er zijn, wat de ernst is van de 
klachten en of er sprake is van 
problemen die zich structureel 
voor doen. Ook kan deze registra-
tie dus bijdragen tot bijstelling 
van beleid. 
Er is wel een gemeentelijke klach-
tencoördinator die zorgt voor 
goede afhandeling van klachten 
bij de gemeente, maar de regi-
stratie van klachten vanuit deze 
positie is, net als bij de zorgaan-
bieders, niet onafhankelijk en ob-
jectief.

Castricum - Zaterdagavond is er 
ingebroken bij een woning op de 
Mr. Gilles van Bempdenstraat en 
in de Tuin van Kapitein Rommel. 
Er werden diverse goederen weg-

Ingebroken in twee panden
genomen. De daders zijn via de 
achterzijde van de panden bin-
nengekomen en hebben daar on-
der andere een raam en een deur 
opengebroken.

Schol buigt 
voor Rommel
Limmen - Op vrijdag 23 februa-
ri speelden de schakers van Vre-
deburg de twintigste ronde van 
de interne competitie.  Er ont-
sponnen zich enkele fascineren-
de schaakpartijen. Gertjan Haf-
kamp en Hidde Ebels verzorg-
den het meest fascinerende du-
el van de avond. Hafkamp kwam 
in het middenspel met een ge-
vaarlijke koningsaanval en boek-
te een enorme voorsprong op 
de klok. In de luttele minuten die 
hem nog restten, wist Ebels ech-
ter niet alleen de juiste verdedi-
ging te vinden, maar ook de rou-
te naar een glansrijke tegenaan-
val met cruciale winst van een lo-
per als resultaat. 

Plots had Ebels nog maar één 
taak: à tempo schuiven en zorgen 
dat de vlag niet zou vallen. Ebels 
slaagde daarin met verve en rukt 
op naar de derde plaats van de 
ranglijst. Koploper Bob Stolp 
en achtervolger Bert Hollander 
staan overigens nog ver uit zicht. 
Beiden wonnen hun partij. Stolp 
offerde op het klassieke veld f7 
een loper voor een knallende 
aanval tegen Dick Aafjes. 
Stolp won het stuk terug met ren-
te en haalde rond de dertigste zet 
de vis op het droge. Bert Hollan-
der won al vlot een stuk van Hans 
de Goede en haalde het punt 
probleemloos binnen. Het du-
el Robin Rommel-Yvonne Schol 
was minder spannend dan voor-
af gehoopt. Schol leverde name-
lijk in het vroege middenspel al 
een stuk in. Weliswaar kreeg zij 
hier nog twee pionnen voor te-
rug, maar de geslepen Rommel 
had geen problemen om het ver-
worven voordeel uit te bouwen 
naar een punt.

Castricum - De laatste ronde 
van de wintercompetitie libre bij 
biljartvereniging Wik, kent een 
spannend slot met nog twee kan-
didaten voor de titel. Zowel Hans 
Kooiman als Hein Kitsz, moeten 
nog een inhaalwedstrijd spelen 
en daarna zal het duidelijk zijn 
wie zich kampioen mag noemen. 
Hein nam revanche op zichzelf na 
zijn slechte wedstrijd van vorige 
week door in een gelijk opgaan-
de partij tegen Frans Lute, de vol-
le winst te pakken met een stijf-
gingspercentage van 82%, wat 
hem 182 punten opleverden. 

Medekandidaat voor de titel, 
Hans Kooiman, liet zien dat hij 
zal strijden tot de laatste snik 
om de titel te behalen. Stand: 1. 
Hans Kooiman met 2372 punten 
en nog een wedstrijd te spelen. 
2. Peter Ent met 2355 punten en 
derde staat nu nog Hein Kitsz met 
2319 punten en nog een wed-
strijd te spelen.

Strijd om titel



VVD, Lijst 2
Het is weer zover. Inmiddels tien partijen in de Castricumse gemeenteraad dingen naar uw gunst. Zes van 
die partijen hebben een landelijke achtergrond. Dat wordt door de vier (!) lokale partijen benadrukt als: 
’niet van hier’. U weet natuurlijk beter: elke partij in de gemeenteraad maakt zich sterk voor onze gemeen-
te. Voor u en voor mij. En dat doen we in de meeste gevallen in een heel goede samenwerking. Dat kan ook 
niet anders: samenwerken moet en dat doet elke partij met zijn eigen kijk en overtuiging.

Uw VVD maakt zich al decennia lang sterk voor de gemeente en we zullen dat blijven doen. Een beetje 
degelijk en zonder poespas, zorgen we voor stabiel bestuur. We tonen daadkracht en staan voor kwaliteit en 
sluitende begrotingen met zo laag mogelijke lasten. Wij genieten net als u van onze mooie leefomgeving en 
steken daar regelmatig en zonder morren de handen voor uit de mouwen. 

Maar dat gaat niet vanzelf. Er liggen enorme uitdagingen voor ons: het bereikbaar houden en in stand houden van voorzieningen. Het vergroenen en 
verduurzamen van onze gemeente. Dat vraagt fl inke inspanningen maar biedt tegelijk ook kansen voor werk, recreatie en een gezond leven. Een veilige 
en waardevolle leefomgeving waarin iedereen meetelt. Met onze kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad gaat dat lukken. Zij staan voor behoud van 
verworvenheden, tradities en goede voorzieningen in Akersloot, De Woude, Castricum, Bakkum en Limmen. U mag op ons rekenen.

De VVD-fractie heeft zich bij herhaling sterk gemaakt voor doorstroming op de huurmarkt door de bouw van middeldure huurwoningen. Daar is een 
groeiende vraag naar en zorgt er met name voor dat starters en senioren opnieuw een eigen plek kunnen vinden in onze gemeenschappen.

Voor werkgelegenheid en ondernemen is belangrijk dat de gemeente zoveel mogelijk werk aanbesteed aan lokale en regionale bedrijven. De VVD heeft 
daarvoor de hele gemeenteraad meegekregen.

Goed onderhouden voorzieningen, straten en pleinen, bereikbare accommodaties; het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar dat is het niet. Ondanks sluitende 
begrotingen zullen keuzes nodig blijven. Zo is de keuze voor een nieuw zwembad op het sportpark Noord End nog niet eenvoudig te maken. De VVD ziet 
voordelen in het combineren van de bouw van een zwembad met een sporthal. Welke keuze ook zal worden gemaakt; wij gaan niet lichtzinnig om met 
uw portemonnee en belangen van buurtbewoners, verenigingen en ondernemers. De gemeenteraad zal alle consequenties en levensvatbaarheid van een 
nieuwe zwemvoorzieningen heel zorgvuldig moeten wegen. 

In de aanloop naar een gasloze toekomst vanaf 2050 wil de VVD dat energiebesparende innovaties in de woningbouw 
worden bevorderd en dat u goede ondersteuning en advies krijgt bij realiseren van uw verduurzamingsplannen. 

Dit zijn slechts een paar punten uit het verkiezingsprogramma van de VVD-Castricum.
Een compact, duidelijk en realistisch programma voor de komende vier jaar. Een programma waarmee we geen dingen 
beloven die we niet kunnen waarmaken. Geen dromen waarvoor u fl ink de portemonnee moet trekken. Ambitieus en 
haalbaar. U vindt het programma op onze website: https://castricum.vvd.nl

Onderhoud wegen 

Bezuinigen op stenen is makkelijk want die klagen niet.

Maar we zijn er wel een beetje in doorgeslagen. Wegen, straten en pleinen zijn op veel 
plaatsen hard aan onderhoud toe. 

De VVD vindt dat de gemeente weer onderhoud moet uitvoeren op A-niveau. Dat is een 
behoorlijke ambitie. Dat zijn we onmiddellijk met u eens. Maar goed begaanbare wegen 
zijn wel in het voordeel van ALLE inwoners. 

Kijk ook naar de toekomst bij het onderhouden en herinrichten van onze wijken, wegen en 
fi etspaden en betrek inwoners daar actief bij. Veiligheid en doorstroming raakt hen immers 
direct. Toekomstbestendigheid en veiligheid vraagt om meer en betere fi etspaden. Om 
snelle en aantrekkelijke verbindingen met omliggende gemeenten. Voor werk en recreatie.

De VVD maakt zich sterk voor regionale afstemming over een robuust, veilig en comfortabel 
fi etsnetwerk, met snelle en nieuwe fi etsroutes en voldoende stallingruimte. Daarbij is 
aanbod van voldoende oplaadplaatsen voor elektrische fi etsen vanzelfsprekend. 

Waterhuishouding en een 
groene woonomgeving

Het is merkbaar; regenbuien veroorzaken steeds vaker overlast en warme, droge 
periodes duren langer. Soms te nat en soms te droog. Dat vraagt niet alleen actie van 
de gemeente. Minder tegels in de tuin is een oproep die we wel kennen.  Het is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

De VVD vindt dat we niet alleen onze tuinen, maar ook onze openbare ruimte moeten 
vergroenen. Dat willen we bereiken door het vervangen van (tegel)verharding door 
plantsoen en onverharde wandelroutes. Bijkomend voordeel: meer belevingswaarde, 
minder hittestress en minder overbelasting van de riolering. Dat zal niet voldoende 
blijken. Voor opvang van extreme regenval is ook vergroting van waterberging nodig. 

De VVD vindt dat de uitbreiding van waterberging meer dan één doel kan dienen. 
Recreatief medegebruik en vergroting van natuurwaarden, ook binnen de bebouwde 
kom, verrijkt de woonomgeving. Bevordering van de gezondheid en klaar zijn voor 
extreme weersomstandigheden; dat is slim omgaan met onze toekomst. 

Recreatie en Toerisme

We willen uitgroeien tot een bloeiende toeristische gemeente. Een gemeente die in en 
buiten het hoogseizoen een aantrekkelijk aanbod heeft voor bezoekers. Onze bestaande 
kwaliteiten, cultuurhistorische en natuurlijke waarden, moeten beter zichtbaar worden 
gemaakt. Daarmee wordt de belevingswaarde vergroot. 

De VVD wil graag uitbreiding van verblijfsaccommodaties en bijbehorende horeca, fi ets-
verhuur en -stalling die uitnodigen tot langer verblijven. De VVD vindt dat alle ontwik-
kelingen moeten aansluiten bij de identiteit van ons gebied en onze inwoners.  

De VVD wil recreatieve mogelijkheden benutten, promoten en recreatief ondernemerschap 
stimuleren door het ondersteunen van de ambitie van CaanZee bij verdere ontwikkelingen 
op het strand, strandplateau en Zeeweggebied. Realisatie van kort parkeren bij het strand 
en inzetten op meer openbaarvervoer tot aan het strandplateau helpen daarbij.  

Kees Rood, plaats 5

Ik ben Kees Rood (60). Sinds april 2016 ben ik wethouder 
in onze gemeente en daarvoor fractievoorzitter van de VVD.  
Aan mij zijn de portefeuilles toevertrouwd van o.a. Economie, 
Recreatie & Toerisme, Werk & Inkomen, Volksgezond, Welzijn, 
Ouderen en Onderwijs. In korte tijd heb ik al veel kunnen 
realiseren en in gang gezet. Het aantrekkelijker maken van 
winkelgebieden: goed voor winkelen en toerisme. Het verster-
ken van het aanbod voor toeristen, recreanten en vooral ook 
onze eigen inwoners. Veel ontwikkelingen zijn er ook op en 
rond het strand, voor onderwijshuisvesting en het gebruik van 
accommodaties en subsidies voor verenigingen. Kortom veel, 
heel veel te doen en nooit klaar.

Mijn handelsmerk: verbinden, organiseren en daar waar 
problemen zijn: oplossen. Ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg! 
De vele verenigingen waar ik vooral bestuurlijke functies heb 
bekleed -de laatste 16 jaar als secretaris bij de v.v. Limmen-  
kunnen dat beamen. 

Mijn brede ervaring, als teamleider en projectmanager in 
civiele- en cultuurtechniek, in organisatieverandering en 
crisismanagement zet ik in voor mijn werk als wethouder.

Ik stel me met veel passie opnieuw kandidaat voor het wethou-
derschap.

Gerrit Krouwel, plaats 6 

Gerrit Krouwel, geboren op 5 juli 1952 in Utrecht. Sinds 1985 
woon ik in Castricum.   Om de 4 jaar stel ik mezelf de vraag 
“zou ik nog de ambitie hebben om voor de 5e keer deel te 
nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen en ook een 5e 
termijn als raadslid te werken?”. De afgelopen 24 jaar was het 
antwoord aan mezelf NEE, als je dat zou willen doen moet je er 
ook voor 100% voor kunnen gaan en dat was niet het geval.
Een drukke baan, 3 avonden per week naar mijn avondschool 
(als docent) en in de eerste jaren een gezin met opgroeiende 
kinderen. Het waren niet de juiste omstandigheden om een 
goede bijdrage te kunnen leveren aan onze prachtige Gemeen-
te. Ook nu heb ik de vraag weer aan mezelf gesteld en kom tot 
een ander antwoord.                                 
Natuurlijk kan ik, met mijn 65 jaar, niet worden gezien als een 
aankomend politiek talent, wel als een gedreven, energieke 
en vernieuwende doorzetter met een schat aan ervaringen. 
Daar komt dan ook mijn ambitie vandaan om deze kennis en 
ervaring in te willen zetten, ik heb daar nu ook volop de tijd 
voor. Het is zonde om met deze kennis en ervaring op de bank 
te gaan zitten.
Ik sta  weer helemaal open voor een nieuwe uitdaging en stel 
me daarom kandidaat voor de komende Gemeenteraadsver-
kiezingen in 2018. Ik ben volgens mijn paspoort 65 maar mijn 
gedachten, inzet, gedrevenheid en uithoudingsvermogen zijn 
aanzienlijk jonger en dat wil ik graag inzetten voor de VVD en 
onze mooie Gemeente in het bijzonder.

José van den Berg, plaats 8

Ik ben José van den Berg uit Limmen mijn wieg stond aan de 
Nuhout van der Veenstraat in Castricum, maar sinds vele jaren 
woon ik alweer in het mooie Limmen.

Politiek heeft altijd mijn interesse gehad, een erfenis van mijn 
overgrootvader Andries Dekker uit Waarland. Toen Limmen 
nog zelfstandig was, ben ik twee periodes raadslid geweest 
en ook heb ik diverse bestuursfuncties voor de VVD bekleed. 
Nu kom ik in een fase dat ik weer ambitie heb om raadslid 
te worden.

Wat ik meeneem is jarenlange ervaring in het bedrijfsleven. 
Daarnaast geef ik les aan het voortgezet onderwijs en pas ik 
op mijn kleinkinderen. 

Wat karakter betreft ben ik niet iemand die altijd met de 
stroom meegaat. Authentiek zijn en blijven. Ook dienstbaar 
zijn en er niet voor jezelf zitten. Ik zie vandaag de dag veel 
dingen die ik kritisch volg. Zaken die beter kunnen en ook 
duidelijk uitgesproken zouden moeten worden. 

Eens te meer reden om me kandidaat te stellen. Er is een 
spreekwoord dat zegt: De beste stuurlui staan aan wal. Beter 
is aan boord te stappen en meebeslissen !

Loek Wellink, plaats 7

Ik ben Loek Wellink (22). Ik woon in Limmen en ik wil de poli-
tiek in. Ik studeer technische bedrijfskunde aan de Hogeschool 
InHolland te Alkmaar. Wellicht kent u mij van het Jongeren-
centrum Conquista; ik zit daar in het bestuur. Samen met veel 
vrijwilligers organiseer ik het Timmerdorp en de avond4daagse. 
Met veel plezier bouw ik samen met het team van Conquista en 
de kinderen elk jaar een mozaïek voor de Limmer Bloemen-
dagen. 

Sinds dit jaar maak ik deel uit van de Medezeggenschapsraad 
van Hogeschool Inholland.                               

Daar praat ik mee over allerlei onderwerpen op het gebied 
van werk en studie binnen de Hogeschool. Tevens geeft het 
mij inzicht in het management van een grote organisatie en 
leer ik  onderhandelen en ideeën presenteren -  een kostbare 
ervaring voor na mijn studie.                                               

Deze ervaring wil ik ook gebruiken in de gemeenteraad. 

 Nu ben ik nog fractie-assistent en doe veel ervaring op om 
als raadslid te kunnen functioneren. Wanneer u mij kiest zal 
mijn bijdrage aan het besturen van onze gemeente vooral een 
jeugdige inbreng op de beslissingen zijn.
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Service Bouwmarkt 

ADVIES SERVICE VAKKENNIS 

www.nuyenstuinengroenshop.nl

• Tuinplanten • Tuinartikelen • Bloembollen • Zaaizaden • Meststoffen • Werkkleding 
• Tuinberegening • Vijverartikelen • Gewasbescherming • (Weide)afrastering
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Openingsijden:
Ma. t/m vr.  8.00 - 18.00 uur
Zaterdag  8.00 - 17.00 uur

Uiteesterweg 1B
Limmen
T 072 505 2484

BESCHERM UW PLANTEN 
TEGEN LANGDURIGE VORST !!

LOS VAN DE ROL :

*   VLIESDOEK 
4.00 mtr breed

*   NOPPENFOLIE 
2.40 mtr breed

*  MICROCOVER 
KLIMAATDOEK 
4.00 mtr breed
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BEL VOOR EEN AFSPRAAK 0251-659213

Mijn project: aidsmoeders 
en weeskinderen
Heeft u dit jaar iets te vieren, maar 
absoluut geen wensen meer. Zou 
ik u een ding willen vragen, zet 
voor mij een spaarpot neer. 
Een spaarpot voor het goede 
doel, die ik met liefde langs kom 
brengen om zo het leven van de-
ze moeders een kans te geven 
en te verlengen. Mijn motto is en 

blijft samen staan wij sterk, daar-
bij geeft u mij de ruimte door te 
gaan met mijn levenswerk. 

Annie Assendelft, tel.: 0251-
650757. Of steun Annie via 
Parochie De Goede Herder, 
NL12INGB0002210240, o.v.v. 
boekje\kinderen.

LEZERSPOST

De dode duinen van PWN
Als vogelaar kom ik al vele jaren 
in de PWN-duinen. De laatste tijd 
echter met toenemende frustra-
tie en ergernis over het natuurbe-
leid van PWN. Het lijkt er op dat 
alle voor vogels en dus ook be-
zoekers aantrekkelijke plekken 
moeten wijken om plaats te ma-
ken voor niet met name genoem-
de zeldzame plantjes en niets-
zeggende  grijze mossen. Aller-
lei projecten worden uitgevoerd 
om dit te realiseren, terwijl er niet 
bij wordt stilgestaan dat ande-
re, meer aanspreekbare soorten, 
hiervan de dupe zijn. Zo zijn er 
de laatste jaren grote stukken bos 
en bosranden verdwenen, terwijl 
er tot op heden niets voor in de 
plaats is gekomen en als er wat 
in de plaats komt wordt dat met 
het ‘golfbaanbeheer’ van PWN 
weer vernietigd. Ook prachtige 
oude bomen worden verwijderd 
en nog steeds heeft de PWN mij 
niet kunnen overtuigen van het 
nut er van. 
Het lijkt er op dat de beheerder 
een hekel heeft aan grote ou-
de bomen terwijl  ook dennen-
bossen zonder moeite worden 
gerooid. De kap van vooral gro-
te bomen langs de Beverwijkse-
straatweg en ook elders laat weer 
zien dat PWN het ontstaan van 
een natuurlijk bos niet toestaat.  
Oude exemplaren worden moei-
teloos verwijderd onder het mom 
van gevaarlijk of exoot.  Door 
de PAS-subsidies (Programmati-
sche Aanpak Stikstof ) heeft PWN 
weer � nanciële middelen  gekre-
gen om door te gaan met sloop-

plannen voor de duinen.Ook in 
het buitenduin wordt waardevol 
struweel,  leefgebied voor talloze 
vogelsoorten, zonder pardon ver-
wijderd. ,,Ze gaan maar ergens 
anders heen”, werd er door een 
voorlichter gezegd. Eerder uitge-
voerde natuurontwikkelingspro-
jecten hebben nog niet bewezen 
succesvol te zijn, maar dat houdt 
plannenmakers niet tegen om 
vooral door te gaan op de inge-
slagen weg. Dit beleid wordt niet 
gewaardeerd door de vele bezoe-
kers van de duinen, steeds meer 
protesten zijn er te horen tegen 
de afbraak van onze duinen. Ja-
renoude bomen verdwijnen de� -
nitief om tijdelijk als biomassa te 
worden verstookt.Het PWN laat 
hiermee zien dat natuurbehoud 
absoluut niet tot hun kerntaken 
behoort. Sterker nog, door dit be-
leid wordt, indirect, ruimte gege-
ven voor nog meer stikstofvervui-
ling, waar stikstof verdwijnt mag 
het elders weer geproduceerd 
worden.

Het zou beter zijn als PWN het 
duinreservaat met rust zou la-
ten, zodat bezoekers nog lang 
kunnen genieten van gevarieer-
de duinnatuur en geen kale vlak-
te  met zeldzame plantjes en grij-
ze mossen. Als PWN echt wat wil 
betekenen voor natuurontwikke-
ling kan beter worden ingezet op 
duurzame ontwikkeling van De 
Zanderij zodat deze streek ont-
wikkeld kan worden als natuur-
gebied.
H.A.Kuperus, Castricum.

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

LEZERSPOST

NK Strandrace D-Day 100%
Bakkum - Op zondag 4 maart 
vindt de zevende editie plaats 
van het Nederlands kampioen-
schap CST Strandrace. Dit jaar or-
ganiseert Deining in samenwer-
king met wielervereniging Al-
cmaria Victrix de Strandrace D-
Day 100%. Door deelname wordt 
de Stichting Terre gesteund. De-
ze stichting komt op voor kinde-
ren met het RETT-syndroom. Zo-
wel de start als de � nish vinden 
bij Deining plaats. Het parcours is 

38 km: vijf rondes van 7,6 km tus-
sen Egmond en Heemskerk en de 
parkeerplaats in Bakkum.
De strandrace is voor wedstrijd-
renners en recreanten. Semi-prof 
licentiehouders gaan van start 
om 11.00 uur, om 13.30 uur de 
NK Liefhebbers basis licentiehou-
ders. Het parcours is dit jaar com-
pacter. Dit heeft als grote voor-
deel dat er voor de toeschouwers 
volop gelegenheid is om de ren-
ners aan te moedigen.

Expo Limmen Artistiek 
& Creatief in Vredeburg
Limmen - Limmen Artistiek & Cre-
atief houdt op zaterdag 10 en zon-
dag 11 maart in Vredeburg de expo-
sitie van kunstenaars uit Limmen en 
wijde omgeving. 
Het samenstellen van de expositie 
is nooit een makkelijke klus, maar 
dit jaar is het de organisatie extra 
moeilijk gemaakt. Toch is het gelukt 
en de samenstelling van kunste-
naars kenmerkt zich door vernieu-
wing.  Beide dagen is er ook een 
buitenactiviteit. Zaterdag geeft Ian 
Brambles een demonstratie potten-
bakken en op zondag komt hout-
kunstenaar Jos Apeldoorn beeld-

houwen uit hout. Daarnaast heeft 
Joke Beentjes twee beelden ge-
maakt van gevonden voorwerpen. 
Zondag om 11.30 uur is de prijsuit-
reiking van een tekenwedstrijd voor 
kinderen en de tekeningen zijn het 
gehele weekend te zien. 
Twee studenten van het Amster-
dams Conservatorium zijn uitgeno-
digd om op zondag van 14.00 tot 
16.00 uur te komen spelen. Zij heb-
ben een jazzy stijl, spelen akoes-
tisch en kunnen vrij door het ge-
bouw bewegen. Geopend van 
11.00 tot 17.00 uur en de toegang 
is gratis.

Ouderenmiddag Blauw-
Zwart was weer gezellig
Castricum - Afgelopen vrijdag 
heeft de supportersvereniging 
van Vitesse’22 in de kantine voor 
de 49e keer de traditionele kla-
verjasmiddag gehouden. Om 
precies 14.00 uur werden de kaar-
ten voor de eerste keer geschud. 
Daarna kreeg het kantineperso-
neel het druk met ko�  e en cake, 
gevolgd door advocaat met slag-

room en andere drankjes. En na-
tuurlijk gingen ook de vele hap-
jes er weer in als koek. Zoals ge-
bruikelijk werd na a� oop van de 
drive snert en tomatensoep ge-
serveerd. De middag werd af-
gesloten met de prijsuitreiking.  
Winnaar werd Jaap Brakenho�  
met 5.490 punten. De tweede 
prijs was voor Jan Zonneveld met 
3.144 punten. Volgend jaar volgt 
de vijftigste editie en het bestuur 
van Blauw-Zwart liet reeds door-
schemeren dat die jubileumver-
sie een extra feestelijke omlijsting 
zal krijgen. 
Foto’s van de ouderenmidda-
gen zijn te zien op www.suppver-
blauw-zwart.nl.

Plus-Wijzer
De 50+ verschijnt 

4x per jaar in onze kranten!
Te koop:
IJmuiden en Velsen: diverse boeken, 
bekend en onbekend. Van 1,- tot 10,-. 
Tel. 0255-532240
Te koop:
Dagkaart sauna van Egmond 15,-. Tel. 
06-49904572
Te koop:
Lage noren maat 44 10,- lage noren 
merk Viking maat 42 20,-. Tel. 0255-
512519
Gevraagd:
Hoi ik ben Thom, 9 jaar en ik wil graag 
met mijn vriendje naar Artis. Wie kan 
mij helpen sparen? Dank u wel. Tel. 
06-29121504
Te koop:
101 geogra� sche legpuzzels va 3.00 
en nog veel meer op onze garagever-
koop bl.weg 200 o.Veen 10mrt 10-16. 
Tel. 023-5258288
Te koop:
2 heerlijke zetels van bruine stof met 
1 bijpasend voetenbankje. Heel en 
schoon. 60,-. 
Tel. 06-49289169
Te koop:
Eettafel , bruin massief hardhout.
Bl.Onderkant wit stevig en poten 
demontabel. Afm. 90 x 160. 80 h.Tel. 
06-49289169
Gezocht:
De mevrouw die mij gebeld heeft 
voor het boek Het Rijke Roomsche 
Leven. Kunt u mij uw telefoon-
nummer doorgeven. 
Tel. 06-48953055
Te koop:
2 witte Hartman tuinstoelen plus 
1 tafel 35,-. 2 Ikea kuipstoeltjes, 1x 
donkerblauw, 1x rood/wit gestreept. 
20,- per stoeltje, 30,- voor 2 stoeltjes. 
Tel. 06-39231553
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Musical Sisters in Action op JPT
Castricum - Op het Jac. P. Thijsse College wordt al jaren door de musicalclub JPTeens een voorstelling neer-
gezet in een half jaar tijd. Dit jaar spelen zij de musical Sisters in Action. Deze swingende musical is op 10, 
11 en 12 april te zien in de aula van de school. 45 leerlingen uit alle lagen van het JPT zijn betrokken bij de-
ze productie. Naast de cast werken ook heel veel crewleden mee en de 4vwo theaterklas. Zij gaan allemaal 
voor één ding: een fantastische voorstelling neerzetten waar iedereen het over heef. Kaartjes zijn vanaf 26 
maart te koop bij boekhandel Laan in Castricum of bij de receptie van het JPT.

Meisje (14) lastiggevallen, 
politie zoekt naar getuigen
Heemskerk - De politie is op 
zoek naar mensen die getuige 
zijn geweest van een gebeur-
tenis waarbij een veertienjarig 
meisje werd lastiggevallen door 
een man. Het meisje had een lek-
ke band en liep met haar fiets 
aan de hand woensdag 21 febru-
ari rond 18.00 uur over de Rijks-
straatweg. Toen zij vanuit de 
richting van Beverwijk in de rich-
ting van Castricum liep en vlak 
voor de rotonde was bij Mar-

quettelaan, werd zij lastiggeval-
len door een opdringerige man. 
Het meisje wist door haar stand-
vastige optreden de man te ver-
jagen. De politie wil graag we-
ten wie deze onbekende man is 
en wat zijn bedoelingen zijn ge-
weest. Er fietste een wielrenner 
langs en meerdere automobilis-
ten. Het meisje riep de wielren-
ner om hulp, maar de wielrenner 
reageerde hier niet op. Van de 
man is een signalement bekend: 

Met Heleen van Royen en Masi Mohammadi 
Aandacht en inspiratie voor 
wonen met ondersteuning 
Castricum - In toenemende ma-
te krijgt de samenleving te ma-
ken met mensen die met on-
dersteuning zelfstandig in de 
wijk kunnen wonen. Op deze 
trend moeten woningcorpora-
ties zich met samenwerkende 
partijen zoals gemeente, maat-
schappelijke- en zorgpartijen 
goed voorbereiden. Samen-
werking stond centraal tijdens 
de inspiratiebijeenkomst ‘Zorg 
goed voor elkaar’ op donder-
dag 22 februari, georganiseerd 
door woningcorporatie Kenne-
mer Wonen.
 
Op de bijeenkomst waren ge-
meenten, zorginstellingen, wo-
ningcorporaties en andere maat-
schappelijke organisaties uit 
Noord-Kennemerland vertegen-
woordigd. Heleen van Royen 
confronteerde de zaal met het 
liefdevolle en pijnlijke verhaal 
over de zorg voor haar demen-
terende moeder. Zij liet zien wel-
ke uitdagingen en knelpunten zij 

zwarte baard, ongeveer 1.75 m 
lang, onverzorgd uiterlijk, tussen 
de 55 en 65 jaar en slecht gebit. 
De man reed die woensdagmid-
dag op een elektrische fiets. 

Aan de wielrenner en mensen 
die iets gezien hebben van het 
incident worden gevraagd dit 
door te geven aan de politie van 
basisteam IJmond via tel.: 0900-
8844 of anoniem, via tel.: 0800-
7000.

De Skulpers treden op bij De Soos

Castricum - In jongerencentrum 
Discovery wordt zondag 4 maart 
van 14.00 tot 17.00 uur een soos-
middag gehouden voor mensen 
met een beperking, maar mensen 
zonder beperking zijn ook wel-
kom. Deze middag is er een op-

treden van shantykoor De Skul-
pers. 

Gezellige muziek met een zeer 
breed repertoire variërend van 
Ierse folksongs, Engelstalige 
shantys tot Nederlandse mee-

zingers. De Soosmiddag is een 
maandelijks terugkerende activi-
teit en vindt elke eerste zondag 
van de maand plaats. Discove-
ry bevindt zich in de Dorpsstraat 
2a te Castricum en is toegankelijk 
voor rolstoelen. 

tegenkwam in dit proces, gerela-
teerd aan wonen, zorg en welzijn. 
Waarop Masi Mohammadi, pro-
fessor aan de faculteit bouwkun-
de van de TU/e, direct vervolgde 
met mogelijke concrete oplossin-
gen. Zij onderzoekt architectoni-
sche en technologische middelen 
en methoden om slimme leefom-
gevingen te ontwikkelen, die het 
mogelijk maken om (langer) zelf-
standig en gezond te wonen. De 
conclusie was helder: samenwer-
king is de sleutel tot succes.
Een belangrijk moment van de 
bijeenkomst was de onderteke-
ning van het pact ‘Wonen met 
ondersteuning’ door afvaardigin-
gen van woningcorporaties, ge-
meenten, zorg- en welzijnsinstel-
lingen. Dick Tromp, directeur-be-
stuurder van Kennemer Wonen: 
,,Wij zijn blij dat dit pact tot stand 
is gekomen. Hierin staan samen-
werkingsrichtlijnen, waarbij de 
gemeenten, zorginstellingen en 
corporaties afspreken zorg te dra-
gen voor het ‘wonen met onder-

steuning’. Dus een huis, begelei-
ding én het financiële plaatje. Al-
les om ervoor te zorgen dat ieder-
een plezierig, zelfstandig in de 
wijk woont. Dit is een eerste stap 
om verbindingen in de wijken te 
verstevigen en mensen, waar no-
dig met ondersteuning, zelfstan-
dig in de wijk te laten wonen.”
Woningcorporaties hebben als 
taak om te zorgen voor passende 
en betaalbare woningen. De ge-
meenten moeten meer de regie 
pakken bij overlast en leefbaar-
heidsproblemen. En van zorg-
aanbieders wordt goede begelei-
ding, signalering, en waar nodig 
toezicht verwacht.

De komende periode spannen de 
verschillende partijen zich in om 
deze samenwerking handen en 
voeten te geven. In het najaar van 
2018 wordt geëvalueerd welke 
resultaten inmiddels zijn bereikt 
en welke uitdagingen er nog zijn, 
om uiteindelijk de gezamenlijke 
zorg ‘goed voor elkaar’ te hebben.

Workshop georganiseerde werkplek
Castricum - Elk jaar worden 
meerdere bedrijfsbezoeken op-
genomen in de agenda van Goed 
Contact. Maar nu is het tijd voor 
de ondernemende vrouwen zelf. 
Op dinsdagavond 6 maart pre-
senteert professional organizer 
Hester Zonjee haar bedrijf ZO! bij 
Wier&Ga en geeft ze een korte 
workshop hoe men zelf meer ge-
organiseerd kan worden.

Niet alleen vertelt Hester wat  
over haar werk als professional 
organizer, ook zal ze een kor-
te workshop geven over werk-
plekorganisatie. De vrouwen le-
ren deze avond hoe zij efficiën-
ter kunen werken, beter kunnen 
plannen, meer grip krijgen op het 

werk en meer rust in het hoofd. 
Aan bod komt een korte test over 
hoe georganiseerd men eigen-
lijk is. Daarnaast vertelt Hester 
hoe grip te krijgen op de mailbox 

en meer overzicht over de tota-
le workload. De bijeenkomst be-
gint om 19.00 uur. Meer informa-
tie en aanmelden op www.goed-
contact.nl.

Bakkum - In Hotel Fase Fier start op zondag 4 maart het Open Po- dium Bakkum. Verteller/zanger 
Fons Boer presenteert de mid-
dag en opent om 15.30 uur met 
het lijflied ‘Bakkum aan zee’. Het 
publiek zingt natuurlijk mee. De 
volgende gasten treden vervol-
gens op: Dick Pels, singer-song-
writer en freelance schrijver uit 
Amsterdam. 
Dichter Jabik Veenbaas is van de 
partij. Jabik woont en werkt in 
Bakkum en heeft verschillende 
dichtbundels op zijn naam staan. 
Jeroen Walstra en Ed Berepoot 
brengen hun gipsy jazz. Jeroen is 
Bakkummer en Ed komt uit Hei-
loo. Ron Lindeman uit Almere is 
singer-songwriter met een voor-
liefde voor melodieuze liedjes 
met poëtische teksten die hij de-
ze middag laat horen in Bakkum. 
Bert Pruis uit Zwolle sluit de mid-
dag af met zijn ‘fingerstyle coun-
try blues’. 
De overgangen tussen de optre-
dens vult Fons Boer met een kort 
verhaal of een lied. In de zaal van 
Hotel Fase Fier wordt een klein 
podium in een huiselijke sfeer ge-
creëerd. Het podium in de spots 
en Jos Zonneveld, de geluidsman 
die de kwaliteit van het geluid be-
heert. Gratis toegang.

Glasfusion bij Perspectief
Castricum - Op  vrijdag 23 maart 
van 13.30-16.30 uur is er een ba-
sisworkshop glasfusion bij Per-
spectief. 
Onder leiding van ervaren leden 
kan men kennismaken met de 

beginselen van het werken met 
glas en wordt een sieraad of gla-
zen voorstelling gemaakt. 
Opgeven bij Froukje Docter, tel. 
06-13050180, mail: froukjedoc-
ter@gmail.com.

Zondag start Open Podium Bakkum
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Vogels van Zuid-Amerika
Castricum  - Op zaterdag 10 
maart om 14.00 uur houdt Vogel-
werkgroep Midden-Kennemer-
land in De Hoep een lezing met 
beelden onder de titel: ‘Vogels 
van Zuid-Amerika’. Ook wordt 
dan de jubileumtentoonstel-
ling van de Vogelwerkgroep ge-
opend. De lezing wordt verzorgd 
door Wim de Groot.
Aan de hand van een serie vogel-
foto’s gemaakt tijdens negen rei-
zen naar zes verschillende lan-
den neemt vogelfotograaf Wim 
de Groot het publiek mee naar 
de kleurrijke avifauna van Zuid-
Amerika. Wim woont 34 jaar met 
zijn vrouw Jeanette den Herder 

in Castricum. Zij zijn in de zomer 
van 2014 geïnteresseerd geraakt 
in de avifauna. 
Al vrij snel zijn zij naast het voge-
len in Nederland ook naar buiten-
landse bestemmingen gereisd in 
Europa, Azië, Afrika en Amerika.
Wim heeft het vogelen gecom-
bineerd met het fotograferen en 
heeft inmiddels 1.800 soorten 
wereldwijd kunnen
vastleggen.In Zuid-Amerika heb-
ben zij achtereenvolgens Trini-
dad and Tobago, Panama, Ecua-
dor, Brazilië, Colombia en Costa 
Rica bezocht. De nadruk komt tij-
dens de presentatie te liggen op 
de foto’s. Foto: Wim de Groot. 

Reddingsbrigade biedt 
levensreddende tips!
Castricum - Terwijl de sloten 
dichtvriezen en de schaatsen 
uit het vet worden gehaald, is 
de Reddingsbrigade al druk be-
zig met de voorbereidingen voor 
het komende zomerseizoen. Over 
minder dan drie maanden start 
het strandseizoen weer. Het afge-
lopen seizoen heeft de Reddings-
brigade haar handen vol gehad 
aan het bewaken van de muien 
in zee. Hierbij zijn meerdere per-
sonen uit een levensbedreigende 
situatie gered. Om dit succesvol 
te blijven doen, zijn er voldoen-
de middelen en opgeleide Life-
guards nodig.

De SDRB (Stichting Steun de 
Reddingsbrigade) verspreidt ie-
der jaar in mei de donatieac-
tie in de gemeente. Met de op-
brengst hiervan ondersteunen 

zij de redders bij hun belangrijke 
taak. Maar voorkomen is natuur-
lijk beter dan genezen. Daarom 
biedt de SDRB kosteloos drie in-
formatieavonden aan waarbij uit-
leg wordt gegeven over hoe ie-
dereen een veilige stranddag kan 
beleven.
Tijdens de informatieavond 
‘Zwemmen in zee, waar moet je 
rekening mee houden?’  wordt 
verteld over de gevaren van de 
zee. Hoe kan men bijvoorbeeld 
rekening houden met een zoper? 
Wat is het gevaar van oostenwind 
en hoe kan iemand zichzelf red-
den in een mui? 
De avonden worden georgani-
seerd op 21 maart, 4 april en 11 
april in het Strandvondstenmu-
seum en beginnen om 20.00 uur. 
Aanmelden kan door een mail te 
sturen naar info@sdrb.nl.

Steun Villa Vrolijk rolstoelbus

Akersloot - Afgelopen week 
mocht Wendy Poelman namens 
de Stichting Samen Spelen uit 
Akersloot een cheque van vijf-
honderd euro overhandigen aan 

Anja Kramer van Villa Vrolijk. An-
ja heeft haar droom uit laten ko-
men door in eigen huis, maximaal 
zes kinderen met een meervoudi-
ge beperking, een logeerplek en 

opvang te bieden. Omdat ze al-
leen over een eigen personen-
auto beschikt heeft ze de afgelo-
pen tijd allerlei ludieke acties, zo-
als een veiling op Facebook waar 
de kinderen en hun ouders zelf 
aan meewerkten, georganiseerd. 
Kinderen deden ook mee door 
rondjes te zwemmen, een me-
dewerker bakte oliebollen, een 
ouder verkocht truffels en meer. 
Uiteindelijk doel is een rolstoel-
bus voor zes tot negen perso-
nen voor het halen en brengen 
van kinderen van speciaal onder-
wijs en kinderdagcentra, zwem-
men in het weekend, dagjes uit 
en naar paardrijden en de kinder-
boerderij.

Stichting Samen Spelen verzorgt 
al vele jaren op vrijwillige basis 
vrolijke voorstellingen in instel-
lingen en ziekenhuizen. De voor-
stellingen zijn geschikt voor zo-
wel kinderen als voor volwasse-

nen met een verstandelijke be-
perking. Destijds is dit initiatief 
opgezet door Akersloter Siem 
Schoon, speciaal voor kinderen 
die in ziekenhuizen verblijven, op 
medische kinderdagverblijven, 
zmlk- of mytylscholen en in an-
dere zorginstellingen. Deze veel-
al interactieve voorstellingen zijn 
op maat gemaakt voor de speci-
fieke doelgroep, leeftijd en  het 
ontwikkelingsniveau. De stich-
ting kan dit geheel kosteloos aan-
bieden omdat de opbrengsten 
van de spelen voor volwassenen, 
zoals de Halloween griezeltocht 
in de bossen van Castricum en op 
verzoek moord- en fantasiespe-
len, daarvoor gebruikt worden. 

Voor meer informatie over deze 
stichting: www.stichtingsamen-
spelen.nl. De crowdfunding actie 
steunen voor de rolstoelbus kan 
via www.whydonate.nl/ de-villa-
vrolijk-bus.

Een nieuw school-
plein voor De Klimop

Het huidige plein is groter dan 
een gemiddeld schoolplein ver-
eist, maar is aan vernieuwing toe. 
Het nieuwe schoolplein van De 
Klimop krijgt een sportief karak-
ter voor kinderen van 2,5-13 jaar 
en wordt zo ingericht dat er voor 
elk wat wils te vinden is. Zo ko-
men er op het nieuwe plein onder 
andere een voetbalveld, een klim-
muur en een renparcours. Duur-
zaam en alle ruimte voor bewe-
ging en ontwikkeling zijn hierbij 
de kernwoorden.  
In het nieuwe plein komen de 
wensen van kinderen, ouders, 
leerkrachten en schoolbestuur 
ISOB samen. Maar om het nieu-
we plein te realiseren is nog extra 
geld nodig. Naast het aanschrij-
ven van verschillende fondsen or-
ganiseert De Klimop komend jaar 
verschillende acties om geld in te 
zamelen, zoals een sponsorloop, 
een fancy fair en een miniplay-
backshow. Na de voorjaarsvakan-
tie gaat begin maart de eerste ac-
tie van start: ‘Draag een steentje 
bij’. Kinderen laten hun creativiteit 
los op een steen om deze zo mooi 
mogelijk te versieren en verkopen 
deze vervolgens om geld op te 
halen voor hun nieuwe plein.  
Een nieuw schoolplein hoort bij 
de nieuwe Klimop, die nog steeds 
groeit als gevolg van de nieuwe 
onderwijsmethode, gepersonali-
seerd leren. Het onderzoek naar 
de mogelijkheden voor een fusie 
tussen De Klimop en de Sokker-
wei beïnvloedt de plannen voor 
een nieuw plein niet: beide scho-
len blijven binnen een fusiescena-
rio namelijk op hun eigen locatie.
De Klimop is twee jaar geleden 
overgestapt op een nieuwe me-
thode: gepersonaliseerd leren en 
IPC. Kinderen krijgen hierin de 
ruimte om zich cognitief en op 
persoonlijk en sociaal gebied te 
ontplooien. Op De Klimop krijgen 

Castricum - Basisschool De Klimop groeit. En hard ook, als gevolg 
van de nieuwe onderwijsmethode. De groei in het aantal leerlin-
gen vraagt om vernieuwing van het huidige schoolplein. Daar-
om slaan kinderen, ouders in de vertegenwoordiging van de Ou-
dervereniging, en het team van basisschool De Klimop de handen 
ineen om een gezamenlijk doel te bereiken: een schoolplein dat 
aansluit bij de nieuwe koers van De Klimop.

de kinderen onderwijs in kleine 
groepen zodat elk kind de per-
soonlijke aandacht krijgt die het 
nodig heeft. Daarnaast wordt er 
actief kennisgemaakt met de En-
gelse taal. Ook is vorig jaar in sa-
menwerking met Forte Kinder-
opvang Preschool De Klimop ge-
start: peuteropvang voor kinde-
ren van 2-4 jaar binnen dezelfde 
methode als de school aanbiedt, 
waardoor de overgang naar het 
basisonderwijs heel natuurlijk 
verloopt. Geïnteresseerde ouders 
zijn welkom om het nu nog oude 
plein en de school aan de Roose-
veltlaan 1 te komen bekijken en 
kennis te maken met de nieuwe 
methode. Preschool De Klimop 
organiseert daarnaast elke dins-
dag- en donderdagochtend in-
loopochtenden van 8.30-9.00 uur. 
Meer informatie: www.obsde-
klimopcastricum.nl.

Geslaagd voor EHBO op Het Kleurenorkest
Regio - Limmen - De afgelopen 
weken werd er door groep 8 hard 
gewerkt tijdens de lessen EHBO 
verzorgd door vrijwilligers van 
EHBO-vereniging Castricum. 
De kinderen vonden het enorm 
interessant en wisten na elke les 

zoveel te vertellen. Ze mochten 
reanimatie oefenen met een LO-
TUS-slachtoffer. 

Er werden wonden geschminkt, 
zoals blauwe plekken en een stuk 
hals in je hand, net echt. Stan, een 

van de leerlingen uit groep 8, ver-
telt: ,,Het was heel interessant en 
belangrijk. Als er nu een bijvoor-
beeld een kleuter valt op het 
schoolplein en juf is er even niet, 
dan kunnen wij helpen. We weten 
nu precies wat we moeten doen.” 

Gelukkig slaagden alle leerlingen 
en kregen ze een diploma. 

De kinderen uit groep 7, die af en 
toe slachtoffer mochten spelen, 
kunnen niet wachten tot zij vol-
gend jaar aan de beurt zijn.

Voorkom en leer vallen 
Regio - Vallen bij oudere men-
sen is een ernstig en veelvoorko-
mend probleem. Sommige ou-
deren belanden na een valpar-
tij zelfs op de spoedeisende hulp. 
Anderen belanden in het zieken-
huis of verpleeghuis. 
Bij veel mensen ontstaat de angst 
om (opnieuw) te vallen en dit 
leidt tot onzekerheid bij gewo-
ne, dagelijkse bezigheden. Ruim 
de helft van de 70-plussers is be-
zorgd om te vallen. Sommigen 
gaan daarom minder het huis uit 
en raken sociaal geïsoleerd. Om 
ouderen weerbaarder te maken 
voor ongelukjes met grote ge-
volgen is er in toenemende mate 
aandacht voor dit probleem. 

Afgelopen week was er in restau-
rant Wierenga in Castricum een 
informatiebijeenkomst over het 
voorkómen en het leren vallen. 
De fysiotherapeuten van ViVa! 
Zorggroep en de fysiotherapie-
praktijk Henri Schuytstraat pre-

senteerden samen hun cursussen 
voor ouderen. In de cursus Vallen 
Verleden Tijd van de fysiothera-
pie Henri Schuytstraat wordt ge-
werkt aan het verbeteren van het 
looppatroon, het geven van meer 
zekerheid in het lopen, het voor-
komen van vallen en  het hande-
len tijdens en na een val. De cur-
sus Zicht op evenwicht van ViVa! 
Zorggroep leert minder bezorgd 
te zijn om te vallen, de kans op 
vallen te verminderen, optimaal 
gebruik te maken van de eigen 
mogelijkheden en meer te gaan 
bewegen.
De bijeenkomst werd goed be-
zocht en de eerste deelnemers 
hebben zich aangemeld. Meer 
informatie over Vallen Verleden 
Tijd of Zicht op evenwicht? Bel 
0251 - 65 04 47 of mail info@hen-
rischuytstraat.nl voor Vallen Ver-
leden Tijd. Bel 088 - 995 80 00 
of mail zichtopevenwicht@viva-
zorggroep.nl voor Zicht op even-
wicht. 
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28 FEBRUARI
Knutselen in het BIEB Atelier van 
14.00 tot 15.30 uur in de biblio-
theek Limmen. De activiteit is be-
doeld voor kinderen van zes tot 
en met twaalf jaar.

Sportspektakel voor basisscho-
lieren (6-12 jaar) in sporthal De 
Zien in Uitgeest, 13.00-17.00 uur.

Kindermiddag in Museum Broe-
kerveiling in Broek op Langedijk 
vanaf 13.00 uur.

Filmmiddag voor grootouders 
met kleinkinderen in De Zwaan 
in Uitgeest, 14.00 uur. 

1 MAART
Sportspektakel voor kinderen 
van 6 tot en met 12 jaar in De 
Meent Bauerfeind in Alkmaar, 
10.00-16.00 uur. Aanmelden niet 
nodig.

In de serie De Ochtenden neemt 
operadeskundige Kees Schilder 
het publiek in de bibliotheek in 
Castricum mee in de wereld van 
Guiseppe Verdi vanaf 10.00 uur.

Inloop van 10.00 tot 12.00 uur in 
‘t Praethuys voor iedereen die bij 
kanker betrokken is. Men biedt 
een luisterend oor en een veilige 
plek voor uw verhalen. Locatie:  
Castricum, Dorpsstraat 23.

Dreamtime Healing Concert 
in de Slotkapel in Egmond aan 
den Hoef, klankschalen en didge-
ridoo, 20.15 uur. Reserveren via 
sakagaweea@hotmail.com.

Uniek Requiem van Fauré in 
Grote Kerk Alkmaar met mede-
werjing van het Nederlands Ka-
merorkest en Nederlands Kamer-
koor, 20.15 uur. (foto: aangele-
verd)

Club Pussycat met Kita Menari, 
Beaux en anderen in Podium Vic-
torie in Alkmaar, 20.30 uur.

2 MAART
Sportinstuif voor peuters en kleu-
ters (1-5 jaar) in De Meent Bauer-
feind in Alkmaar, 10.00-12.00 uur. 
Aanmelden niet nodig.

De Kleine Zeemeermin (6-10 jaar) 
door Theater Terra in De Vest in 
Alkmaar, 14.30 uur. (foto: Joris 
van Veldhoven & Darren van der 
Lek)

Film Una Mujer Fantástica in 
Filmhuis De Zwaan in Uitgeest, 
20.15 uur.

Bella Italia: muzikale reis met Ita-
liaanse topsongs (try out) in Ken-
nemer Theater Beverwijk, 20.15 
uur. (foto: Robin Kamphuis)

Reprise van het succesvolle the-
aterconcert door musicalster Re-
né van Kooten en de band Shif-
ting Daylight. in theater de Beun 
in Heiloo, aanvang 20.15 uur. (fo-
to: Stef Nagel)

3 MAART

Woiski vs Woiski: muzikale be-
werking van het boek Bruine Bo-
nen en Kouseband in het Kenne-
mer Theater Beverwijk, 20.15 uur. 
(foto: Sofie Knijff)

Lennaert Nijgh theaterconcert 
door Sjors van der Panne, Jim de 
Groot, José Koning en Izaline Ca-
lister in De Vest in Alkmaar, 20.15 
uur. (foto: Merlijn Doomernik)

Cabaretier Murth Mossel met 
try-out in het Kennemer Theater 
Beverwijk, 20.30 uur. (foto: Kern 
Thompson)

Piña in Podium Victorie in Alk-
maar, een feest met de heetste 
latin muziek, tropische sfeer en 
vooral veel gezelligheid, 20.30 
uur.

4 MAART

    PERSBERICHT 
 

 
 

 

 
Natuur en cultuur historische wandeling rond 

Kasteel Marquette  
zondag 4 maart 2018  

 
 
Op zondag 4 maart a.s. organiseert IVN Afdeling Midden Kennemerland  een prachtige wandeling 

rond kasteel Marquette. 
 

De excursie start bij Boerderij Heemshof aan de Oosterweg 2c. Daarna wordt er gewandeld, onder 
leiding van een IVN gids, richting landgoed Marquette. Onderweg wordt er vertelt over de bomen 
met hun winterkenmerken, de geuren en kleuren van de bijzondere voorjaarsbloei en bloesems, en 
over de vele bollen- en stinsenplanten die het landgoed rijk is. Onderwijl luistert u naar het vrolijke 
gekwetter van de vele vogels die zich opmaken om te gaan nestelen.  Er zal ook aandacht zijn voor de 
rijke historie van het landgoed dat al dateert uit de 13e eeuw.  
 
Wilt u meer te weten  komen over deze bijzondere locatie in Heemskerk?  
Aanmelden voor deze excursie kan door een e-mail te sturen naar excursieivnmk@gmail.com 
onder vermelding van wandeling Marquette of via https://www.ivn.nl/mkl 
 
We vertrekken om 10.00 uur vanaf Boerderij Heemshof, Oosterweg 2c, Heemskerk en zijn rond 12.00 
uur weer terug.  U krijgt daarna een kopje koffie of thee aangeboden. Kosten zijn 4,00 per persoon, 
kinderen tot 12 jaar betalen € 2,00. U wordt verzocht te parkeren bij voetbalvereniging ADO 20 (ook 
aan de Oosterweg) of bij landgoed Marquette, omdat er beperkt parkeergelegenheid is bij Boerderij 
Heemshof.  Lopen naar Boerderij 
Heemshof  is vanaf beide locaties goed 
te doen. Zo mogelijk komt u met de 
fiets.  
  
 
 
 
 
 
 
Niet voor publicatie 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Lia van den Berghe 
excursieivnmk@gmail.com of 
06-236 14622 
 
 
 

Natuur- en cultuurhistorische 
wandeling met IVN gids rond 
Kasteel Marquette in Heems-
kerk start 10.00 uur bij Boerderij 
Heemshof aan de Oosterweg 2c.

IVN-wandeling langs de bin-
nenduinrand in Egmond (Wim-
menummerduinen zijn afgeslo-
ten wegens broedseizoen) start 
11.00 uur bij het PWN-informa-
tiebord aan het Nachtegalenpad, 
aan de noordkant van Egmond 
aan den Hoef en duurt ongeveer 
2 uur. Nadere inlichtingen: 072 
5337601.

Klassiek concert bij De Zwaan 
Cultureel door leraren van de Mu-
ziekschool Uitgeest, 11.30 uur.

Kastrikums Shanty- en Folk-
songkoor ‘De Skulpers’ treedt 
op bij de Soos in jongerencen-
trum Discovery, Dorpsstraat 2a in 
Castricum, 14.00 uur.

Kindertheater in De Cirkel in 
Heemskerk: Toneelgroep Knars 
met De Wenteltoren (5+), 14.00 
uur.

Sinnerboy: Tribute to Rory Galla-
gher in de Nozem en De Non in 
Heemskerk, 16.00 uur.

Welterusten kleine beer, fami-
lievoorstelling (4+) in het Kenne-
mer Theater in Beverwijk, 14.00 
uur. (foto: aangeleverd)

Lazy Sunday: meeslepende Fado 
van Quatro Ventos om 15:00 uur 
in de Cultuurkoepel Heiloo. (foto: 
aangeleverd)

Gaia Strijkkwartet in concert-
zaal Geesterhage, 15.30 uur. 
Maaike Peters (cello), Rani Kumar 
(altviool), Merel Jonker (viool) en 
Francoise van Varsseveld (viool) 
kennen elkaar van het Utrechts 
conservatorium en spelen al ja-
ren samen op hoog niveau. Kaar-
ten: www.toonbeeld.tv. (foto: 
aangeleverd)

Open Podium Bakkum in Ho-
tel Fase Fier, 15.30 uur. Met on-
der andere verteller/zanger Fons 
Boer (foto).

Film Battle of the Sexes in De 
Cirkel in Heemskerk, 20.00 uur.

6 MAART
Verkiezingsdebat Lokaal FNV 
IJmond in raadszaal gemeente-
huis Beverwijk, 19.30 uur.

Van Foreest Publiekslezing in 
de Grote Sint Laurenskerk in Alk-
maar. Spreker is forensisch patha-
loog Frank van de Goot. Aanvang 
20.00 uur.

7 MAART
Longpuntbijeenkomst in het 
Rode Kruis Ziekenhuis in Bever-
wijk, 14.30-16.00 uur. Thema: al-
lergieën. Aanmelden: beverwijk@
longpunt.longfonds.nl.

Inschrijven voor weekend 
met de Zuchtende Man 
Limmen - De organisatie voor het 
komende motorweekend van de 
Zuchtende Man op 9 en 10 juni is 
in volle gang. Er is een prachtige 
locatie gevonden in Appelscha.
Op vrijdag 2 maart vanaf 20.00 

uur start de inschrijfavond in De 
Lantaarn. Er wordt een film ge-
draaid van het laatste motor-
weekend. Voorinschrijven is ook 
mogelijk via een link op de Face-
bookpagina. 

Deel de dromen over 
democratie bij TT Café
Castricum Op vrijdag 2 maart 
kan iedereen meepraten over de-
mocratie. Wat was dat toch pre-
cies? En hoe gaat het lokaal, met 
de gemeenteraadsverkiezingen 
in zicht?
In een opmars naar lokale verkie-
zingen ziet Castricum een brede 
waaier aan lokale politici, voor de 
gelegenheid in kleurige regen-
jacks, die weer eens de burger 
komen ‘opzoeken’ op de lokale 
markt.  Na de verkiezingen volgt 
het politieke spel, met haar eigen 
dynamiek, akkoordjes en coali-
ties. Alles met een planningsho-
rizon van vier jaar. De vraag is of 
dat beter kan.
 
Hoe ziet een democratie er uit die 
burgers helpt, inspraak beter re-

gelt en ruimte creëert voor initi-
atieven van burgers? Transition 
Town Castricum zoekt een demo-
cratie die belangen van burger 
boven de belangen van grote on-
dernemingen stelt. Een democra-
tie die rechtvaardig is en rekening 
houdt met zwakkeren en met de 
toekomst van de planeet.  

In het TT Café van 2 maart gaan 
we dit onderwerp bespreken. 
Aan belangstellenden wordt ge-
vraagd hun dromen te delen 
door middel van een korte pre-
sentatie, een pitch, verhalen, te-
keningen, een lied of een gedicht.  
In Club Mariz op de Dorpsstraat 
vanaf 19.30 uur. Meer informatie 
over Transition Town Castricum: 
ttcastricum.nl. Gratis entree.

IVN start met regionale 
natuurgidsenopleiding
Regio - Regio - Binnenkort start 
IVN Midden Kennemerland 
een natuurgidsenopleiding in 
Heemskerk. De opleiding ver-
breedt de kennis over veldbiolo-
gie, landschapsecologie en duur-
zaamheid. Ook leren deelne-
mers hoe activiteiten op het ge-
bied van natuurbeleving kun-
nen worden voorbereid en bege-
leid. Er wordt aandacht besteed 
aan didactische vaardigheden en 
het werken in groepen. De oplei-

ding duurt 1,5 jaar, en is een com-
binatie van theorie- en praktijk-
lessen. Theorieles vindt tweewe-
kelijks plaats op maandavond in 
Het Koetshuijs aan de Tolweg 9 
in Heemskerk. Praktijklessen en 
buitenexcursies zijn twee keer 
per maand op zaterdagochtend. 
Stuur een mail aan ivnmkl1@
gmail.com voor aanmelding. Voor 
het complete programma en in-
schrijfformulieren voor de oplei-
ding: www.ivn.nl/mkl.

Samen stamppot eten
voor het goede doel
Castricum - De werkgroep Cas-
tricum-Ethiopië kookt een maal-
tijd en iedereen kan aanschui-
ven op vrijdag 16 maart om 18.00 
uur. Het menu bestaat uit twee 
of meer stamppotten met toebe-
horen en ook een dessert wordt 
niet vergeten. De kosten bedra-
gen vijftien euro. De opbrengst 
is bestemd voor onze projec-
ten in Ethiopië. In een sloppen-
wijk in de hoofdstad Addis Abe-
ba waar de allerarmste kinderen 

worden geholpen naar school te 
kunnen gaan. Ook wordt er voor 
een aantal kinderen gezorgd voor 
ontbijt en lunch en alle kinderen 
kunnen terecht voor hulp bij het 
huiswerk. 
Men kan zich tot 13 maart opge-
ven bij Lia Hoogeland e-mail: lia-
hoogeland@zonnet.nl, tel.: 0251-
656100. De maaltijd wordt ge-
houden in het Parochiecentrum 
naast de Pancratiuskerk, Dorps-
straat 113 in Castricum.

Kansen voor detailhandel 
Akersloot - Over de toekomst 
van de detailhandel en het tegen-
gaan van de terugloop in de ker-
nen Limmen en Akersloot wil D66 
Castricum op woensdagavond 7 
maart met u in gesprek. Met de 
winkeliers en met bewoners. Met 
deelname Rob Dekker, winkelier 
in Akersloot, tevens raadslid voor 
de VVD; met Cees Smit, voorzitter 
van de Limmer Ondernemersver-

eniging; en Rob van Keulen, voor-
zitter van de Regionale Advies-
commissie Detailhandel  -  onder 
leiding van Harold Ebels uit Lim-
men, planoloog en raadslid D66. 
Inleiders zijn twee experts en er-
varingsdeskundigen met prak-
tijkvoorbeelden. De discussie-
avond vindt plaats in ’t Hoorntje 
in Akersloot, Kerklaan 20. De bij-
eenkomst begint om 19.30 uur.
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Verkiezingen gemeenteraad
Weet wát je stemt, vul het Kieskompas in
Woensdag 21 maart kan je op 10 parti jen stemmen. Maar hoe weet je nou welke parti j waar 
voor staat? Om je op weg te helpen hebben we samen met de parti jen een Kieskompas ge-
maakt. De 10 parti jen geven hun standpunt op 29 stellingen. Zo kan het Kieskompas je op weg 
helpen met de keuze die je maakt. 

Vul het Kieskompas in via 
htt ps://castricum.kieskompas.nl 
of via die app Castricum stemt.

Weet wát je stemt, kom naar 
een debat
Wil je weten hoe de politi eke 
parti jen denken over bepaalde 
onderwerpen? Kom dan naar het 
slotdebat op zondag 18 maart. 
Vanaf 19.30 uur ben je welkom in 
Theater Koningsduin in Geester-
hage. Daar begint om 20.00 uur 
het slotdebat. Alle lijstt rekkers 
gaan met elkaar in debat over 
onderwerpen 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 Om-
roep Castricum. 
Deze en andere belangrijke data vind je in de app Castricum stemt.

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   
Carrousels  
19.00 – 19.30 Vervolgbehandeling bijdrage egalisati efonds aan plan 18
 huurwoningen Limmen Zandzoom (besloten) 
19.30 – 20.45 Zienswijze op begroti ngswijziging BUCH-werkorganisati e 
19.30 – 20.45 Consultati e raad uitwerking maatregelplan Beverwijkerstraatweg:
 voornemen uitwerking LVO oplossingsrichti ng 2A   
 pauze  
21.00 – 22.00 Vaststellen ruimtelijk kader voor de realisati e van een groeps-
 accommodati e met zorg op het perceel Heereweg 114 te Bakkum
21:00 – 22.00 Zienswijze oprichti ng coöperati e GGD  
22.00 – 22.30 Moti e plaquett e in de raadzaal van arti kel 1 in de Grondwet  
22.00 – 22.30  Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen*  

Raadsvergadering
Tijd Onderwerp 
22.45 1 Opening en mededelingen  
 2 Vaststellen agenda  
 3 Advies van raad aan college inzake burgeriniti ati ef verharden
 schelpenpad park Vuurbaak/Middenweg te Limmen  
 4 Debat Raad  
 A Actuele politi eke onderwerpen   
 5 Besluitvorming  
 A Voorstel zwemvoorziening Castricum  
 B Regionale Detailhandelsvisie  
 C Voorstel rondom bestuurscultuur   
 D Tweede wijziging legestarieventabel   
 E Bijdrage egalisati efonds aan plan 18 sociale huurwoningen Limmen  
  (o.v.b. van carrouselbehandeling)   
 F Verordening ambtelijk bijstand en fracti eondersteuning   
 G Afrekening fracti ebudgett en 2017   
 H Doelmati gheidsverordening 213A   
 I Zienswijze oprichti ng coöperati e GGD (o.v.b. van carrouselbehandeling)
 J Moti e plaquett e art. 1 grondwet in raadzaal (o.v.b. van carrousel-
  behandeling)
 K Principeverzoek voor de realisati e van een groeps- accommodati e  
  met zorg
  op het perceel Heereweg 114 te Bakkum (o.v.b. van carrousel-
  behandeling)
 L Bekrachti gen geheimhouding nadere fi nanciële onderbouwing 
  Kennemer Wonen    
 M Bekrachti gen geheimhouding Vaststellingsovereenkomst  
 N Initi ati efvoorstel m.b.t. kruising Visweg- Rijksstraatweg te Limmen 
 6 Sluiti ng  

Er kan alleen ingesproken worden bij de onderwerpen, die in de carrousel worden behan-
deld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken

 Agenda Raadsplein 8 maart 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.

Offi  ciële mededelingen woensdag 28 februari 2018
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

150218 M.H. Tromplaan 15 in Castricum
  Het vergroten van de woning (erker)
  Van Egmondstraat 5a in Castricum
  Het veranderen van bedrijfsfuncti e naar woonfuncti e
  De Crimpen 5 in Akersloot
  Het wijzigen van de voorgevel
  Dusseldorperweg 56 in Limmen
  Het verbouwen van een café
160218 Limmer Linten fase 2b (omgeving Nieuwelaan) in Limmen.
  Het bouwen van 50 woningen
  Limmer Linten fase 2c (omgeving Visweg) in Limmen
  Het bouwen van 2 woongebouwen en 2 rij-woning blokken

170218 Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 27 in Limmen
  Het veranderen van de kozijnen aan de voorzijde van  de woning
190218 Parkeerterrein bij strandopgang in Castricum
  (doorzetti  ng ingediende aanvraag  24-11-2017)
  Het aanpassen van het parkeerterrein
200218 Goudenregenlaan 47 in Castricum
  Het plaatsen van een dakopbouw
210218 Breedeweg 77 in Castricum
  Het bouwen van een schuur

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling gesteld 
en worden niet verder behandeld 
Vergunningsvrij: Marti n Luther Kingstraat 8 in Akersloot
Het plaatsen van een dakkapel (voorzijde)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
200218 Buurtweg 20 in Akersloot 
  Het plaatsen van een fi etsenstalling en afvalcontainer
230218 Kerkweg 6 in Limmen
  Het uitbreiden van een dakkapel
  Maatlat 8 in Limmen 
  Het plaatsen van een hekwerk

Werkzaamheden oevers Beethovensingel
Het groen aan de Beethovensingel krijgt een opknapbeurt. In maart start aannemer Stoop uit 
Waarland met de aanleg van een natuurvriendelijke oever. De werkzaamheden duren enkele 
weken.

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de beschoeiing. Een gedeelte van de bermen 
wordt afgegraven, zodat de oevers die min of meer op gelijke hoogte met de waterlijn komen te 
liggen. 

In het najaar worden nieuwe bomen geplant en volgend jaar is het straatwerk aan de beurt. 
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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. 

Verleende APV-vergunning
Datum Adres
210218 Zeeweg 71 in Castricum
  Evenementenvergunning The Tour Bond/muziekavond
210218 Dorpsplein in Castricum
  Evenementenvergunning  Westendorf reünie bij Café Balu op zondag 15 april 2018  
  van 16.00 uur tot 23.00 uur

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 APV via apv@debuch.nl of via 088 
9097561.

Vastgesteld bestemmingsplan 
‘Eerste parti ele herziening Castricum-Centrum’
Burgemeester en wethouders maken op grond van arti kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening be-
kend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 februari 2018 het bestemmingsplan 
‘Eerste parti ele herziening Castricum-Centrum’ heeft  vastgesteld. De gemeenteraad heeft  
besloten geen exploitati eplan vast te stellen voor het bestemmingsplan.

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de renovati e van het winkelcentrum Geesterduin in Castri-
cum. 

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, en de hierbij behorende stukken zijn 
met ingang van 1 maart 2018 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijke-

plannen.nl onder planID: NL.IMRO.0383.BPC17WcGeesterduin-VS01. Daarnaast ligt het be-
stemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1.

Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 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 de gemeenteraad naar voren heeft  ge-
bracht;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn ziens-
wijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen;

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 bestemmingsplan
Ingevolge arti kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van 
het bestemmingsplan, 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 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, tel. 14 0251 of via e-mail petradrenth@debuch.nl of janvanboven@
debuch.nl .

Castricum, 28 februari 2018

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 ge-
meentehuis. Steeds meer zaken (denk aan 

verhuizing doorgeven, uitt reksel aanvragen) 
kunt u thuis regelen via www.castricum.nl. 
Langskomen? 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 werk-
dagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlim-
mendewoude@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 bouwplannen, het 
doorgeven van gevonden of verloren voor-
werpen, het afgeven 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 af-
spraak

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

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum

ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Colofon
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Wegwerkzaamheden 
Kleibroek en rotonde
Regio - Castricum   De werkzaam-
heden aan de Kleibroek, inclusief 
rotonde Torenstraat, en de Ko-
ning Willemstraat zijn gestart. Het 
gaat om vervangingen en aan-
passingen van leidingen en om 
herinrichting. De rotonde wordt 
verplaatst en aangepast, met vrij-
liggende fietspaden. Uitvoering 
vindt in delen plaats om het ver-
keer in de hoofdrichting door te 
kunnen laten gaan. De dienstlei-
dingen worden vervangen van-
wege de verplaatsing van de ro-
tonde.

De rijbaan van de Kleibroek wordt 
compleet opgebroken, waarna 
een regenwaterriool wordt aan-
gelegd. Daarna wordt een fun-
dering aangebracht en de nieu-
we weg opgebouwd. De fiets-
paden worden verbreed waarbij 
het oostelijke fietspad ook in as-
falt wordt uitgevoerd. Het riool 
voor de huizen aan de zuidoost-
zijde wordt vervangen, het voet-
pad aldaar wordt verplaatst naar 

de erfgrens. Bij deze herinrichting 
worden bomen verwijderd: deels 
vanwege de werkzaamheden, 
deels vanwege hun ongezonde 
staat. Er worden resistente iepen 
teruggezet. De herplant is in het 
najaar in de groenstrook tussen 
de Kleibroek en de Iepenlaan.

In de Koning Willemstraat wor-
den de dienstleidingen vervan-
gen. Het bestaande gemengde ri-
ool in het trottoir wordt vervan-
gen door een vuilwaterriool en 
een regenwaterriool in de rijweg. 
De bestrating wordt opnieuw 
aangebracht met nieuwe beton-
straatstenen. De bomen die aan 
het einde van hun levensduur zijn 
worden gekapt en in het najaar 
vervangen door nieuwe bomen. 

De aannemers gebruiken de Brink 
en van het grasperk in de hoek 
Meidoornlaan/ Kleibroek voor ke-
ten en opslag. Ook komen er tij-
delijke depots op het parkeerter-
rein aan de Prinses Beatrixstraat 

bij de kerk. Het gemeentelijke 
terrein aan de Eerste Groenelaan 
wordt gebruikt als tijdelijk grond-
depot. De nutsbedrijven begin-
nen met de werkzaamheden aan 
de rotonde Torenstraat. Het werk 
is naar verwachting medio ju-
li 2018 gereed. In het najaar van 
2018 worden de nieuwe bomen 
geplant. Zestig jaar Vogelwerkgroep

Regio - Dit jaar viert Vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland 
het zestigjarige lustrum. Dit gaat 
breed gevierd worden, met een 
expositie van de diverse groepen 
binnen de Vogelwerkgroep. Ook 
zijn er verschillende lezingen en 
een jeugdexcursie.  Op 10 maart 
start de jubileumviering met het 
openen van een expositie over 
het wel en wee van de verschil-
lende werkgroepen. Op die dag is 
er al een uitgebreid programma. 
De jeugdexcursie start om 9.30 

uur bij De Hoep en gaat via de ijs-
baan en vogelhut De Winterko-
ning terug naar De Hoep. Na de 
excursie zal de expositie bezocht 
worden van de Vogelwerkgroep. 
Deze excursie is voor kinderen 
vanaf tien jaar en er zijn geen kos-
ten aan verbonden.
Om 14.00 uur start een lezing van 
Wim de Groot over vogels in Zuid-
Amerika. De officiële opening 
van de expositie, zal in de pauze 
van de lezing plaats vinden. Bij 
de  afsluiting van de expositie op 

21 april is er nog een lezing om 
14.00 uur over tien jaar stadsvo-
gelbescherming door Jip Louwe 
Kooimans. Voor dieren die in de 
stad hun belangrijkste leefgebied 
vinden, moet de bescherming 
plaatsvinden binnen de grenzen 
van de stad. In 2006 startte Vogel-
bescherming Nederland als eer-
ste ter wereld een beschermings-
plan voor stadsvogels. De werke-
lijke viering voor de leden is op 24 
maart vanaf 13.00 uur in De Hoep, 
waar twee besloten lezingen.
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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. 

Verleende APV-vergunning
Datum Adres
210218 Zeeweg 71 in Castricum
  Evenementenvergunning The Tour Bond/muziekavond
210218 Dorpsplein in Castricum
  Evenementenvergunning  Westendorf reünie bij Café Balu op zondag 15 april 2018  
  van 16.00 uur tot 23.00 uur
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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 APV via apv@debuch.nl of via 088 
9097561.

Vastgesteld bestemmingsplan 
‘Eerste parti ele herziening Castricum-Centrum’
Burgemeester en wethouders maken op grond van arti kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening be-
kend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 februari 2018 het bestemmingsplan 
‘Eerste parti ele herziening Castricum-Centrum’ heeft  vastgesteld. De gemeenteraad heeft  
besloten geen exploitati eplan vast te stellen voor het bestemmingsplan.

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de renovati e van het winkelcentrum Geesterduin in Castri-
cum. 

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, en de hierbij behorende stukken zijn 
met ingang van 1 maart 2018 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijke-

plannen.nl onder planID: NL.IMRO.0383.BPC17WcGeesterduin-VS01. Daarnaast ligt het be-
stemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1.

Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 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 de gemeenteraad naar voren heeft  ge-
bracht;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn ziens-
wijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen;

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 bestemmingsplan
Ingevolge arti kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van 
het bestemmingsplan, 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 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, tel. 14 0251 of via e-mail petradrenth@debuch.nl of janvanboven@
debuch.nl .

Castricum, 28 februari 2018

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 ge-
meentehuis. Steeds meer zaken (denk aan 

verhuizing doorgeven, uitt reksel aanvragen) 
kunt u thuis regelen via www.castricum.nl. 
Langskomen? 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 werk-
dagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlim-
mendewoude@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 bouwplannen, het 
doorgeven van gevonden of verloren voor-
werpen, het afgeven 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 af-
spraak

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

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum

ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Colofon
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Wegwerkzaamheden 
Kleibroek en rotonde Regio - Castricum   De werkzaam-
heden aan de Kleibroek, inclusief 
rotonde Torenstraat, en de Ko-
ning Willemstraat zijn gestart. Het 
gaat om vervangingen en aan-
passingen van leidingen en om 
herinrichting. De rotonde wordt 
verplaatst en aangepast, met vrij-
liggende fietspaden. Uitvoering 
vindt in delen plaats om het ver-
keer in de hoofdrichting door te 
kunnen laten gaan. De dienstlei-
dingen worden vervangen van-
wege de verplaatsing van de ro-
tonde.

De rijbaan van de Kleibroek wordt 
compleet opgebroken, waarna 
een regenwaterriool wordt aan-
gelegd. Daarna wordt een fun-
dering aangebracht en de nieu-
we weg opgebouwd. De fiets-
paden worden verbreed waarbij 
het oostelijke fietspad ook in as-
falt wordt uitgevoerd. Het riool 
voor de huizen aan de zuidoost-
zijde wordt vervangen, het voet-
pad aldaar wordt verplaatst naar 

de erfgrens. Bij deze herinrichting 
worden bomen verwijderd: deels 
vanwege de werkzaamheden, 
deels vanwege hun ongezonde 
staat. Er worden resistente iepen 
teruggezet. De herplant is in het 
najaar in de groenstrook tussen 
de Kleibroek en de Iepenlaan.

In de Koning Willemstraat wor-
den de dienstleidingen vervan-
gen. Het bestaande gemengde ri-
ool in het trottoir wordt vervan-
gen door een vuilwaterriool en 
een regenwaterriool in de rijweg. 
De bestrating wordt opnieuw 
aangebracht met nieuwe beton-
straatstenen. De bomen die aan 
het einde van hun levensduur zijn 
worden gekapt en in het najaar 
vervangen door nieuwe bomen. 

De aannemers gebruiken de Brink 
en van het grasperk in de hoek 
Meidoornlaan/ Kleibroek voor ke-
ten en opslag. Ook komen er tij-
delijke depots op het parkeerter-
rein aan de Prinses Beatrixstraat 

bij de kerk. Het gemeentelijke 
terrein aan de Eerste Groenelaan 
wordt gebruikt als tijdelijk grond-
depot. De nutsbedrijven begin-
nen met de werkzaamheden aan 
de rotonde Torenstraat. Het werk 
is naar verwachting medio ju-
li 2018 gereed. In het najaar van 
2018 worden de nieuwe bomen 
geplant.

Zestig jaar Vogelwerkgroep
Regio - Dit jaar viert Vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland 
het zestigjarige lustrum. Dit gaat 
breed gevierd worden, met een 
expositie van de diverse groepen 
binnen de Vogelwerkgroep. Ook 
zijn er verschillende lezingen en 
een jeugdexcursie.  Op 10 maart 
start de jubileumviering met het 
openen van een expositie over 
het wel en wee van de verschil-
lende werkgroepen. Op die dag is 
er al een uitgebreid programma. 
De jeugdexcursie start om 9.30 

uur bij De Hoep en gaat via de ijs-
baan en vogelhut De Winterko-
ning terug naar De Hoep. Na de 
excursie zal de expositie bezocht 
worden van de Vogelwerkgroep. 
Deze excursie is voor kinderen 
vanaf tien jaar en er zijn geen kos-
ten aan verbonden.
Om 14.00 uur start een lezing van 
Wim de Groot over vogels in Zuid-
Amerika. De officiële opening 
van de expositie, zal in de pauze 
van de lezing plaats vinden. Bij 
de  afsluiting van de expositie op 

21 april is er nog een lezing om 
14.00 uur over tien jaar stadsvo-
gelbescherming door Jip Louwe 
Kooimans. Voor dieren die in de 
stad hun belangrijkste leefgebied 
vinden, moet de bescherming 
plaatsvinden binnen de grenzen 
van de stad. In 2006 startte Vogel-
bescherming Nederland als eer-
ste ter wereld een beschermings-
plan voor stadsvogels. De werke-
lijke viering voor de leden is op 24 
maart vanaf 13.00 uur in De Hoep, 
waar twee besloten lezingen.
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