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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Dakbedekkingen en zinkwerken
Sanitaire installaties
Badkamers
Airconditioning
Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Uitgeest - Op 12 september 
rond 2.10 uur is de politie een 
zoekactie gestart. Dit gebeurde 
na de melding dat bij een 18-ja-
rige jongen pepperspray in zijn 
gezicht zou zijn gespoten op de 
Geesterweg, door een groep van 
vijf jongens. 
Op basis van het signalement, 
trof de politie een groep jonge-
ren aan op de J.E. de Witstraat. 
Vlakbij dit vijftal werd een bus-

Door vijf jongeren gepepperd
je pepperspray aangetroffen. De 
jongens werd de kans gegeven 
te vertellen wie er met de pep-
perspray had gespoten. Omdat 
zij allen niets wensten te zeggen, 
werden alle vijf jongeren - Am-
sterdammers en een Zaandijker 
in de leeftijd van 16 tot en met  
17 jaar - aangehouden en mee-
genomen naar het politiebureau 
en ingesloten. De politie heeft de 
ouders in kennis gesteld.

Stand up comedy show 
Uitgeest - Geen liedjes, geen 
sketches, maar enkel treffende 
oneliners en rake grappen. De 
finalisten van de talentenjacht 
‘National Comedy Slam’ brengen 
hun beste grappen, verhalen en 
gedachtespinsels. Tom Cools, 
Sijmen Groot, Frank Brasser, Fa-
bian Franciscus, Doc Mwembé 
en Raymon Hofkens zijn uiteen-

lopende talenten voor een ge-
varieerde show. Vrijdag 2 okto-
ber vanaf 20.15 uur in theater de 
Zwaan. Kaartverkoop via www.
dorpshuisdezwaan/program-
ma/reserveren. Voorverkoop bij 
boekhandel Schuyt, Middelweg 
139 te Uitgeest. Toegangsprijs 
is 13,50 euro inclusief een con-
sumptie tijdens de pauze. 

FC Uitgeest blij met sponsors!
Uitgeest - Voetbalvereniging 
FC Uitgeest heeft een nieuwe 
hoofdsponsorcombinatie. WEA 
accountants in de persoon van 
Erwin Bakkum, heeft zich be-
reid gevonden om zich als hoofd-
sponsor aan de vereniging te 
binden. Samen met Peter de 
Groot van De Groot Verzekerin-
gen vormt Erwin nu het nieuwe 
hoofdsponsorkoppel voor de ko-
mende drie jaar. De Groot Verze-
keringen is al 36 jaar geleden be-
gonnen met het hoofdsponsor-
schap. Er werd ook afscheid ge-
nomen van Bakkum & Krook die 
vele jaren de hoofdsponsoring 
samen met De Groot Verzekering 
voor zijn rekening heeft geno-
men.  Voorzitter Jack Zwarthoed:
“Maar Jan Bakkum heeft nog 
steeds geel–groen door de ade-
ren stromen.”  

Plusactiviteiten

computerlessen-creativiteit-

educatief-gezondheid-hobby

en vrije tijd-muziek-talen-sport-

typen-kunstzinnige vorming-

persoonlijke verzorging-

lezingen en workshops

Breed cursusaanbod 
voor jong en oud

U kunt nog 
inschrijven

www.plusactiviteiten.nl

Tel: 0251 - 67 18 37

Staatslot van 
Willemse valt 

in prijzen! 
Uitgeest - Bij de trek-
king van 10 september is 
de Jackpot van 10,6 mil-
joen euro gevallen op een 
bij Willemse Sigarenmaga-
zijn verkocht 1/5 Staatslot. 
De eigenaar van het Staats-
lot won dus ruim 2,1 miljoen 
euro! 
Woensdag werd Willem-
se op de Langebuurt in 
het zonnetje gezet door de 
Staatsloterij met bloemen 
en taart.  
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GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

tot ziens bij

HEERLIJKE BROEDER!

 

DEZE WEEK € 3,95
Een rijk gevuld brood met rozijnen, noten,
roomboter en bruine suiker

ELKE WEEK
HUIS-AAN-HUIS

Uitgeest
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618.

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.
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Tel. 0255-520456
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Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
18-08-2010: Nikki Xenna, doch-
ter van B. Burger en M. Busio, 
geboren te Beverwijk. 02-09-
2010: Cato, dochter van R.J. Gö-
bel en L.M. Kerssens, geboren 
te Beverwijk. 06-09-2010: Moos, 
zoon van P. van den Brand en W. 
Vlaming, geboren te Castricum.
 
Wonende te Bakkum:
31-08-2010: Koen Lucien 
Hindrik, zoon van G. van Essen 
en C.A.I. Ploeg, geboren te Be-
verwijk.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
03-09-2010: van den Berg, Adri-
anus F.M. en Thongsom, Supa-
chai, beiden wonende te Lim-
men.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
01-09-2010; Steeman, Marcel 
C. en Zonneveld, Marije, beiden 
wonende te Castricum. 03-09-
2010: Dijkman, Theodorus J.J.A. 
en Sprenkeling, Maria M., bei-
den wonende te Castricum. 03-
09-2010: Idema, Thimotheus 
J. en Brakenhoff, Saskia K.B.J., 
beiden wonende te Castricum. 
03-09-2010: Prinz, René F. en 
Groenink, Maurien, beiden wo-
nende te Almere.

 Overleden:
Wonende te Castricum:
02-09-2010: Mooij, Pieter, oud 
80 jaar, overleden te Alkmaar, 
gehuwd geweest met J. Harms. 
03-09-2010: Waagenaar, Sara, 
oud 83 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met G.J. 
Steeman. 05-09-2010: Hanff, 
Sijtje P.H., oud 86 jaar, overle-
den te Heemskerk, gehuwd met 
C.P.W. Colijn. 07-09-2010: Sul, 
Maria T.A., oud 85 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd ge-
weest met J. Oostenbrink.
 
Wonende te Akersloot:          
01-09-2010: van Dijk, Agneta M., 
oud 73 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met J. Stam.
 
Wonende te Bakkum:
30-08-2010: Nijman, Maria C., 
oud 89 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met J. 
Meijne. 04-09-2010: Dijkman, 
Christiaan G., oud 75 jaar, over-
leden te Alkmaar, gehuwd met 
H.A. Bleeker.
 
Wonende te Limmen:
02-09-2010: Erkamp, Catharina 
A.M., oud 90 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd geweest met J. 
Hoetjes. 06-09-2010: Steen, Jo-
hanna, oud 86 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd geweest met 
C. Steeman.

Aanhoudingen na open- 
lijk geweld tijdens kermis
Limmen - Zondag rond 21.00 
uur vond er op de Achterweg 
een vechtpartij plaats waar di-
verse jongeren bij betrokken wa-
ren. 

Er zouden over en weer klappen 
zijn gevallen en een betrokkene 
zou een hersenschudding heb-
ben opgelopen. Tevens waren er 
spullen uit enkele voortuinen be-
schadigd geraakt.

De politie heeft in de loop van de 
avond vier betrokkenen aange-
houden. Ze zijn tussen de 15 en 
20 jaar oud en afkomstig uit Lim-
men en Castricum. De vier zijn 
ingesloten in verband met een 
nader onderzoek.

Het is nog onduidelijk wat er 
precies is gebeurd. De betrokke-
nen en getuigen moeten nog ge-
hoord worden.

Welke school voert de 
meeste milieu-acties uit?
Castricum - “We gaan vet win-
nen van die andere school!’ Dat 
riepen deze week maar liefst 93 
deelnemende leerlingen van ba-
sisschool Toermalijn en de Mon-
tessorischool. Beide scholen 
strijden tegen elkaar om in tien 
weken tijd thuis en op school zo-
veel mogelijk milieu-acties uit te 
voeren. De uitslag wordt bekend 
gemaakt op 25 november in be-
zoekerscentrum De Hoep.
Op een scoreformulier houden 
de leerlingen wekelijks hun ac-
ties bij. Ze kunnen bijvoorbeeld 
aan de slag gaan met minder af-
val produceren, lichten uitdoen, 

minder lang douchen, iets lek-
kers maken van etensrestjes et 
cetera. Naast het uitvoeren van 
milieu-acties krijgen de leerlin-
gen tien weken lang informa-
tie over verschillende milieuthe-
ma’s. Ook brengen de leerlingen 
een bezoek aan een biologische 
melkveehouderij in Bakkum.

De winnende school krijgt een 
toolkit met duurzame en educa-
tieve artikelen. Ook zijn er prij-
zen voor de beste drie leerlin-
gen van elke school. De leerlin-
gen worden begeleid door trai-
ner en coach Moniek Scholtens.

Inlichtingen: Vermiste en ge-
vonden dieren: 0251-658504. 
Kantoor: 072-5150071. Knaag-
dierencentrum: 072-5090234. In-
spectie: 0900-2021210. Vogel-

asiel: 075-6213737. Dierenambu-
lance: 0251-215454. Dierenasiel: 
072-5114861. Stichting Zwerf-
dier: 072-5612482. 
          
Gevonden:
Bloemgaarde Castricum: jong 
rood poesje met wit befje.
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Programma 16 sept t/m 22 sept 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur

zondag  16.00 & 20.00 uur 
maandag, dinsdag 

& woensdag 20.00 uur 
“The American”

maandag & dinsdag 20.00 uur
“Letters to Juliet”

vrijdag 18.30 uur
zaterdag 16.00 & 18.30 uur  

zondag 16.00 uur 
“The Last Airbender- 3D”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag & woensdag 20.00 uur 
“Inception”

zaterdag & zondag 13.30 uur 
woensdag 15.00 uur  

“Sammy’s Avonturen (NL) - 3D”
zaterdag 13.30  uur 
woensdag 15.00 uur 

“Cats & Dogs: De wraak 
van Kitty Galore (NL) - 3D”

zaterdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur 

“Shrek 4 (NL) - 3D”

The American, spanning 
met George Clooney
Jack (George Clooney) is een 
specialistische wapenmaker en 
-gebruiker en is een meester in 
zijn vak. Wanneer een klus in 
Zweden slechter afloopt dan ver-
wacht, besluit hij naar zijn con-
tact Pavel in Rome af te reizen. In 
afwachting van het wapen waar-
mee hij een nieuwe opdracht 
moet uitvoeren, duikt Jack on-
der in een klein Italiaans berg-
dorp. Daar sluit hij vriendschap 

met een priester en ontmoet hij 
de verleidelijke Clara. Tevens 
krijgt hij het verzoek om voor een 
nieuwe klant, Mathilde een wa-
pen te maken. 

Beïnvloed door zijn nieuwe 
vriendschappen besluit Jack dat 
dit zijn laatste opdracht zal zijn. 
Maar het blijkt niet gemakkelijk 
te zijn om uit het milieu te stap-
pen waarin hij zich bevindt.

De jonge Sophie en haar vriend 
genieten van het rustieke le-
ven in romantisch Verona, Italië. 
Het idyllische stadje van Shake-
speare’s Romeo and Juliet in-
spireert Sophie zelfs zich aan te 
sluiten bij de vrijwilligers die te-
rugschrijven op onbeantwoor-

Letters To Juliet de liefdesbrieven. Die kunnen 
verliefde zielen achterlaten in 
een muur met de gedachte dat 
de ‘secretaressen van Juliet’ ze 
zullen beantwoorden. Dan vindt 
Sophie een brief uit 1957 in de 
muur. Het verhaal is zo roman-
tisch dat Sophie besluit terug te 
schrijven naar de vrouw die de 
brief ooit in Verona achterliet. 

Awareness; beeld en muziek 
Grafisch kunstenaar Zebo 
exposeert in Oude Raadhuis
Castricum- Marcel Hommes, 
oftewel Zebo, exposeert in het 
Oude Raadhuis op de Dorps-
straat 65. De expositie, genaamd 
Awareness (bewustzijn), be-
vat naast beeld ook muziek die 
speciaal voor de expositie is ge-
schreven. 
Op 25 en 26 september zijn de 
kunstwerken te ervaren met 
muziek. Daarna zijn alleen de 
kunstwerken te bezichtigen. Na 
een grafische opleiding en op-

drachten zoals het ontwerpen 
van complete huisstijlen met lo-
go’s, geboorte- en trouwkaarten, 
posters, flyers, T-shirts en tattoos 
richt Marcel Hommes zich de 
laatste jaren vooral op het cre-
eren van digitale kunst en foto-
grafie. 
Het Hotel is alle dagen van 10.00 
uur tot 22.00 uur geopend. Kijk 
voor meer informatie info: www.
hotelhetouderaadhuis.nl en 
www.zebology.nl

Juwelen van Heemskerk
Regio - Op de grens van Castri-
cum en Heemskerk ligt een klein 
paradijsje: Bickershof. Hier houdt 
amateurtuindersvereniging Tot 
Ieders Genoegen dit weekend 
een tentoonstelling van zelfge-
kweekte producten. Het the-
ma  is ‘Juwelen van Heemskerk’. 
Er zijn onder andere zeer oude 
Heemskerkse aardbeirassen op 
het complex terug te vinden. De 
zaal van Noorderlicht is omge-
toverd tot een lusthof van bloe-
men, bloemstukken, groenten, 

fruit en inmaakproducten, afge-
wisseld met allerlei attributen en 
foto’s uit de Heemskerkse tuin-
bouwhistorie. In het buitenplant-
soen zullen pot- en kuipplanten 
te zien zijn en voor de kinderen 
is er een luchtkussen. Bickers-
hof is te vinden op de Noorddor-
perweg 20 in Heemskerk. Vrijdag 
17 september van 15.00 tot 18.00 
uur, zaterdag 18 september van 
10.00 tot 18.00 uur en zondag 
19 september van 11.00 tot 17.00 
uur. De toegang is gratis. 

Castricum - De cursus antiek-
griekse kunst bij VUcas behan-
delt verschillende kunstuitingen, 
zoals keramiek, beelden en ar-
chitectuur uit het oude Grieken-
land van ruwweg 2500 tot 300 
voor Christus. Men leert diver-
se stijlen en technieken te plaat-
sen in de juiste periode. Tevens 
wordt ingegaan op de betekenis  
en achtergrond van een aan-
tal bekende mythische verhalen, 
die vaak afgebeeld zijn op aar-
dewerk, maar ook het dagelijk-
se gebruik van dit aardewerk zal 
besproken worden. De cursus 
start 5 oktober om 19.30 uur; er 
zijn vier lessen plus een muse-
umbezoek. Opgave via www.vu-
cas.nl of op het kantoor, Kooi-
plein 24a, tel.: 670048.

Antiek Griekenland

Expositie CityCamp 
Castricum - Op 11 septem-
ber opende burgermeester Em-
mens-Knol de expositie van City-
Camp Castricum in het pand aan 
de Burgemeester. Mooijstraat. 
Tot en met 17 oktober zijn hier de 
resultaten te zien van het project 
op vrijdag, zaterdag en zondag 

van 12.00 uur tot 17.00 uur. 
Op woensdag 15 september 
vond in De Bakkerij een ge-
sprek plaats waarbij vijf des-
kundigen waren uitgenodigd uit 
verschillende vakgebieden, on-
der wie Leeke Reinders, antro-
poloog van het OTB Delft, Ste-

Koren en kindercursussen
Castricum - Dinsdag 21 sep-
tember starten bij Toonbeeld de 
koren met een open les om vrij-
blijvend kennis te maken met 
de koren en docente Charlotte 
Karlstadt. Om 14.15 uur begint 
het vrouwenkoor Bright Stars, 
om 16.00 uur Twinkles, een koor 
voor 5 tot en met 8-jarigen en 
om 16.45 uur Sparks voor kinde-
ren vanaf groep 5. 
Op donderdag 23 september 
start om 17.15 uur de cursus Mu-
ziek voor jonge kinderen” voor 
kinderen van 4 tot en met 6 jaar 
en om 16.30 uur voor 7 en 8 ja-
rigen.  

Docente Charlotte Karlstadt.

ven van Schuppen, cultureel pla-
noloog en Iris Dik, projectleider 
community arts in Koers Nieuw 
West, Amsterdam. 
De bevindingen uit het experi-
ment CityCamp Castricum wer-
den besproken en vooral de 
vraag welke potenties het pro-
ject in het dorp heeft aange-
toond en wat hiervan kan wor-
den meegenomen voor de toe-
komst. 

Castricum - Van zaterdag op 
zondag vindt de internationale 
“Talk Like A Pirate Day” plaats. 
Al jaren wordt deze dag in de 
Verenigde Staten, Australië en 
Groot Brittanië gevierd. In Ne-
derland begint de viering sinds 
kort ook voet aan de grond te 
krijgen. De Bakkerij haakt hier 
op in en wordt omgetoverd tot 
een piratennest. 

Er zijn ludieke spelletjes en wed-
strijden, een piratenpopquiz en 
piratenbocht. Muzikaal zal de 
nadruk liggen op zeemans/pi-
ratenliederen en de dressco-
de is natuurlijk piraat. Dit the-
ma speelt het hele weekend de 
hoofdrol in De Bakkerij aan de 
Dorpsstraat 30 in Castricum. 

Piratenweekend 
in De Bakkerij
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Er komen veertien appartementen op 
Hogeweg met daaronder parkeergarage

Uitgeest - De 45 jaar bestaande 
garage met showroom van Wim 
Overeem aan de Hogeweg  gaat 
net als de belendende drie hui-
zen spoedig tegen de vlakte. Er 
voor in de plaats komen aan de 
Hogeweg 122-126 veertien ap-
partementen met daaronder een 
parkeergarage met 25 parkeer-
plaatsen. “We beginnen zo spoe-
dig mogelijk met de bouw”, zo 
zegt de commercieel directeur 
André Boon van projectontwik-
kelaar Tol van Aart Projecten uit 
Volendam. De 73-jarige eigenaar 
Wim Overeem ging met hem in 
zee na het faillissement van de 
vorige projectontwikkelaar.
De appartementen bevinden 
zich in een mooie locatie, name-

lijk de door Uitgeesters gelief-
de oude kom genoemd, midden 
in het centrum vlakbij de win-
kels. Behalve projectontwikke-
laar is Tol van Aart ook aanne-
mer. Het is Tol van Aart Bouw, 
die de bouw gaat uitvoeren. 

Men start na de afgifte van de 
bouwvergunning tweede fase, 
die binnenkort wordt verleend. 
Het worden twee- drie- en vier 
kamerappartementen met be-
gane grond, eerste verdieping 
en een kapverdieping. De bruto 
vloeroppervlakte varieert van 70 
m2 tot 136 m2. De koopsommen 
variëren van 200.000 euro tot 
360.000 euro. Er komt een gro-
te binnentuin van circa 300 m2 

pal op het zuiden, waar altijd de 
zon schijnt. In de parkeergarage 
komt een lift, er is een fietsen-
stalling en een berging. Volgens 
Overeem is er veel animo en zijn 
er in ieder geval al vijf gegadig-
den. “Ik heb er zelf ook één”, zegt 
hij. De appartementen worden 
verkocht door De Ruyter Make-
laardij.

Informatiebijeenkomst
Donderdagavond 2 september 
vond er een informatiebijeen-
komst plaats in de raadszaal van 
het gemeentehuis. Wethouder 
Piet Linnartz leidde de bijeen-
komst. Maar liefst zeven deskun-
digen zaten rondom de raadsta-
fel en waren bereid vragen te be-

antwoorden van omringende be-
woners. André Boon gaf via een 
powerpointpresentatie toelich-
ting op de uitvoering van het 
bouwproject. In een huidige op-
stal zal eerst asbest worden ver-
wijderd vóórdat de overige op-
stallen ter ziele gaan. In de jaren 
’90 vond er reeds bodemsane-
ring plaats in het middenterrein. 
Nu moet er nog 42 m3 grond 
worden gesaneerd. Aan de ach-
terkant van het terrein zal een 
bouwketen worden geplaatst. 

“Een bouwlocatie midden in het 
dorp. Wat voor overlast kunnen 
wij verwachten als zwaar bela-
den vrachtwagens en kranen 
gedurende lange tijd door onze 
straat rijden?“ was één van de 
vragen. De aanwezige deskundi-
gen hadden diverse berekenin-
gen gemaakt om schade tijdens 
de sloop en bouw te voorkomen. 
“Onze straat is smal”, zei één van 
de omwonenden. Boon beloof-
de de transporteurs van mate-
rieel en materiaal extra te infor-
meren over de bereikbaarheid 
van het project over de Hogeweg 
en de andere smalle straten. “Ze 
zullen stapvoets gaan rijden”, zo 
werd beloofd. “Ook zullen wij in 
overleg met de gemeente vragen 
om parkeerverboden.” Op een 
vraag of er aangrenzende erfaf-
scheidingen kunnen komen voor 
de tuinen, antwoordde Boon: “Er 
komen definitieve erfafscheidin-

gen voor u en uw buurman.” Tij-
dens de bouw zal er worden ge-
werkt van maandag tot en met 
vrijdag van 7.00 tot 16.00 uur. De 
bouwtijd schat men op circa één 
jaar. de autoverkoop van Over-
eem gaat voorlopig door op een 
andere locatie.
“Zullen de kopjes tijdens de 
bouw gaan rammelen in de 
kast?” En: “Worden door ver-
zakking onze huizen minder 
waard?” behoorden tot de vra-
gen. Om die onrust weg te ne-
men hield Boon een lang betoog. 
“Er is gekozen voor het aanbren-
gen en verwijderen van de dam-
wandkuip middels een trillings-
vrij systeem”, zo zei hij. “De dam-
wanden , die dicht tegen de be-
lendingen aan zitten, blijven zelfs 
zitten om schade bij het verwij-
deren te voorkomen. Ook de 
funderingspalen worden niet 
heiend aangebracht, maar tril-
lingsvrij geboord. Het graven van 
de bouwput gaat tot kelderni-
veau (drie meter). Uit voorzorg 
worden maatregelen getroffen 
om eventuele afwijkingen snel te 
signaleren. 
Zo worden er tijdens de uitvoe-
ring van ‘gevoelige’ werkzaam-
heden trillingsmetingen verricht. 
Ook worden er hoogtemetingen 
verricht bij de omliggende wo-
ningen om verzakkingen te kun-
nen signaleren. Vanwege de be-
maling binnen de gesloten dam-
wandkuip wordt de grondwater-
stand buiten de bouwkuip ge-
peild en zo in de gaten gehou-
den.” 
Hiermee was de vraag of het 
grondwater schade aan de hui-
zen zou aanbrengen eveneens 
beantwoord. (Marga Wiersma). 

Afsluiting van Kleistunnel
Uitgeest - De provincie Noord-
Holland legt een extra strook 

voor rechtsafslaand verkeer aan 
op de Jacoba van Beierenlaan 

Meidenavond
Uitgeest - Op zaterdag 18 sep-
tember worden alle meiden in de 
watten gelegd bij Bobs. Er zijn 
strippers, gratis hairstyling en er 
is een nagelstudio et cetera. He-
lemaal in stijl naar dit feest kan 
met de limodate. Aanmelden 
hiervoor kan via de website van 
Bobs.

Uitgeest - Een 58-jarige vrouw 
uit Uitgeest is zaterdagmiddag 
aangehouden in een winkel aan 
de Gerrit van Assendelfstraat in 
Heemskerk, op verdenking van 
winkeldiefstal. De vrouw werd 
meegenomen naar het politiebu-
reau en tegen haar is proces ver-
baal opgemaakt. 

Winkeldiefstal

richting de Provincialeweg. Hier-
voor wordt de weg tijdens door-
deweekse dagen in de avond en 
nacht afgesloten. Ook vinden er 
werkzaamheden plaats aan het 

Stationsplein. Van 13 septem-
ber tot en met 24 september is 
de Jacoba van Beierenlaan afge-
sloten voor het autoverkeer van 
maandag tot en met vrijdag tus-

sen 20.00 en 5.00 uur. De weg 
is buiten deze werktijden ge-
woon open. Het busvervoer en 
de hulpdiensten kunnen onder 
begeleiding het werkvak door-
kruisen. Het verkeer vanuit Uit-
geest richting Heemskerk en As-
sum (de Kleis) wordt omgeleid 
via de A9, afrit 9 Communicatie-
weg. Het verkeer vanuit Heems-
kerk en Assum (de Kleis) rich-
ting station Uitgeest wordt om-
geleid via de A9 afrit 10.  

Centrum voor de Kunsten Beverwijk
zoekt per direct

Blijf niet langer de toeschouwer, maar schitter in het voetlicht 
en neem als beloning het warme gulle applaus in ontvangst.

Oktober 2010 starten de cursussen;
Djembé, Flamencodans, Tekenen & Schilderen, 

Kunst met Kleintjes, Kinderkoor, Vocalcoaching, Urban Flamenco, 
ABC Beeldend, ABC Theater, Van Toeter tot Toets, Boetseren, 

Spelen met Muziek, Jazzdans, Flamenco4Kids.

www.centrumvoordekunstenbeverwijk.nl telefoon (0251) 22 76 73

PODIUMBEEST
m/v
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I n f o b u l l e t i n
15 september 2010

Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 0251 - 361111
Fax: 0251 - 310352
Internet: www.uitgeest.nl
E-mail: gemeentebestuur@uitgeest.nl
Klachtenlijn: 0251- 320114

Openingstijden
Gemeentehuis 
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 
12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. 
Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

- Afdeling Burgerzaken: Maandag 
t/m vrijdag 09.00-12.00 uur en 
daarnaast ook op woensdagmiddag 
van 13.30 tot 16.00 uur en donder-
dagavond van 18.30 tot 20.00 uur.

- Afdeling Grondgebiedzaken: maan-
dag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur.

- Afdeling Sociale Zaken: maandag 
t/m donderdag 09.00-12.00 uur.

Gemeentewerf
Maandag t/m donderdag van 13.00 
tot 15.30 uur; vrijdag en zaterdag van 
09.00 tot 12.00 uur 

In dringende gevallen kan telefonisch 
een regeling worden getroffen voor 
een afspraak buiten de openingstij-
den.

OPENBARE 
BEKENDMAKINGEN
Ontwerp-monumentenvergunning
Ontwerp-monumentenvergunning voor Busch 
en Dam 8, bouwplan nieuwe stolpboerderij. 
Het ontwerpbesluit met de daarop betrekking 
hebbende stukken ligt vanaf donderdag 16 
september 2010 gedurende zes weken ter inzage 
bij de publieksbalie op het gemeentehuis. 
Ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen 
dit ontwerpbesluit binnen zes weken met ingang 
van de dag na de terinzagelegging zienswijzen 
naar voren brengen bij Burgemeester en 
wethouders van Uitgeest, Middelweg 28, 1911 EG 
Uitgeest.

Kerstsamenzang Waldijk
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken 
bekend dat toestemming is verleend aan de heer 
J. Ros voor het houden van een kerstsamenzang 
in het park aan De Darse op 24 december 
2010 van 20.00 tot circa 21.00 uur. In verband 
hiermede zal de Haverkamplaan, daar waar 
eenrichtingsverkeer geldt, worden afgesloten 
voor alle verkeer. Aan deze toestemming zijn 
voorwaarden verbonden. 
Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over 
de mogelijkheden tot het indienen van een 
bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij het 
Stafbureau. Belanghebbenden kunnen tegen dit 
besluit een bezwaarschrift indienen binnen zes 
weken na bekendmaking.

Ontvangen bouwaanvragen
BL 2010-067  De Spin 9  
Plaatsen dakkapel
BR 2010-062  Groot Dorregeest 9 

Wijzigen gevel en plaatsen kelder 

Deze kennisgeving houdt niet in dat de 
vergunningen ook worden verleend.

Afgegeven bouwvergunningen 
Verzenddatum
10-09-2010 Kastanjestraat 1 Plaatsen carport
15-09-2010 Kleis 115 Uitbreiden woning en 
plaatsen berging 
15-09-2010 Kon. Wilhelminastraat 23 Uitbreiden 
woning     
15-09-2010 Burg. van Roosmalenstraat 27 
Vernieuwen garage    
 
     
 
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het 
indienen van een bezwaarschrift tegen afgegeven 
of geweigerde vergunningen zijn verkrijgbaar bij 
de afdeling Publiekszaken. Een bezwaarschrift 
dient binnen zes weken met ingang van de dag 
na bekendmaking van het besluit te worden 
ingediend en gericht te worden aan Burgemeester 
en Wethouders.  

Terinzageleggingen, verzoek om ontheffing
Met ingang van vrijdag 17 september 2010 lig-
gen in verband met een voorgenomen ontheffing 
van het geldende bestemmingsplan (artikel 3.6. 
van de Wet ruimtelijke ordening) gedurende zes 
weken bij de afdeling Publiekszaken het volgende 
ontwerpbesluit en bijbehorende stukken ter visie

BL 2010-055 Meldijk 36 Wijzigen stal 
Belanghebbenden kunnen gedurende deze ter-
mijn eventuele zienswijzen over een ontwerp-
besluit mondeling of schriftelijk naar voren 
brengen. Zienswijzen dienen te worden gericht 
aan Burgemeester en Wethouders, t.a.v. afdeling 
Publiekszaken, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest.

Burgerlijke stand
geBOren

Lizzy Castricum, dochter van
Jeroen Castricum en
Claudia Castricum-Bohm

huwelIjk

A.J. Nijman en J. Vijselaar

Het voltallige college heeft vorige week op het gemeentehuis de Uitgeester 
hockeyster Roos Broek ontvangen. In gezelschap van haar moeder en haar 
oma vertelde de winnares van goud op de Olympische Jeugdspelen in geu-
ren en kleuren over haar ervaringen in Singapore. Bij het afscheid kreeg ze 
van burgemeester Baltus bloemen en een speciale pen met het wapen van 
de gemeente Uitgeest.
De eerste plaatsgenoot die ooit Olympisch eremetaal won, kreeg na afloop 
van de wekelijkse collegevergadering de volle aandacht van burgemeester 
Baltus, de wethouders Boer, Linnartz en Sely en gemeentesecretaris Eijck. 
De 16-jarige topsportster beantwoordde ontspannen de vragen die van alle 
kanten op haar werden afgevuurd. Met haar laptop schotelde ze het ge-
zelschap ook nog een fraaie selectie voor van foto’s van het Olympische 
hockeytoernooi en filmbeelden van de finale tegen het Argentijnse meis-
jeselftal.
Het college was duidelijk onder de indruk van de prettige vastberadenheid 
van Roos, die komend jaar niet alleen haar eindexamen VWO wil halen maar 
ook wil stralen in de competitie met haar club Bloemendaal, en met Oranje 
tijdens een vierlandentoernooi in Spanje en op het EK in Nederland. Roos 
Broek: ‘Op het Kennemer College krijg ik gelukkig alle medewerking om 
sport en school te combineren. Na mijn examen wil ik aan de VU Internatio-
nal Business gaan studeren. Ook daar krijg ik waarschijnlijk genoeg ruimte 
om te studeren en met topsport bezig te zijn. Dan kan ik misschien aan het 
“grote” Oranje gaan denken!’meente. Dat relativeert dan wel weer.

Mieke Baltus, Burgemeester van Uitgeest. burgemeester@uitgeest.nl

WWW.UITGEEST.NL

College ontvangt Olympische hockeyster
Raads- en commis-
sievergaderingen

beluisteren?
WWW.UITGEEST.NL
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Huifkartocht door de duinen
Heemskerk - Zaterdag 25 sep-
tember is de laatste mogelijkheid 
om dit jaar met PWN boswach-
ter Kees Zonneveld een exclu-
sieve huifkartocht te maken door 
de duinen. 
Men kan kiezen uit twee starttij-
den: 10.30 en 12.45 uur. Dit keer 

wordt vertrokken vanaf het PWN 
parkeerterrein Kraaiennest, ge-
legen aan de Kruisbergweg te 
Heemskerk. De huifkartocht 
duurt twee uur en kost 8,50 eu-
ro. Aanmelden via het boekings-
bureau online www.pwn.nl/acti-
viteiten of 0900-7966288.

Castricum - Op de woensdag-
middag organiseren Gilde Cas-
tricum en de bibliotheek Cas-
tricum van 14.15 tot 16.15 uur 
themamiddagen over het wer-
ken met het fotobewerkingspro-

Fotobewerking 
met Picasa

‘Concert op zondag’ serie 
start met folkband Fling
Castricum - De bekende serie 
van zes concerten ‘Concert op 
zondag’, door Toonbeeld geor-
ganiseerd, start op 19 september 
met Fling, één van de beste folk-
bands van Nederland die Ierse 
muziek ten gehore zal brengen.
Een ‘Fling’ is in de traditionele 
muzikale terminologie een dans, 
die je terugvindt in verschillen-
de delen van Ierland met name 
in Kerry, Mayo en Donegal. Vaak 
verwant aan de Schotse ‘High-
land Fling’ is de muziek die bij 
de dans hoort, wild, ruig en on-
gedurig.
Fling staat ook voor een groep 
van begaafde muzikanten, die 
een zeer persoonlijke draai ge-
ven aan de traditioneel Ierse 
zang en muziek. Niet alleen het 
traditionele maar ook hun eigen 
geschreven werk is diep genes-
teld in hun liefde en respect voor 
de Ierse cultuur. 
Wat betreft het gebruik van de 
bandnaam Fling, is deze keuze 
zeer toepasselijk. Evenals de me-
lodie waarnaar ze zich zelf ge-
noemd hebben is hun muziek 
bij vlagen wild, ruig en rusteloos, 

maar bovenal echt en ontdaan 
van ieder cliché.
Fling werd in 1996 opgericht en 
bestaat sinds 2004 uit Evertjan ‘t 
Hart (uilleann pipes, whistles en 
bouzouki), Siard de Jong (viool, 
whistles, bouzouki and vocals), 
Annemarie de Bie (zang, dwars-
fluit en bodhrán) en Philip Masu-
re (gitaar, zang). Zie ook: www.
flingmusic.com.
Het concert wordt gehouden 
op 19 september in de aula van 
Toonbeeld, Jan van Nassaustraat 
6. Aanvangstijd 11.30 uur; ein-
de rond 13.30 uur . In de pauze 
koffie, thee, frisdrank en/of wijn 
gratis. Toegangskaarten zijn ver-
krijgbaar aan de zaal en via e-
mail: toonbeeld.concertopzon-
dag@gmail.com
Verder zijn kaarten verkrijgbaar 
bij Muziekhandel Borstlap in 
Bakkum, Boekhandel Laan en de 
Readshop.
Telefonisch reserveren is ook 
mogelijk: 0251-659012.
Voor inlichtingen en/of abonne-
menten/toegangskaarten: toon-
beeld.concertopzondag@gmail.
com.

Leerlingen Clusius College maken ont-
werp om vuilniswagen op te vrolijken
Castricum - Acht leerlingen van 
klas 3G3 van het Clusius Colle-
ge Castricum hebben in overleg 
met de burgemeester en de grif-
fier van de gemeente Castricum 
een ontwerp gemaakt om een 
vuilniswagen op te vrolijken. De-
ze opdracht, die bij het vak Mens 
& Maatschappij is uitgevoerd- 
past in het Milleniumdoel 7, dat 
staat voor een schone omgeving. 
Dezelfde leerlingen hebben ver-
leden schooljaar, toen ze in klas 
2G3 zaten, een prijs gewon-
nen met hun idee een paar da-
gen in een Glazen huis in Cas-
tricum door te brengen voor een 
goed doel. Deze prijs wonnen ze 
in het kader van een project in 
samenwerking met de Gemeen-
teraad van Castricum. Na een 
heuse gemeenteraadsvergade-
ring waarin de leerlingen idee-
en konden verdedigen en bear-
gumenteren, werd hun idee uit-
geroepen tot best gebracht idee. 
De uitvoering van dit idee bleek 
echter niet haalbaar. Daarom 
hebben de leerlingen samen met 

De ontwerpers voor een van de gedecoreerde wagens.

de burgemeester en de griffier 
van de gemeente Castricum een 
ander alternatief bedacht.

Op donderdag 9 september is 
het resultaat in het bijzijn van 
de leerlingen gepresenteerd. Tot 
vreugde van de leerlingen ble-
ken er, in plaats van een, drie 

vuilniswagens te zijn gedeco-
reerd met hun ontwerp.
Tot eind december kan men de-
ze mooi gedecoreerde vuilnis-
wagens door de gemeente zien 
rijden. Wagens waarin de crea-
tiviteit van de leerlingen en hun 
betrokkenheid met een schone 
omgeving zichtbaar is. 

Jazz Session Club Vredeburg
Spetterende start van 
het nieuwe jazzseizoen
Limmen - Op zondag 19 sep-
tember om 16.00 uur start alweer 
het twaalfde seizoen van de Jazz 
Session Club Vredeburg. Door 

het grote succes van de laat-
ste jaren kon de organisatie kie-
zen uit een keur van jazzorkes-
ten, die een gastoptreden willen 

verzorgen. Dat heeft ertoe ge-
leid, dat maar liefst vijf orkesten, 
die nog nooit op het Vredeburg-
podium hebben gestaan, acte de 
présence gaan geven in dit nieu-
we seizoen.  
Maar toch wordt er begonnen 
met een oude bekende, name-
lijk de Lola Garcia Band, die ech-
ter in een heel ander jasje steekt 
dan bij het vorige optreden.
Zoals de naam al doet vermoe-
den staat zangeres Dolores (Lo-
la) centraal in deze band. Zij 
wordt omringd en begeleid door 
een groep muzikanten die een 
grote affiniteit met jazz hebben. 
Dit heeft dan ook veel invloed op 
de repertoirekeuze en de manier 
waarop pop-composities wor-
den vertolkt. In doorsnee is het 
repertoire te kenschetsen als 
‘Arrow-jazz’, hetgeen men mis-
schien kent van deze radiozen-
der. Toch staan er ook onvervals-
te jazz standards op de lijst, als-
mede aanstekelijke ‘latin’ uitvoe-
ringen. Improvisatie is een be-
langrijk aspect in alle onderde-
len van het repertoire. De mu-
ziek die deze groep ten gehore 
brengt omvat vele genres, waar-
mee beoogd wordt een breed, 
maar wel jazzminnend publiek 
aan te spreken. De toegang is 
vrij. Inlichtingen: Fred Timmer, 
tel/fax: 072-5053414, e-mail: 
timmer.limmen@worldonline.nl.

gramma Picasa van Google. Men 
kan kiezen uit 22 september, 8 
december, en 25 mei.
Tijdens deze themamiddag leert 
men het programma Picasa 
te installeren op de computer. 
Daarnaast wordt uitgebreid in-
gegaan op de werking van het 
programma. Kenmerkend voor 
deze bijeenkomsten voor 50+ers 
is het rustige tempo en de per-

soonlijke aandacht. Belangstel-
lenden kunnen zich voor één 
van de bijeenkomsten opgeven 
bij Stichting Welzijn Castricum, 
Geesterduinweg 5, tel. 656562. 
De kosten, 5 euro, dienen bij 
aanmelding te worden voldaan. 
Kijk voor een totaaloverzicht van 
het computeraanbod op www.
welzijncastricum.nl of in het ac-
tiviteitenboekje.

Jaarlijkse verlichtingsactie Fiet-
sersbond op het Bakkerspleintje
Castricum - Op zaterdag 18 
september houdt de Fietsers-
bond afdeling Castricum weer 
de jaarlijkse verlichtingsactie. Dit 
keer op het Bakkerspleintje. Van 
10.00 tot 16.00 uur kan men met 
de fiets langskomen. 
Vrijwilligers van de plaatselij-
ke afdeling van de Fietsersbond 
controleren de fietsverlichting en 
verrichten eventueel kleine re-
paraties, graveren de postcode 
in het fietsframe of brengen de 

banden op de juiste spanning. 
Bij de kraam kan men informa-
tie krijgen over en lid worden van 
de Fietsersbond. Ook kan men 
fietsknelpunten in de gemeen-
te melden. De bond gaat er dan 
mee aan de slag.

Op de landelijke website www.
fietsersbond.nl kan men gebruik 
maken van de fietsrouteplanner 
en kan men ‘mijn slechtste fiets-
pad’ aanmelden. 
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AHB 55+ viscompetitie
Uitgeest - Op dinsdag 4 mei 
werd de zomercompetitie van de 
Algemene Hengelaars Bond af-
deling Uitgeest 55+ gestart met 
de in totaal achttien geplan-
de wedstrijden. Aan de compe-
titie werd door veertien perso-
nen deelgenomen. Wekelijks is 
er op de dinsdagochtend tot be-
gin september, gevist. 
Gevist is in het lokale viswa-
ter van Uitgeest en in regio-
nale viswateren. Het overheer-
send gevoel, dat het dit jaar met 
de vangsten matig gesteld was, 
wordt weerlegd door een verge-
lijk met de totaalscores van 2010 
met die van 2009. Want: werd dit 
jaar met maximaal veertien deel-
nemers een totaal aantal vissen 
geland van 2505 stuks, in 2009 
bleken dat er 2045. Het totaal 
gewicht van de gevangen vis in 
2010 bedroeg 287,9 kg tegen 199 
kg in 2009. Op de eerste plaats, 
met dertig competitiepunten, 
eindigde dit jaar Pico Pilkes, die, 
als het gaat om het vangen van 
grote en vooral veel brasem, de 
andere vissers ver achter zich 
liet. Op plaats twee consolideer-
de Piet Feenstra z’n tweede plek 
van 2009 met 45 competitiepun-
ten. Op de derde plaats eindig-
de Joop de Beer met 50 pun-

ten. Op de vierde plaats eindig-
de Ton Pleijster met 54 punten. 
Ter afsluiting van de competi-
tie werd op dinsdag 7 septem-
ber ‘n koppelviswedstrijd gehou-
den. Gedurende de gehele wed-
strijd bleef het regenen en werd 
er op een enkele mooie voorn na, 
slechts een beperkt aantal klei-
ne vis gevangen. De elf deelne-
mers konden tezamen 65 vissen 
verschalken. Winnaars werden 
het koppel Jan Bleeker en Dirk 
Zonneveld met in totaal 33 stuks 
en 1,4 kg. De zwaarste vis van 
het seizoen, ‘n brasem van 2,56 
kg, werd gevangen door Ger-
rit Terol in de vijver aan de Laan 
van Frans in Heiloo. Het groot-
ste wedstrijdgewicht van het sei-
zoen, 10,2 kg, werd gevangen 
door Pico Pilkes, in de Marker-
vaart. Rien Faasse verschalk-
te het hoogste aantal vissen (96 
stuks) in de Frederica hofvijver in 
Heiloo. 
De onderlinge wedstrijd met 
HSV ‘t Snoekje uit Heemskerk 
wordt donderdag 16 september 
in viswater de Dije - Breedweer 
- Heemskerk gevist. Er wordt in 
koppelverband gevist. Wie vol-
gend jaar ook mee wil vissen 
meldt zich aan bij Joop de Beer 
0251 311348. 

Rommelmarkt 
in De Zien 
Uitgeest - Op zondagmiddag 10 
oktober wordt een grote over-
dekte rommelmarkt gehouden in 
sporthal de Zien. 
Er zijn nog kramen te huur tel: 
0251 – 254067

Bloemschikken 
Uitgeest - Op woensdag 13 ok-
tober van 19.30 tot 21.30 uur 
wordt een tuintafelschikking 
voor vogels gemaakt bij Stich-
ting De Nieuwe Kuil. Het wordt 
een schaal op met bessen, gierst, 
zaden, vetbolletje, pinda’s, hor-
tentia, mos en groen. Voor opga-
ve : Margret de Reus tel. 0251-
314177, of via de website www.
bloemsierkunst.webs.com.

Acties-Uitgeest pleit voor in-
formatieavond Laag-Holland
Het zal je maar gebeuren. Als raadslid wordt je gevraagd om een beslis-
sing te nemen over het vraagstuk of de gemeente Uitgeest de Castri-
cummerpolder moet laten aansluiten bij Nationaal Landschap Laag-Hol-
land. Het college heeft een duidelijke mening: Laag-Holland is onnodig 
en te duur. Bovendien zou Laag-Holland het natuurdoel ondermijnen 
door het te eenzijdig gericht zijn op recreatie. Uitgeest zit al aangeslo-
ten bij het RAUM, de VVV en IJmond Veelzijdig en dat is genoeg. De 
Castricummerpolder een bestemmingsplan geven waarin woningbouw 
niet is toegestaan, is volgens het college voldoende garantie voor een 
blijvend groene polder.
De lokale actiegroep Acties-Uitgeest beweert juist het tegenoverge-
stelde. Aansluiting bij Laag-Holland levert extra waarborging voor een 
polder zonder woningbouw. Bestemmingsplannen kunnen elk moment 
gewijzigd worden door de politieke waan van de dag. Verder is aan-
sluiting bij Laag-Holland positief voor het verkrijgen van subsidies voor 
natuurdoeleinden, zoals de eendenkooi. Laag-Holland is niet alleen ge-
richt op recreatie. Zo is het gedeelte van de Castricummerpolder aan 
de overzijde van de provinciale weg op het grondgebied van de ge-
meente Castricum wel onderdeel van Laag-Holland. Het is daar geen 
pretpark maar de natuur is prominent aanwezig. In totaal hebben zo’n 
15 gemeenten in Noord-Holland, zoals Castricum, Graft-De Rijp, Zaan-
stad wel de keuze gemaakt om mee te doen aan Laag-Holland. Was de 
afweging van deze gemeenten dan een onjuiste?
Acties-Uitgeest heeft als standpunt dat de raadsleden een vrije toegang 
moeten hebben tot alle informatie om een juiste keuze te kunnen ma-
ken. Op dit moment hebben de raadleden een summiere nota vanuit het 
college ontvangen waarin het collegestandpunt onderbouwd wordt. Vol-
gens Acties-Uitgeest is dit niet voldoende. Daarom pleit Acties-Uitgeest 
voor een informatieavond over Laag-Holland waarin een vertegenwoor-
diger van Laag-Holland een presentatie geeft over de organisatie en 
waar de raadsleden ook vragen kunnen stellen. Deze informatieavond 
zou vanuit de gemeente georganiseerd kunnen worden, maar Acties-
Uitgeest kan het ook het zelf organiseren. Op deze manier kunnen de 
raadsleden vanuit een neutrale achtergrond hun keuze bepalen.
Acties-Uitgeest. 

Uitgeest - Filmhuis De Zwaan 
vertoont de spannende films 
Millennium 2 en 3 binnen één 
week op het witte doek. Op zon-
dag 26 september De vrouw die 
met vuur speelde, en op vrijdag 
1 oktober Gerechtigdheid. Bei-
de zijn verfilmingen van de po-
pulaire trilogie van de Zweedse 
schrijver Stieg Larsson, en wor-
den vertoond in navolging van 
Millennium 1: Mannen die vrou-
wen haten. Beide films van-
gen aan om 20.15 uur. Kaarten 
zijn verkrijgbaar bij boekhandel 
Schuyt en kosten 5 euro, inclu-
sief koffie of thee vooraf. 

Millennium in 
het Filmhuis

Kunstbeoefenaars vinden weg 
naar Centrum voor de Kunsten

Beverwijk - Onderzoek van het 
sociaal cultureel planbureau 
heeft uitgewezen dat de helft 
van de bevolking ten minste één 
keer per jaar actief aan kunst-
beoefening doet. Van de andere 
50% heeft weer de helft in ver-
leden aan kunstbeoefening ge-
daan of is dat van plan om in de 
toekomst te doen. Kortom kunst-
beoefening hetzij als amateur, 
hetzij als professional is onlos-
makelijk verbonden aan het le-
ven. Niet iedereen heeft de tijd of 
de middelen om met grote regel-
maat te musiceren, dansen, ac-
teren, iets met beeldende kunst 
te doen of om dit te leren. Het 
Centrum voor de Kunsten Bever-
wijk heeft hiervoor een oplossing 
gevonden. 
Naast de cursussen die het hele 
jaar doorlopen biedt zij ook korte 
cursussen van 10 tot 15 bijeen-
komsten aan. In oktober start 
een nieuwe reeks korte cursus-
sen voor zowel volwassenen als 
kinderen. Voor muziek zijn dat 
Spelen met Muziek voor kleu-
ters, kinderkoor de Koornuiten, 

van Toeter tot Toets voor kinde-
ren, Djembé (Afrikaans tromme-
len) voor jeugd en volwassenen 
en vocalcoaching voor jongeren. 
Een bijzonder temperamentvol-
le dansstijl met cross-overs naar 
moderne dans, hiphop en break-
dance is flamencodans. 
Behalve de cursus voor volwas-
senen is er voor kinderen Fla-
menco4kids en voor jongeren 
Urban Flamenco. Op het ge-
bied van beeldende kunst wor-
den ook weer jong en oud be-
diend met tekenen & schilderen, 
boetseren, Kunst met Kleintjes 
en ABC Beeldend. Het Centrum 
voor de Kunsten Beverwijk is van 
mening dat iedereen recht heeft 
om te werken met professionele 
kunstenaars en artiesten. Daar-
om hebben al haar docenten een 
vakopleiding genoten en zijn be-
halve als docent veelal ook op 
podia terug te vinden. 
Op de site www.centrumvoorde-
kunstenbeverwijk.nl is het cur-
susaanbod terug te vinden, of 
bel 0251) 227673. Foto: Gert-Jan 
Maas).
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DE R VAN LEKKERRRRRR.....!!
Najaar.....weet u wel wat écht verrukkelijk is....!
Van woensdag tot woensdag:

TAAI-TAAI HARTJES 
verras haar.... per pakje € 2,50 !!
Dit weekend:

Pakje SPECULAAS
ambachtelijke kwaliteit ! nu € 3,50 !!

In onze nieuwe winkel hebben we ‘n gezellig ko�  e- en theehoekje, waar we 
heerlijk belegde broodjes serveren, en u lekker kunt bijpraten !
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Helios strijdend ten onder
Castricum - Helios is afgelo-
pen woensdag in Leiden in een 
goede korfbalwedstrijd tegen 
haar eerste nederlaag van het 
seizoen aangelopen. Met name 
in de eerste helft speelde  Heli-
os heel sterk. De Castricummers 
verdedigden goed en wisten zelf 
regelmatig te scoren. Uitblinker 
was Danny Pelgrim met zijn to-
meloze inzet. Op het moment dat 
de scheidsrechter voor de rust 
floot stond Helios voor met 6-2.
Coach Anand Joeloemsing 
waarschuwde zijn team in de 
rust dat de wedstrijd nog niet 
gedaan was en dat Helios er in 
de tweede helft weer vol tegen-
aan moest gaan. 
De tweede helft begon veelbelo-
vend. Helios maakte vlot de 7-2 
maar vanaf dat moment kantel-
de de wedstrijd. KZ Danaiden 
wist steeds makkelijker te sco-
ren en kwam terug tot 8-6. Op 
dat moment bracht KZ Danaiden 

een nieuwe speler in. Een gou-
den wissel bleek achteraf want 
hij schoot achter elkaar elke bal 
in de korf. KZ Danaiden kwam 
in een flow en Helios had het 
nakijken. Er werd nog wel ge-
knokt voor elke meter maar He-
lios kwam, in tegenstelling tot de 
tegenstander, heel moeilijk tot 
scoren. Helios verloor de wed-
strijd uiteindelijk met 14-9. 
De coach was achteraf tevreden 
over het spel van Helios. “Mijn 
ploeg is blijven knokken en bleef 
goed korfbal spelen. Helaas luk-
te het ons niet om in de twee-
de helft te blijven scoren. Ik vind 
dat mijn ploeg goed op deze ne-
derlaag reageerde en ik denk dat 
ze veel geleerd hebben van deze 
wedstrijd. Volgende week tegen 
Purmer zullen ze er weer staan.”
Helios speelt zondag de thuis-
wedstrijd tegen Purmer op sport-
park Noordend om 14.30 uur. Fo-
to: Willem Klopper.

VOS Rotating Open basketbaltoernooi 
Prooi voor The Sea Devils
Castricum - Afgelopen week-
end werd in Heiloo het interna-
tionale VOS Rotating Open bas-
ketbaltoernooi al weer voor de 
23e keer georganiseerd. Naast  
het basketballen was er op za-
terdag een feest georganiseerd 
in jaren ‘70 stijl.
Op zaterdag waren enkele teams 
niet volledig. Ook bij The Sea 
Devils was men maar met zes 
man. De eerste wedstrijd tegen 
de Shadows was het even wen-
nen aan de zaal maar uiteinde-
lijk werd er door de Castricum-
mers toch met een ruim verschil 
gewonnen.
De tweede wedstrijd was tegen 
een sterk rayonteam uit Wage-
ningen, te weten Pluto. De ver-
dediging stond als een huis en 

de aanval was van hoog niveau. 
Pluto kon het duidelijk niet bijbe-
nen en werd met groot verschil 
verslagen. De derde wedstrijd 
ging tegen het tweede van de 
thuisclub. Sea Devils nam klaar-
blijkelijk deze wedstrijd niet echt 
serieus en moest dit bijna met 
een nederlaag bekopen. Slordig 
spel zorgde voor een spannend 
slot maar gelukkig voor Castri-
cum werden de laatste vrije wor-
pen van Flashing niet goed ge-
nomen.

Op zondag was The Sea Devils 
nagenoeg compleet en moes-
ten zij in de ochtend tegen het 
eerste team van Flashing. Het 
was even spannend in het begin 
maar de verdediging van Castri-

cum was zeer attent. Rebounds 
werden gepakt en op afstand 
werd er goed geschoten. Fla-
shing was kansloos en werd met 
22-9 verslagen. Toch was er door 
The Sea Devils nog een horde te 
nemen namelijk Waterland. De-
ze jonge en bijzondere fanatie-
ke jonge ploeg die U20 eredivi-
sie gaat spelen had ook alles ge-
wonnen en moest dus ook nog 
aan de zegekar worden gebon-
den. Waterland kreeg van The 
Sea Devils slechts zeven punten. 
De younsters waren duidelijk on-
der de indruk en The Sea Devils 
won met ruim verschil.
De wisselbeker ging eindelijk 
mee naar Castricum en moet 
volgend jaar weer verdedigd 
worden.

FC Castricum schiet in eigen voeten 

Castricum - Het gala begon met 
champagne en werd afgesloten 
met een kruidenbitter. Daar krijg 
je vanzelf een kater van. Het ge-
lijke spel tegen Hellas Sport was 
onnodig en deed pijn. De tweede 
helft was nog maar net begon-
nen toen de thuisploeg met tien 
man verder moest na een grove 
charge van de doelman, die met 
rood kon vertrekken. Even la-
ter kreeg Tobias de Koning geen 
strafschop, scoorde Patrick van 
der Linde 2-3 en ging FC Castri-
cum genieten van het fraaie na-
zomerse weer. Dan roep je het 
onheil dus over je af. Aldus ge-
schiedde. Vlak voor het laatste 

fluitsignaal werd de gelijkmaker 
achter doelman Marius Janssen 
geschoten.  
En dat terwijl de middag zo mooi 
was begonnen. De eerste de 
beste Castricumse aanval werd 
door Duco de Koning op onna-
volgbare wijze afgerond. Zijn ka-
nonsschot in de linkerboven-
hoek was van een onbeschrijflij-
ke schoonheid en veel en veel te 
veel voor de sluitpost van Hellas. 
Knullig verdedigen en even knul-
lig balverlies hielpen de Zaanse 
promovendus terug in de wed-
strijd. Toch raakte FC Castricum 
na de achterstand niet in paniek 
en knikte Raoul van der Wel na 

een afgemeten voorzet van Pa-
trick van der Linde (foto) de 
2-2 achter de touwen. Dat was 
een welkome opsteker voor de 
boomlange spits, die een ruime 
voldoende scoorde. 
Na de pauze kreeg het gala te-
gen tien man van Hellas een 
fraai vervolg. Uit een prima pass 
van Duco de Koning tikte Pa-
trick van der Linde de 2-3 op het 
scorebord. Niet wie, maar wan-
neer wordt de trekker overge-
haald, vroeg het Castricumse le-
gioen zich hardop af? Maar in 
plaats van het nekschot te ge-
ven, schoot het keurkorps van 
coach Mark Kranendonk in ei-
gen voeten. Terugspelen vanaf 
de middenlijn, wederom onno-
dig balverlies en het missen van 
een paar riante kansen hielpen 
Hellas Sport terug in de wed-
strijd. Met de 3-3 als pijnlijk re-
sultaat. Tegen de verhoudingen 
in, onverdiend, gestolen punten 
enzovoorts. Waren er dan toch 
nog lichtpunten? Maar natuur-
lijk. De doelpunten van FC Cas-
tricum waren een lust voor het 
oog, de gemiste kansen legio. 
Kortom, in aanvallend opzicht 
draait de ploeg als een trein. Met 
iets meer scherpte en gogme in 
de verdediging en vooral op het 
middenveld kunnen de komende 
wedstrijden met vertrouwen en 
zonder hoofdpijn tegemoet wor-
den gezien. (Foto: Han de Swart)

Balvaardigheidslessen TVC
Castricum - Ook dit najaar or-
ganiseert TV Castricum weer 
balvaardigheidslessen voor de 
jongste jeugd. De opzet hiervan 
is om de jeugd van circa zes/ze-
ven jaar kennis met tennis te la-
ten maken en ze enthousiast te 
maken voor deze sport. 

De lessen worden op donder-
dagmiddag vanaf 17:00 uur ge-
geven in de gymzaal aan de Wa-
lingstuin door de nieuwe trainer 
Stefan de Goede. De lessen star-
ten op donderdag 7 oktober. De 

eerste twee keer kunnen de kin-
deren vrijblijvend meedoen. 
Het gaat om totaal 16 lessen. 
Mocht er onverhoopt te weinig 
belangstelling zijn dan gaan de 
lessen niet door. Uiteraard wordt 
men hiervan tijdig op de hoog-
te gebracht. Als het kind na de-
ze lessen zin heeft gekregen om 
door te gaan met tennis en dus 
lid wil worden van TV Castricum 
dan worden er géén inschrijfkos-
ten berekend. Definitief inschrij-
ven kan via e-mail: jeugdcom-
missie@tvcastricum.nl.

Castricum - Op maandag 20 
september om 9.45 uur kunnen 
belangstellenden in stilte wan-
delen met Rob en Marianne. Aan 
het eind van de zomer, nu de zon 
duidelijk aan kracht afneemt en 
de natuur overstelpt met haar 
gaven, willen zij gaan wandelen 

Stiltewandeling in de duinen
als dank voor de oogst van moe-
der aarde. Deelnemers kunnen 
eventueel een kleine versnape-
ring meenemen om dit te delen 
met de dieren.

De stiltewandeling duurt onge-
veer een uur. Verzamelpunt is 

het parkeerterrein bij de Hoep 
aan de Zeeweg. Na afloop kan 
men koffie of thee drinken bij Jo-
hanna’s Hof. 

Voor inlichtingen en aanmel-
ding, tel. 0251-657809 of 06-
53740895.



Bezoekadressen
De Loet, ingang Zeeweg, Duin en Bosch 3, 
1901 NT Castricum
Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen (sector 
Ruimte)

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum
T: (0251) 66 11 22
F: (0251) 66 12 34
I: www.castricum.nl
E: gemeentebestuur@castricum.nl

Openingstijden
Publiekszaken, Zonnedauw 4, Limmen
Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 
16.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, 
‘s middags gesloten. De afdeling Publieks-
zaken is op donderdag geopend tot 18.00 
uur voor aangiften geboorte en overlijden, 
verhuizingen , emigratie, huwelijk en gere-
gistreerd partnerschap, paspoorten/neder-
landse identiteitskaarten en rijbewijzen. Van 
18.00 tot 20.00 uur uitsluitend geopend 
voor rijbewijzen en reisdocumenten.
Team Bouwen, Wonen en Bedrijven, uitslui-
tend te bezoeken na telefonische afspraak 
via 0251 - 661122 of via de receptie in de 
locatie Zonnedauw 4, Limmen.

Spreekuur college
Voor afspraken met leden van het college 
van burgemeester en wethouders, kunt 
u tijdens kantooruren een afspraak ma-
ken met het Bestuurssecretariaat, telefoon 
(0251) 66 12 20 / 66 13 60

Contact met de raadsfracties
Op de website www.castricum.nl vindt u 
onder het kopje Bestuur en organisatie/
raadsfracties de e-mailadressen van de ze-
ven raadsfracties van de raad van de ge-
meente Castricum.

Schulpstet
De buitendienst van de afdeling Gemeente-
werken vindt u aan het Schulpstet 17, 1901 
JH Castricum. Deze locatie, waar ook het 
afvalbrengdepot is gevestigd, is geopend op 
werkdagen van 8.00 uur tot 11.45 uur en 
van 13.00 uur tot 15.45 uur. De afvalstraat 
is daarnaast ook op zaterdag geopend van 
9.00 uur tot 13.00 uur.

Kantoor bestuur griffie
De Loet, ingang Zeeweg, Duin en Bosch 3, 
1901 NT Castricum. Bezoek op afspraak.

Bijeenkomst gemeenteraad
Clusius College, Oranjelaan 2a, 1901 TX 
Castricum

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl

I N F O B U L L E T I N
15 september 2010

Agenda raadsactiviteiten
16 september 2010
19:30 – 20:15 Presentatie SGBO Klanttevredenheidsonderzoek WMO
19:30 – 20:45 Bestemmingsplan Hogeweg- Pagenlaan te Limmen
21:00 – 23:00 Bestemmingsplannen Akersloot en Kern Limmen

De weekmarkt keert op 24 september  
terug naar de Dorpsstraat en dat gebeurt 
met de nodige tamtam door een heuse 
dorpsomroeper / marktlakei. 
Vrijdag is de markt voor het laatst bij 

Geesterduin en dan al starten acties voor 
marktbezoekers. Wethouder Zonjee geeft 
op vrijdag 24 september 10.00 uur een 
ludieke aftrap van de markt op de nieuwe 
locatie Dorpsstraat en Bakkersplein.

Hoe ziet Castricum er uit in 2030 als we 
kijken naar zaken als bevolking, wonen, 
verkeer, werk of recreatie? De structuur-
visie Buitengewoon Castricum 2030 gaat 
hierover. Burgemeester en wethouders 
leggen hem voor aan de gemeenteraad. 

De visie gaat over onder meer het ver-
sterken van de centra van de kernen, het 
verbeteren van de openbare ruimte en het 
afronden van de kernen. 

Meer weten: www.castricum.nl.

Poppodium De Bakkerij heeft afgelopen 
vrijdag 10 september zijn intrek genomen 
in het nieuwe onderkomen aan de Dorps-

straat 30. Wethouder Hilbrand Klijnstra 
was er om de officiële opening te verrich-
ten. Lees meer op de website. 

Op 11 september werd door de Burger-
meester Emmens-Knol de expositie van 
CityCamp Castricum in het pand aan de 
Burg. Mooijstraat feestelijk geopend. 
Vanaf 12 september t/m 17 oktober zijn 
hier de resultaten te zien van het project 
(elke vrijdag, zaterdag en zondag van 
12.00 uur tot 17.00 uur).

De scholieren uit Akersloot zijn dit school-
jaar veiliger uit: ze kunnen nu gebruik ma-
ken van het nieuwe fietspad dat Akersloot 
en Castricum met elkaar verbindt. 
De officiële opening is op vrijdag 17 sep-
tember. Wethouder B. Meijer en medewer-
kers van de gemeente staan vroeg in de 
ochtend bij de tunnel onder de Provincia-
leweg en delen ‘fietsveilige’ presentjes uit 
aan passerende scholieren. 
De officiële opening is vanaf 16.00 uur, 
eveneens nabij de tunnel. Gedeputeerde 
Post verricht de officiële openingshandeling 
samen met de huidige verkeerswethouder 
B. Meijer en de voormalige verkeerswet-
houders J. Hommes en R. Beens.

De gemeente Castricum sluit aan bij de 
landelijke campagne om mensen te wijzen 
op de mogelijkheid om discriminatiege-
vallen te melden. 
Onder het motto: ‘Moet jij je eigen ik ver- 

stoppen om geaccepteerd te worden’ 
sporen overheid en de gemeenten de ko-
mende weken iedereen aan om zijn of haar 
eigen ‘ik’ niet te verstoppen, onder andere 
door middel van posters en flyers.

Markt op Dorpsstraat en 
Bakkersplein feestelijk in gebruik

Nieuwe Structuurvisie 
Buiten Gewoon Castricum 2030

Expositie CityCamp 
Castricum geopend

Feestelijke opening 
fietspad Akersloot 

De Bakkerij opent deuren nieuw onderkomen

Gemeente sluit aan bij overheids-
campagne tegen discriminatie

Bijdrage voor ouderen, 
chronisch zieken en 
gehandicapten
Inwoners van Castricum van 65 jaar en 
ouder, personen met een chronische 
ziekte en personen met een handicap 
kunnen bij de gemeente een tegemoet-
koming aanvragen in de kosten die met 
ouderdom, ziekte of handicap te maken 
hebben. Deze bijdrage is € 200,- per 
persoon per jaar. U leest er meer over 
op de website.

Werken aan het spoor

Op 21 september wordt van 23.00 uur 
tot 22 september 06.00 uur gewerkt 
aan het spoor bij de overweg aan de 1e 
Groenelaan. Tijdens de werkzaamheden 
is de overweg niet begaanbaar voor het 
verkeer.

Werk aan de weg

De trottoirs van de Eerste- en Tweede 
Groenelaan (Castricum) worden her-
steld. Diverse trottoirbanden worden 
opnieuw gesteld, het trottoir wordt 
op enkele plaatsen hertegeld, inrit-
ten worden aangebracht en kolken op 
hoogte gebracht. Het werk duurt naar 
verwachting tot  24 september. Lees 
meer op de website (button Werken in 
uitvoering).

Wegafsluitingen 
provinciale weg N512 

De provincie Noord-Holland voert van-
af 20 september vijf weken lang – in 
fases - groot onderhoud uit aan de pro-
vinciale weg N512. Dat gaat gepaard 
met verschillende wegafsluitingen. Bus 
164 rijdt een andere route en ook fiet-
sers moeten rekening houden met hin-
der. Voor meer informatie: www.castri-
cum.nl, www.noord-holland.nl/N512 
of www.connexxion.nl.

Contract OV-taxi 
gegund aan ZCN

De provincie heeft op 7 september het 
nieuwe contract voor OV-taxivervoer 
in de regio gegund aan ZCN. Dat be-
tekent dat vanaf december 2010 in de 
gemeente Castricum de OV-Taxi (open-
baar vervoer van deur-tot-deur, gecom-
bineerd met Wmo-vervoer) niet langer 
door Connexxion wordt verzorgd. De 
tarieven voor gebruik van de taxi zul-
len met dezelfde ingangsdatum stijgen. 
Lees meer op onze website.

WWW.CASTRICUM.NL



AAngevrAAgde vergunningen
Alle stukken met betrekking tot bouwzaken kunt u inkijken 
op de gemeentelijke locatie in Limmen, Zonnedauw 4.

Ontvangen aanvragen en verzoeken om ontheffing
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ver-
zoeken ontvangen. Deze kennisgeving betekent niet dat 
medewerking wordt verleend.

060910 Rembrandtsingel 1 in Akersloot
 Het veranderen van de gevelreclame
070910 Dorpsstraat 58 in Castricum
 Het plaatsen van gevelreclame
 Geesterweg 8 in Akersloot
 Het plaatsen van een erfafscheiding (legalisatie)
090910 La Fontainestraat 5 in Castricum
 Het wijzigen van de voorgevel en 
 het plaatsen van een dakraam

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 16 september 2010 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan gedu-
rende 6 weken ter inzage liggen.

Tijdelijke ontheffingen op grond van artikel 3.22 van de 
Wet ruimtelijke ordening
 Eerste Groenelaan 88 in Castricum
 Het tijdelijk plaatsen van een unit t.b.v. 
 buitenschoolse opvang

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 van 
de Wet ruimtelijke ordening
 Oudeweg 3d in Limmen
 Het bouwen van een woning
 Buurtweg 9 in Akersloot
 Het plaatsen van een kapschuur
 Dorpsstraat 78 in Castricum
 Het wijzigen van de bestemming 
 winkel/wonen naar wonen

Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn van 6 weken kan een belang-
hebbende mondelinge of schriftelijke een zienswijze indie-
nen bij de gemeente. Voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze kunt u een afspraak maken met team Bouwen, 
Wonen en Bedrijven, bereikbaar via (0251) 66 11 39.  

verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende beslui-
ten genomen:

Bouwvergunningen met ontheffing
080910 Roelat 38 in Limmen
 Het uitbreiden van de woning
090910 Thalia 17 in Limmen
 Het plaatsen van een dakkapel
 Dorpsstraat 79 in Castricum
 Het uitbreiden van de verdieping
 Korte Cieweg 2 in Castricum
 Het plaatsen van een garage

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van 
bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank Alkmaar, Sector Bestuursrecht (Postbus 
251, 1800 BG Alkmaar). Voor de behandeling van een be-
roepschrift is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening
De werking van een besluit wordt door indiening van een 
beroepschrift niet opgeschort. Daarvoor kan, indien onver-
wijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist, 
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend 
bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Alkmaar, 
Sector Bestuursrecht (Postbus 251, 1800 BG Alkmaar); 
voorwaarde is dat tevens een beroepschrift is ingediend. 
Voor de behandeling van zo’n verzoek is griffierecht ver-
schuldigd.  

Bouwvergunningen
090911 La Fontainestraat 5 in Castricum
 Het wijzigen van de voorgevel en 
 het plaatsen van een dakraam
 Oranjelaan 6 in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw

Aanlegvergunningen
100910 Nesdijk in Limmen (kad. E, 216)
 Het verplaatsen van een dam

Kapvergunningen
100910 Jan Hobergstraat (thv nr. 12 – 26) 
 in Castricum
 Het kappen van 9 elzen
 Narcissenveld (thv nr. 68) in Castricum
 Het kappen van 3 wilgen
 Geelvinckstraat (thv nr. 33) in Castricum
 Het kappen van 1 iep

Bezwaar
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de datum 
van bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift in-
dienen bij de gemeente (Postbus 1301, 1900 BH Castri-
cum).
Voorlopige voorziening
De werking van een besluit wordt door indiening van een 
bezwaarschrift niet opgeschort. Daarvoor kan, indien on-
verwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen ver-
eist, een verzoek om voorlopige voorzieningen worden 
ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Alkmaar, Sector Bestuursrecht (Postbus 251, 1800 BG 
Alkmaar); voorwaarde is dat tevens een bezwaarschrift is 
ingediend. Voor de behandeling van zo’n verzoek is grif-
fierecht verschuldigd.  

Evenementenvergunning
Straatbarbecue, Tetburgstraat te Bakkum: aan J.F. Bokma is 
vergunning verleend voor het organiseren van een straat-
barbecue op 11 september 2010 
Halve Marathon: aan Stichting Sportevenementen Le 
Champion is vergunning verleend voor het organiseren 
van de PWN Egmond Halve Marathon op 9 januari 2011 
over het strand van Castricum.
Egmond-Pier-Egmond: Aan Stichting Sportevenementen 
Le Champion is vergunning verleend voor het organiseren 
van de strandrace Egmond-pier-Egmond op 8 januari 2011 
over het strand van Castricum.

APV vergunningen (overig)
Ontheffing sluitingsuur: aan CSV Handbal is ontheffing 
verleend van het sluitingsuur tot 02.00 in de nacht van 1 
op 2 oktober 2010.
Bezwaar
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de datum 
van bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift in-
dienen bij de gemeente (Postbus 1301, 1900 BH Castri-
cum).

BestemmingsplAn
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Beverwijker-
straatweg – Gasstraat Castricum’.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ont-
werpbestemmingsplan ‘Beverwijkerstraatweg – Gasstraat 
Castricum’ ter inzage ligt. 
Het plangebied bestaat uit het perceel Beverwijkerstraat-
weg 4-6 te Castricum. Het plan voorziet in de sloop van de 
bestaande winkel met bovenwoning. Op deze locatie zul-
len één winkel en 14 (starters)appartementen in de sociale 
sector worden gerealiseerd.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van don-
derdag 16 september 2010 gedurende 6 weken ter inzage 
in de gemeentelijke locatie aan de Zonnedauw 4 te Lim-
men, afdeling Dienstverlening, gedurende de openingstij-
den. Tevens is het plan te raadplegen op de website van de 
gemeente Castricum, www.castricum.nl en www.ruimte-
lijkeplannen.nl .
Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een belanghebbende 
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze in dienen bij het 
college van burgemeester en wethouders. Voor het indie-
nen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak 
maken met R. van den Haak, bereikbaar via 0251-661152.

Wet geluidhinder
Verzoek hogere waarde Wet Geluidhinder Beverwijker-
straatweg 6 te Castricum
Bij de gemeente Castricum is een verzoek ingediend ter 
vaststelling van een hogere waarde voor de nieuwbouw 
van negen appartementen op het perceel Beverwijker-
straatweg 6 te Castricum. De geprojecteerde woningen 
zijn gelegen binnen de geluidzone van de Beverwijker-
straatweg en de spoorlijn Uitgeest – Alkmaar.
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat, als gevolg van het 
wegverkeer op de Beverwijkerstraatweg, een hogere ge-
luidbelasting optreedt, dan de voorkeursgrenswaarde van 
48 dB zoals aangegeven in de Wet geluidhinder. 
Het college van burgemeester en wethouders is van plan 

om voor de appartementen, op grond van artikel 83 jo 
110a van de Wet geluidhinder, een hogere waarde vast te 
stellen van ten hoogste 63 dB.
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat, als gevolg van de 
spoorlijn Uitgeest - Alkmaar, een hogere geluidbelasting 
optreedt, dan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB zoals 
aangegeven in het Besluit geluidhinder. 
Ontwerpbesluit
Het college is voornemens om voor de appartementen, 
op grond van artikel 83 jo. 110a van de Wet geluidhinder, 
een hogere waarde vast te stellen van 63 dB en op grond 
van artikel 4.10 van het Besluit geluidhinder, een hogere 
waarde vast te stellen van 68 dB. De stukken van dit ont-
werpbesluit liggen vanaf 16 september 2010 gedurende 
zes weken ter inzage op het gemeentehuis, locatie Zon-
nedauw 4 in Limmen, gedurende de openingstijden.
Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een belanghebbende 
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze in dienen bij de ge-
meente. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze 
kunt u een afspraak maken met R. van den Haak, bereik-
baar via 0251-661152.

delegAtieBesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum 
maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering 
van 9 september 2010 heeft besloten om het nemen van 
besluiten over aanwijzing van stand- en ligplaatsen te de-
legeren aan het college van burgemeester en wethouders.
In het verlengde van het eerdere delegatiebesluit met be-
trekking tot het toekennen van huisnummers, zoals opge-
nomen in de Algemene Mandaatregeling van 1 september 
2008, en het delegatiebesluit van 3 december 2009 met 
betrekking tot straatnaamgeving en woonplaatsgrenzen, 
is vanuit efficiëntie gekozen ook de bevoegdheid voor 
het aanwijzen van stand- en ligplaatsen bij het college te 
leggen. De aanwijzing van stand- en ligplaatsen is nood-
zakelijk in het kader van de BAG (wet Basisadministratie 
Adressen en Gebouwen). 
Het voornoemde besluit ligt met ingang van donderdag 15 
september 2010 voor een ieder ter inzage in de gemeen-
telijke locatie te Limmen. Het besluit treedt in werking op 
de dag na publicatie.

FormAlisAtie stAnd- en 
ligplAAtsen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum 
maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering 
van 9 september 2010 heeft besloten de stand- en lig-
plaatsen te formaliseren. Met dit besluit zijn de stand- en 
ligplaatsen in de gemeente geformaliseerd. Het formali-
seren van de stand- en ligplaatsen is noodzakelijk in het 
kader van de BAG (wet Basisadministratie Adressen en 
Gebouwen).
Het voornoemde besluit ligt met ingang van donderdag 15 
september 2010 voor een ieder ter inzage in de gemeen-
telijke locatie te Limmen. Het besluit treedt in werking op 
de dag na publicatie.

FormAlisAtieBesluit 
strAAtnAmen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum 
maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering 
van 3 december 2009 heeft besloten een aantal straatna-
men te formaliseren. Verder maakt zij bekend - op basis 
van het delegatiebesluit van de raad van 3 december 2009 
- dat in de vergadering van 7 september is besloten een 
aantal straatnamen te formaliseren.
Met beide besluiten zijn alle straatnamen in de gemeente 
geformaliseerd. Het formaliseren van straatnamen is nood-
zakelijk in het kader van de BAG (wet Basisadministratie 
Adressen en Gebouwen). Hierbij zijn niet meer van toe-
passing zijnde straatnamen ingetrokken en zijn enkele 
straatnamen aangepast aan de geldende schrijfwijze met 
hoofdletters en kleine letters. 
De voornoemde besluiten liggen met ingang van don-
derdag 2 september 2010 voor een ieder ter inzage in de 
gemeentelijke locatie te Limmen. Ter informatie is daarbij 
een overzicht van de straatnamen gevoegd; deze is ook 
via internet te raadplegen: www.castricum.nl > Politiek, 
bestuur en organisatie > Verordeningen en regelingen > 
Beleidsdocumenten > Overigen. Beide besluiten treden in 
werking op de dag na publicatie.

Castricum, 15 september 2010 
Burgemeester en wethouders van Castricum




