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- De discussie over een nieuw, door Heiloo en Castricum samen te bouwen zwembad, is nog niets goed op
gang gekomen of er duikt al een principieel verschil van
mening op. Castricum wil een groter zwembad dan Heiloo
voor ogen heeft.
LIMMEN

Dat blijkt uit stukken die de het Castricumse
gemeenteraad
college van Castricum aan de ge- buigt zich komende donderdag
meenteraad heeft gestuurd. De in eerste aanleg over het plan

voor de gezamenlijke bouw van
een zwembad. Vervolgens neemt
die raad op 14 maart een besluit.
In het stuk doet het Castricumse college onder meer het
voorstel om het overleg met Heiloo over het nieuwe bad voort te
zetten.
Daarnaast noemt het college
een maximumbedrag dat de gemeente straks jaarlijks kwijt wil

zijn aan het zwembad: 365.000
euro. Heiloo wil niet meer dan
180.000 euro per jaar in het
zwembad steken.
Dat verschil is slechts voor een
deel te verklaren uit een afspraak
die de twee gemeenten al hebben
gemaakt. Beide bijdragen in de
exploitatie van het nieuwe bad
worden gebaseerd op de verwachting dat meer Castricum-

mers dan Heilooënaren van het wil een bad met uitstraling ombad gebruik zullen gaan maken. dat dat meer bezoekers trekt. BoDie gegevens komen uit een vendien wil de gemeente meer
rapport dat het adviesbureau toeristen lokken en daarbij kan
Drijver en Partners heeft ge- een leuk zwembad helpen. Heimaakt over de mogelijkheden loo echter wil een zo goedkoop
om samen een zwembad te bou- mogelijk zwembad, zonder toewen.
ters en bellen dus.
Maar een complicerende facDe gemeenteraad van Heiloo
tor is dat Castricum een ander bleek er begin februari nog niet
bad wil dan Heiloo. Castricum aan toe om verdere stappen te ne-

men op de weg naar een nieuw
zwembad. De volksvertegenwoordiging weigerde een voorstel van het college om verder te
gaan praten met Castricum, op
de agenda te zetten.
Heiloo wilde eerst een duidelijk signaal vanuit de buurgemeente dat ook zijn serieus wil
praten over een gezamenlijk project.

De Europese School Bergen
bestaat dit voorjaar vijftig jaar.
Ter ere van dit feest is er vanaf
donderdag een speciale expositie in de Kunstuitleen aan Plein
7 in Bergen. Leerlingen van de
onderbouw hebben een bezoek
gebracht aan het Kunstencentrum Bergen (KCB) en de
Kunstuitleen en daar vrolijke
portretten geschilderd. Ook op
de school zelf hebben de leerlingen schilderijen, grafiek, tekeningen en objecten gemaakt.
Het logo van het 50-jarig bestaan is ook door de leerlingen
vervaardigd. Alle portretten en
andere werken zijn te zien op
de expositie die donderdag om
14 uur wordt geopend door
schooldirecteur Steve Lewis en
enkele leerlingen. Iedereen kan
de kunstwerken van 1 tot en met
20 maart komen bewonderen,
de Kunstuitleen is op woensdag, donderdag, vrijdag en
zondag van 13 tot 17 uur geopend en op zaterdag van 11 tot
17 uur.

HEILOO

'orkshop creatief
machineborduren
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Castricummers kunnen niet meer zwemmen in eigen doro
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- Castricummers kunÏZl^rZZ
nen
straks niet meer zwemmen
in hun eigen dorp, zo vrezen ook
de inwoners van de kernen Limmen en Akersloot.
LIMMEN

Het zwembad dat Castricum en
Heiloo mogelijk samen gaan
bouwen komt in het gebied De

Zandzoom dat zich uitstrekt op
het
, grondgebied
van
Heilooop
en
Zandzoom
dat zich
uitstrekt
Limmen.
Adviesbureau Drijver en Partner heeft negen mogelijke
zwembadlocaties onderzocht,
waarvan er vier zijn overgebleven. Twee ervan liggen in de gemeente Castricum en twee in
Heiloo. Tijdens een vergadering

van de raadscommissie maatschappelijke
zaken in Heiloo
van de raadscommissie
maatwerd onlangs duidelijk dat de
beste locatie het Heiloose sportpark Vennewater is.

schappij, de GEM. Dit is een sas c h a r m i i . d, rtussen
, ™ r»i,
,c ~ „
menwerking
de gemeente
Castricum en Driessen Vastgoed
uit Limmen. Driessen heeft geen
grond in Castricum en Akersloot
maar wel in Limmen, in het zoSamenwerking
genaamde Zandzoom-gebied.
De twee onderzochte Castricum- Dat geldt bijvoorbeeld voor een
se locaties vallen onder de Ge- lap grond van Driessen aan de
meentelijke Exploitatie Maat- Nieuwelaan en Rijksweg. De

,^

grond heeft de
. . bestemming
. . . .
'Groen'. De gegevens zijn afkomstig uit het kadaster.
Drijver en Partner gaan in het
rapport uit van een gronduitgifteprijs van 200 euro per vierkante meter. De grondprijs voor een
zwembad in het Castricumse
deel van de Zandzoom komt dan
uit op minimaal 1,38 miljoen eu-

ro en maximaal 1,56 miljoen©
euro. Dit is exclusief alle andere
kosten, onder meer voor de bouw
en exploitatie van het nieuwe
bad en voor de sloop van het aftandse Castricumse zwembad De
Witte Brug.
De grond van sportcomplex
Vennewater is van de gemeente.
Als wordt gekozen voor deze op-
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tie, zou
de hockeyvereniging
Terriërs moeten verhuizen. Hoeveel die operatie zou kosten, is
nog niet onderzocht.
De vierde onderzochte locatie
ligt in Heiloo, en is geen eigendom van de gemeente. Deze
grond zou voor 40 euro per vierkante meter gekocht kunnen
worden.

Leren machineborduren met
geverfde vliesofix als inspiratie
kan donderdagavond bij het
Nivon Heiloo. Docente Wybrich
Hornstra geeft dan de workshop creatief machineborduren.
Eerst wordt geverfde vliesofix
op een onderlaag gestreken.
Hierdoor ontstaat een plaklaag
waarop snippers en draden
blijven kleven. Door hier met de
naaimachine overheen te 'borduren' kan hier een geheel van
worden gemaakt. Het eindobject wordt een sierbakje. Deelnemers dienen een eigen naaimachine mee te nemen. De
docente zorgt voor een materialenpakket a € 5. Deelname aan
de workshop kost € 9,50, Nivonleden krijgen korting.
Het Nivon is te vinden in De
Hofdijk, Mariënstein 178a in
Heiloo. Voor aanmelding en
aanvullende informatie: 072533 3127, info@nivonheiloo.nl
of www.nivonheiloo.nl.

