
Weggebruikers op de Ruiterweg, Kleibroek, Beatrixstraat en Torenstraat moeten rekening houden 
met werkzaamheden en omleidingen. De rotonde die deze straten met elkaar verbindt, wordt 
helemaal vernieuwd. Tijdens de werkzaamheden is het gebied afgesloten voor alle verkeer.

De werkzaamheden gaan woensdag 11 juli van start. De afsluiti ng is vanaf vrijdag 13 juli 
16.00 uur. Het doorgaande verkeer kan dan gebruikmaken van de vernieuwde Kleibroek.

Voor de Torenstraat zelf geldt ook een gedeeltelijke afsluiti ng. Ook daar wordt aan de weg 
gewerkt. Autoverkeer moet grotendeels omrijden, wel is er een bypass voor verkeer tussen 
Ruiterweg en Kleibroek. Doorgaand verkeer is dus ti jdelijk niet mogelijk vanaf de Beatrixstaat, 
Torenstraat en Burgemeester Lommerstraat. Voor fi etsers geldt een aparte omleiding. Buslijn 
167 wordt omgeleid via de Kleibroek, de overige buslijnen rijden normaal.

Wie niet op de Torenstraat kan parkeren of daarvoor te ver moet omrijden, kan terecht op 
De Brink. 

Rotonde Torenstraat op de schop 

Achtergrond
De werkzaamheden zijn onderdeel van de herinrichti ng van de Kleibroek waarbij straatwerk, 
riolering en leidingen worden vervangen. Dat biedt een goede gelegenheid om de 
verkeersveiligheid en het groen ook aan te pakken. De rotonde wordt daarom iets verplaatst 
en krijgt vrijliggende fi etspaden. Waar nodig worden bomen verwijderd en vervangen.

Planning
De afsluiti ng duurt tot en met 10 augustus. Het meeste werk is dan gedaan als de bouwvak 
begint. Daarna, begin september, rondt aannemer Ooms de laatste zaken af. Er zal dan nog wel 
enige verkeersoverlast zijn maar geen afsluiti ngen.

Informati e
Meer informati e over de werkzaamheden en de omleidingen is te vinden op 
www.castricum.nl/wegwerkzaamheden
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Agenda Raadsplein 12 juli 2018
Tijd Onderwerp Kamer
 Commissies 
19.30 – 21.00 Diverse ruimtelijke voorstellen: Raadzaal
 - Ruimtelijk kader Brakersweg 67 – 69 te Castricum
 - Principeverzoek herontwikkeling TNT-locati e  
19.30 – 20.30 Fusie obs De Klimop en obs De Sokkerwei Sti erop
20.30 – 21.00 Commissie Algemene Zaken* Sti erop
 1A Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni en 28 juni 2018 
 1B Lijst van ingekomen stukken 
 1C Lijst ter inzage gelegde informati e 
 1D Mededelingen van het college
 - Algemeen
 - Uit de samenwerkingsverbanden 
 1E Vragen uit de raad 
 Pauze 
21.15 – 22.15 Bestemmingsplan 1e Groenelaan Castricum & Trouwzaal
 Grondexploitati ebegroti ng 1e Groenelaan Castricum 
 (mogelijk deels besloten) Raadzaal/ 
21.15 – 22.15 Kredietaanvraag openbare ruimte Geesterduin  Sti erop
22.15 – 22.45 Amendement bij acti eplan Geluid Raadzaal

Agenda Raadsplein 19 juli 2018

 
Tijd Onderwerp Kamer
 Commissies 
19.30 – 20.45 Nota dierenwelzijn   Raadzaal 
19.30 – 20.15 Bestemmingsplan Hogeweg 4 – Rijksweg 37 te Limmen  Sti erop
20.15 – 20.45 Commissie Algemene Zaken* Sti erop
 1A Besluitenlijst raadsvergadering 5 juli 2018 
 1B Lijst van ingekomen stukken 
 1C Lijst ter inzage gelegde informati e 
 1D Mededelingen van het college
 - Algemeen
 - Uit de samenwerkingsverbanden 
 1E Vragen uit de raad 
 Pauze 
21.00 – 22.30 Vervolgbespreking Convenant Noord-Hollandse Kust Raadzaal

22.45 Raadsvergadering Raadzaal
 1 Opening en mededelingen 
 2 Vaststellen agenda 
 3 Debat Raad 
 A Actuele politi eke onderwerpen 
 4 Besluitvorming 
 A Ruimtelijk kader Brakersweg 67 – 69 te Castricum 
 B Bestemmingsplan 1e Groenelaan Castricum 
 C Grondexploitati ebegroti ng 1e Groenelaan Castricum    
     (besloten) 
 D Principeverzoek herontwikkeling TNT-locati e 
 E Kredietaanvraag openbare ruimte Geesterduin  
 F Fusie twee openbare basisscholen  
 5 Sluiti ng 

Inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisati es en bedrijven 
kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in 
de commissievergaderingen aan de orde zijn. Indien u gebruik wenst te maken van 
de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich daarvoor tot en met de dag waarop de 
vergadering plaatsvindt voor 17.00 uur aanmelden bij de griffi  e via raadsgriffi  e@castricum.
nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088 9097015. Op de onderwerpen met een 
* kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Het aantal diefstallen uit auto’s sti jgt. 
Hoe voorkom je nou dat jouw auto wordt opengebroken? 

• Parkeer, als het kan, waar het goed verlicht is en in het 
 zicht van bebouwing

• Doe de auto alti jd op slot
• Neem kostbare spullen mee of – als dat niet mogelijk is – berg ze uit het zicht op
• Laat het dashboardkastje open
• Verwijder de afdruk van het navigati esysteem op de voorruit
• Stop de aansteker terug in de houder, nadat deze gebruikt is voor mobiele telefoon of          

 navigati esysteem
• Laat je toch apparaten in de auto liggen? Schakel ze helemaal uit. Dieven kunnen laptops,                

 tablets en telefoons aan de hand van het Bluetooth-signaal detecteren.
• Zet het keyless entry-systeem van je auto uit. Dieven kunnen het signaal van de keyless entry 

kopiëren als de sleutel in huis ligt. Als ze bij de auto zijn, dan gaat die automati sch van het slot af.

Als laatste ti p: bij het zien van verdachte personen in de buurt van auto’s, twijfel niet. Bel 1-1-2.

Géén raadsinformatieavond over 
huisvesting basisschool Cunera op 12 juli a.s. 
 Eind mei is de datum van donderdagavond 12 juli genoemd als mogelijke datum voor een 

raadsinformati ebijeenkomst over de huisvesti ng van basisschool Cunera. De planning 
is inmiddels bijgesteld, deze bijeenkomst zal na de zomer worden geagendeerd. Meer 
informati e vindt u te zijner ti jd op deze infopagina. 

Voorkomen van diefstal uit auto 
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Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een 
afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Erachter staat de datum waarop deze ontvangen zijn. 
U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het 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
210618 Kogerpolder 1 in De Woude
 Het verleggen van de glasvezelkabel i.v.m. reconstructi e N246 
270618 Rijksweg 2 in Limmen 
 Het vervangen en het verplaatsen van een reclamebord
280618 Hogeweg 59 in Limmen 
 Het bouwen van een woning met garage
 Schoolweg 8 in Limmen 
 Het vergroten van de woning
290618 Kerkweg 10 in Limmen 
 Het vergroten van de woning
 Nelson Mandelahof 5 in Castricum 
 Het bouwen van een woning
300618 Kloosterlaantje 1 in Akersloot 
 Het vergroten van de woning (dak)
020718 Prins Hendrikstraat 64 in Castricum 
 Het wijzigen van de voorgevel

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:

Datum Adres
050718 Nesdijk 1 in Limmen
 Het bouwen van een nieuwe schuur

Gedurende de inzagetermijn kan een belanghebbende mondeling of schrift elijk zijn 
zienswijze indienen bij de gemeente. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt 
u een afspraak maken met de afdeling Dienstverlening.

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
020718 Dusseldorperweg 10 en 12 in Limmen 
 Het wijzigen van een inrit
040718 Bakkummerstraat 29a in Castricum 
 Het wijzigen van de bestemming
050718 Bleumerweg 12 in Castricum  
 Het bouwen van twee veldschuren

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken 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. 

Kennisgeving meldingen arti kel 8.41 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken ter uitvoering van de Wet 
milieubeheer bekend dat op grond van arti kel 8.41 van deze wet de volgende meldingen zijn 
ontvangen:

Acti viteitenbesluit milieubeheer 
• Black 8, Gasstraat 1 (1901NA) te Castricum, het uitbreiden van het bedrijf voor het 

onderhouden of repareren van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere 
gemotoriseerde apparaten of proefdraaien van verbrandingsmotoren; 

• Kleverlaan BV, Rijksweg 154a (1906BL) te Limmen, het wijzigen van het bedrijf door het 
realiseren van een spuitcabine;

In genoemd Besluit zijn voorschrift en gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven 
moeten voldoen. Deze voorschrift en richten zich op de bescherming van het milieu. 
Wij controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschrift en.

Informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-
Holland Noord (RUD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Sifriedstraat 34 
Burgemeester en wethouders maken op grond van arti kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 21 juni 2018 het bestemmingsplan 
Sifriedstraat 34 gewijzigd heeft  vastgesteld. De gemeenteraad heeft  besloten geen 
exploitati eplan vast te stellen voor het bestemmingsplan.

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de sloop van de bestaande woning en de bouw van één 
nieuwe woning op het perceel. 

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen 
zijn opgenomen in de nota zienswijzen. De wijzigingen bestaan uit: de hoogte van de woning 
grenzend aan de perceelsgrens met Sifriedstraat 32 wordt beperkt tot 3,5 meter in plaats 
van 6 meter.  

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het raadsbesluit, het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, en de hierbij behorende 
stukken (inclusief de nota zienswijzen) zijn met ingang van 12 juli 2018 gedurende zes 
weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0383.
BPC17Sifriedstra34-VS01. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het 
gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA, Castricum. 

Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van de dag na 
die waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende zes weken beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak 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  
gebracht;

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

• een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de raad 
bij de vaststelling in het plan heeft  aangebracht (zoals aangegeven in de nota zienswijzen)

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 genoemde 
beroepstermijn afl oopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. 
Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. 
Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitt er van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal 
indienen kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn een 
dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

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

Castricum, 11 juli 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




