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De populieren aan de Beethoven-
singel worden gekapt. De gemeente 
heeft  hiertoe besloten omdat het 
niet langer veilig is ze te laten staan. 
Tijdens de septemberstorm is 1 
boom omgewaaid en van andere wa-
ren veel takken afgebroken. Ook uit 
een onderzoek kort daarvoor bleek 
dat de veiligheid niet langer kan wor-
den gewaarborgd. 

Holland Groenwerken kapt de bo-
men in de week van 23 oktober. De 
werkzaamheden duren ongeveer één 
week, afh ankelijk van het weer. 
De Beethovensingel en Verdistraat 
zijn in die week minder goed bereik-
baar. 
De gemeente wil de bomen volgend 
jaar vervangen. De bewoners wor-
den betrokken bij de keuze hiervan. 

Fietsersbond verlichtings- en serviceactie
Op 21 oktober bent u welkom bij 
de vrijwilligers van de Fietsersbond 
Castricum voor controle van uw 
fi etsverlichti ng. U kunt daarvoor van 
10:00 tot 16:00 uur langskomen op 
het Bakkerspleintje in Castricum. Als 
het nodig is, kan het team ook re-
parati es uitvoeren en uw fi ets beter 
afstellen. Dat alles is bedoeld om 

fi etsers veilig de weg op te kunnen 
laten gaan, zeker nu de fi etsverlich-
ti ng weer vaker nodig is.

Daarnaast kunt u dit jaar uw postco-
de in uw fi etsframe laten graveren. 
Dat gaat diefstal tegen omdat de 
fi ets eenvoudiger te traceren is. 
Bovendien kunt u de bandenspan-

ning laten controleren. Door een 
juiste spanning slijt de band name-
lijk minder snel slijt en rijdt hij min-
der vaak lek. 
Ook kunnen de medewerkers voor 
u de opti male zadelhoogte en een 
goede afstand tot trappers en stuur 
instellen. Dat kan rug-, schouder- en 
nekklachten voorkomen. 

Het vrijwilligersteam werkt met 
materiaal dat grati s wordt geleverd 
door rijwielzaak Zijlstra (Mient 53). 
Wie nog wil helpen als vrijwilliger, 
kan zich aanmelden bij Alex van der 
Leest, tel. (0251) 671839 , e-mail 
castricum@fi etsersbond.nl.

Agenda Raadsplein 
19 oktober 2017

Tijd  Onderwerp
19:30 – 19:45  Kenbaar maken van wensen en bedenkingen 
  tav voorgenomen collegebesluit over afbouwen  
  aandelenbelang Eneco Groep NV 
Carrousels  
19.45 – 21:00  Bespreking haalbaarheidsonderzoek zwemvoor- 
  ziening Castricum
19:45 – 20:30  Vaststellen bestemmingsplan de Woude
20:30 – 21:45  Behandeling ongevraagd advies Referendum-
  commissie
21.15 – 22.00  Beheerverordening en visiedocument begraaf- 
  plaats 
21:45 – 23:00  Belastingverordeningen 

Er kan alleen ingesproken worden bij de onderwerpen die in 
de carrousel worden behandeld.

Bomen gekapt aan 
Beethovensingel

Als uw evenement voor 23 oktober 
bekend is bij de gemeente, kan op 
ti jd beoordeeld worden of uw eve-
nement kan doorgaan. Als namelijk 
meerdere evenementen binnen de 
regio Noord-Holland Noord op het-

zelfde ti jdsti p plaatsvinden, kan het 
ongewenst zijn om deze tegelijkerti jd 
te houden.
Uw evenement aanmelden en meer 
informati e vindt u op www.castri-
cum.nl/evenementen

Evenement organiseren in 2018? 
Meld dit voor 23 oktober aan
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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
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande omgevingsaanvragen, 
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, ontvan-
gen. Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking wordt verleend.

Datum Adres 
061017 Alkmaarderstraatweg 50 te Castricum
 Het plaatsen van een tuinhuis
101017 Klaas Hoornlaan 1 te Akersloot
 Het plaatsen van een duiker
 Alkmaarderstraatweg 50 te Castricum
 Het verbouwen en uitbreiden van een monumentaal pand

RECTIFICATIE

In de publicati e van 6 september stond
Ontvangen omgevingsaanvragen
300817 Uitgeesterweg 18a te Limmen
 Het gedeeltelijk verbouwen van een stal tot recreati ewoning 

Dit moet zijn:
300817 Uitgeesterweg 18a te Limmen
 Het gedeeltelijk verbouwen van een stal tot Bed en Breakfast

Abusievelijk niet gepubliceerd
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevings-
vergunningen niet te verlenen:
Datum Adres
121017 Stetweg 3 te Castricum
 Het aanleggen van een uitrit

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 

Datum  Adres
230817 De Woude 5a te de Woude
 Het wijzigen van een bestaande dakkapel

Deze verleende omgevingsvergunning is nog niet eerder gepubliceerd. U 
kunt ze na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. De gebrui-
kelijke termijn voor het indienen van een bezwaarschrift  is zes weken na 
verzending van het besluit. Deze termijn is echter al voorbij. 
Een na afl oop van de termijn ingediend bezwaarschrift  kan toch in be-
handeling worden genomen als de indiener van het bezwaar niet op de 
hoogte was van de vergunningverlening en deze zo spoedig mogelijk (bin-
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nen twee weken) nadat hiervan kennis kon worden genomen alsnog het 
bewaarschrift  heeft  ingediend.

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevings-
vergunningen te verlenen:

Datum Adres
091017 Oude Parklaan 161 te Castricum
 Het plaatsen van screens en terraszonweringen aan de 
 buitengevel van het gebouw Breehorn
101017 Heereweg 52 te Castricum
 Het bouwen van een woning 
111017 Wagnerlaan 50 te Akersloot
 Het vervangen van de kozijnen
 Wederik 32 te Castricum
 Het plaatsen van een garage/berging
 Koningin Julianastraat 8 te Castricum
 Het vergroten van de badkamer en het plaatsen van een dakkapel
121017 Hoogegeest 16a (was voorheen 16b) 
 Het bouwen van een woning
 Korte Brakersweg 5 te Castricum 
 Het plaatsen van een kleine hobbykas 

Verleende APV-vergunning
Datum Adres
091017 Vuurbaak zuidkant te Limmen
 Standplaats Viskar in de periode van 1 september 2017 tot 
 1 september 2020. Elke  woensdag van 09.00 uur tot 15.00 uur
091017 Strand van zuid naar noord te Castricum
 Evenementenvergunning Beachmarathon Hoek van Holland-Den  
 Helder op zondag 5 november 2017 tussen 10.00 en 14.30 uur 
101017 Bakkerspleintje te Castricum
 melding voor het kleine evenement verlichti ngsacti e op zaterdag  
 21 oktober 2017 van 10.00 uur tot 16.00 uur.
111017 Vuurbaak oostzijde van Albert Heijn te Limmen 
 Standplaats Froods in de periode van 1 april 2017 tot en met 1
 april 2020. Elke maandag en donderdag van 08.00 uur tot 18.00 uur
121017 Kooiplein te Castricum
 Verkoop kerstbomen in de periode van maandag 4 december  
 2017 tot en met woensdag 20 december 2017
 Raadhuisplein te Akersloot
 Aanvraag standplaatsvergunning frietkraam van 20 september  
 tot 20 december 2017. Elke vrijdag, zaterdag en zondag van  
 11.00 -20.00 uur 

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met de inhoud van een van bovengenoemde 
besluiten kunt u hiertegen binnen 6 weken na de dag van verzending van 
de vergunning (zie datum) een bezwaarschrift  indienen bij de gemeente.
Vermeld in uw bezwaarschrift  uw telefoonnummer, de gemeente kan tele-
fonisch contact met u opnemen om te bespreken wat de beste behande-
ling is van uw bezwaarschrift .  

Ontwerpuitwerkingsplannen

Ontwerpuitwerkingsplan ‘Kruispunt Rijksweg/Visweg’
Ontwerpuitwerkingsplan ‘Supermarkt Zandzoom’
Ontwerpuitwerkingsplan ‘Limmer Linten fase 2a’ (Dronenlaantje)
Ontwerpuitwerkingsplan ‘Limmen Linten fase 2b’ (Nieuwelaan)
Ontwerpuitwerkingsplan ‘Limmen Linten fase 2c’ (Visweg)
Ontwerpexploitati eplan ‘Limmen-Zandzoom, vierde herziening’
 

Burgemeester en wethouders van Castricum hebben ingestemd met bo-
venstaande ontwerpuitwerkingsplannen en het ontwerpexploitati eplan.
Voordat de plannen worden vastgesteld, wordt een ieder in de gelegen-
heid gesteld kennis te nemen van de plannen.

Inzagetermijn
De ontwerpuitwerkingsplannen en het bijbehorende ontwerpexploitati e-
plan liggen van 18 oktober 2017 gedurende zes weken ter inzage in het 
gemeentehuis van Castricum. Tevens zijn de stukken te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder het planidenti fi cati enummer.

Zienswijzen
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schrift elijk of mondeling een 
zienswijze indienen over het ontwerpuitwerkingsplan en kunnen belang-
hebbenden hun zienswijze indienen over het ontwerpexploitati eplan, 
vierde herziening.

Ontwerpuitwerkingsplannen:
De zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester 
en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH  Castricum) onder vermelding van 
‘zienswijzen ontwerpuitwerkingsplan onder vermelding van de naam van 
het betreff ende ontwerpplan.

Ontwerpexploitati eplan:
De zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad (Postbus 
1301, 1900 BH  Castricum), onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpex-
ploitati eplan, vierde herziening’.

Ontwerpuitwerkingsplan ‘Kruispunt Rijksweg/Visweg’
Planidenti fi cati enummer NL.IMRO.0383.UPL16KruisingViswg-ON01
Het ontwerpuitwerkingsplan voorziet in een herinrichti ng voor het kruis-
punt Rijksweg/Visweg en tevens in het realiseren van een doorsteek van 
de Visweg naar Geerkens. Door toename van het aantal woningen in het 
gebied en het realiseren van een supermarkt, neemt het aantal verkeers-
bewegingen toe. Met deze aanpassing van de infrastructuur wordt een 
goede doorstroming van verkeer voor de toekomst mogelijk gemaakt. 

Ontwerpuitwerkingsplan ‘Supermarkt Zandzoom’
Planidenti fi cati enummer NL.IMRO.0383.UPLZZSupermarkt-ON01
Het uitwerkingsplan voorziet in het realiseren van een supermarkt. De 
supermarkt ligt achter groothandel Jacob Hooy & Co B.V. aan de Rijksweg. 
Bij aanvang wordt een winkelvloeroppervlakte van 850 m2 gerealiseerd. 
Het winkelvloeroppervlakte kan worden uitgebreid naar 1250 m2 mits 
door middel van een distributi eplanologisch onderzoek aangetoond wordt 
er voldoende marktruimte is en er geen duurzame ontwrichti ng ontstaat 
van de bestaande detailhandelstructuur.

Ontwerpuitwerkingsplan ‘Limmer Linten fase 2a’ (Dronenlaantje)
Planidenti fi cati enummer NL.IMRO.0383.UPLZandzoomfase2a-ON01
Het gebied wordt begrensd door het Dronenlaantje in het noorden, de 
Kapelweg in het oosten, de Pagenlaan in het zuiden en de Westerweg in 
het westen. Daarnaast kent het plan één woning aan de Pagenlaan (naast 
nummer 14).
In dit gebied komen bouwkavels beschikbaar voor vrijstaande woningen.

Ontwerpuitwerkingsplan ‘Limmer Linten fase 2b’ (Nieuwelaan)
Planidenti fi cati enummer NL.IMRO.0383.UPLZandzoomfase2b-ON01
Hier gaat het om gevarieerde woningbouw tussen de Hogeweg en het 
bedrijventerrein Nieuwelaan.

Ontwerpuitwerkingsplan ‘Limmer Linten fase 2c’ (Visweg)
Planidenti fi cati enummer NL.IMRO.0383.UPLZandzoomfase2c-ON01
In dit gebied komen diverse type woningen en appartementen. Het gebied 
ligt zuidelijk van de Visweg. Aan de oostkant ervan komt een supermarkt.

Ontwerpexploitati eplan, ‘Limmen – Zandzoom, vierde herziening’
Planidenti fi cati enummer NL.IMRO.0383.BPL10Zandzoom-OE04.
Begrenzing exploitati eplan: Het gebied bestaat uit twee delen. Het groot-
ste deel wordt begrensd door de gemeentegrens met de gemeente Hei-
loo, de Rijksweg en het bedrijventerrein Nieuwelaan, de Burgemeester 
Nieuwenhuijsenstraat en de Westerweg en de spoorlijn Alkmaar-Uitgeest. 
Het kleinere deel wordt begrensd door de gemeentegrens, GGZ locati e De 
Oosthoek, de Nieuwelaan en de Rijksweg.
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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 
gemeentehuis. Steeds meer zaken 
(denk aan verhuizing doorgeven, 
uitt reksel aanvragen) kunt u thuis 
regelen via www.castricum.nl. Langs-
komen? Maak online een afspraak 
voor zaken als paspoort of rijbewijs, 
dan bent u direct aan de beurt.

Sociaal Team
tel. 14 0251; e-mail: 
sociaal@castricum.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 bouwplan-
nen, het doorgeven van gevonden 
of verloren voorwerpen, het afge-
ven 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 afspraak

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

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.
Contact college
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat,
tel. 14 0251, bestuurssecretariaat@
castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporings-
ambtenaren) controleren en hand-
haven op het naleven van de regels 
voor bijvoorbeeld parkeren, honden-
poep en afval. 
boa@debuch.nl

Colofon
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Doel: In de uitwerkingsplannen zijn verschillende onderdelen van het be-
stemmingsplan uitgewerkt. De herziening van het exploitati eplan regelt de 
gewenste ruimtelijke kwaliteit, een juiste uitvoering van werkzaamheden 
en een eerlijke verdeling van kosten en baten tussen de verschillende 
grondeigenaren in het gehele Zandzoomgebied.

Nadere informati e
Voor het indienen van een mondeling zienswijze (op afspraak) en voor 
meer informati e: de heer J. van Boven, de heer H. Pett er en mevr. H. Go-
verde (ontwerpuitwerkingsplannen) of de heer W. Voerman (exploitati e-
plan), tel. 14 0251.

Castricum, 18 oktober 2017
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Waterdag 2017:
water en veiligheid

Wanneer: Woensdag 25 oktober, 10.00 - 16.00 uur 
Waar: PWN Bezoekerscentrum De Hoep

Johannisweg 2, Castricum

Programma voor jong en oud
Op de Waterdag ontdek en beleef je van alles over water en klimaatsverandering. In PWN 

Bezoekerscentrum De Hoep kunnen jong en oud terecht voor excursies en exposities, 
lezingen en presentaties over onderwerpen als overstromingen en droogte, stijgende 

zeespiegel en dijkbescherming, rioolzuivering, drinkwatervoorziening en de fl ora en fauna.

Excursies
 Met huifkar naar waterwinning - Om 11.00, 12.30 en 

14.00 uur vertrekt een huifkar naar het waterwingebied. 

Een leuke tocht met deskundige uitleg. 

 Stuivende duinen om 11:00 uur – Om 10.30 en 

14.00 uur vertrekt een fi etsexcursie naar de 

stuivende duinen. Hoe wordt het stuifzand 

vastgehouden zodat we niet alleen hoge, 

maar ook brede duinen krijgen.

 Opgeven kan vooraf telefonisch 

bij De Hoep, tel. 0251 661 066, 

en op de Waterdag zelf de 

kaartjes ophalen bij de balie.

Het weerbericht in 2050 

door Helga van Leur
Van 13.00-14.00 uur en van 

14.30-15.30 uur in de Filmzaal

 Weerbericht 2050

Helga van Leur, bekend van 

het RTL-weerbericht, vertelt 

over de klimaatsverandering 

en de verschuiving in het te 

verwachten weer. Het is een 

verhaal op wereldschaal maar 

laat de impact zien op ons dagelijks 

leven.
 Impact op bebouwd gebied

Jan Wijn van Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier laat de gevolgen 

zien van klimaats verandering in bebouwd 

gebied. Waar vindt wateroverlast plaats, 

waar zijn wij als maatschappij kwetsbaar? 

Wat kunnen wij doen? Problemen kunnen 

fors zijn, maar excessen zijn te voorkomen.

 Opgeven kan vooraf telefonisch bij 

De Hoep, tel. 0251 661 066, en op de 

Waterdag zelf de kaartjes ophalen bij 

de balie.

Het regent, het regent…In de eerste 2 weken van september 2017 viel in het gebied van BUCH ca. 220 mm regen, het meeste van heel Nederland. Normaal valt in de hele maand 
september ongeveer 80 mm. Hoe gaan wij om met deze enorme hoeveelheid water?

Water en veiligheid
Veilig water is:

 bescherming tegenwateroverlast door stevige 

dijken en waterbergingen om overtollig regenwater 

op te vangen.

 voldoende water, ook bij langdurige droogte.

 schoon water uit de kraan en rioolwater dat wordt 

verzameld en gezuiverd. 

Dat is in het kort wat de vier gemeenten, het 

hoogheemraadschap en PWN willen bereiken. 

Met de Waterdag, die we dit jaar voor de 4e keer 

organiseren, laten we zien waarom en hoe we werken 

aan water en veiligheid voor een prettige en gezonde 

omgeving om in te wonen, werken en recreëren.

Kijken en doen
 Nederland overstroomt: wat gebeurt er als de dijken doorbreken? Op een maquette van Nederland wordt dat levensecht weergegeven. Spelen met dijken: Hoe houd je het water tegen? In een grote speelbak met zand, huizen en straten kunnen kinderen zelf spelen met dijken.
 Het zeewater stijgt – Zee-ijs dat smelt zorgt niet voor stijging van de zeespiegel, maar smeltend landijs doet dat wel. Controleer het zelf met een föhn en ijsblokjes.
 Waterberging in Egmond aan Zee – 10 jaar geleden werd Egmond aan Zee in 1 maand tot 2 keer toe overvallen door een clusterbui. De winkelstraat stond blank, winkels overstroomden. Wat heeft de gemeente hierna gedaan?
 Zomerstormen – 25 juli 2015. Een zomerstorm raast over Noord-Holland. Een foto-reportage laat de ravage zien die de storm in bos en stad achterliet. Dit wateroveras niet de laatste storm die ons treft.
 Wateroverlast en hittestress
Als het heel hard regent, waar hoopt het water zich dan op? Met een driedimensionaal 
programma is dit doorgerekend voor de 
gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heilloo. Ook is te zien wat er gebeurt met plekken die lijden onder ‘hittestress’.

 Regenwatertuin
Er stroomt nogal wat water via de regenpijp weg in het riool. Best zonde. Je kunt er ook leuke dingen mee doen: een vijver bijvoorbeeld. Laat je inspireren hoe je je eigen tuin mooi én regenwatervriendelijk maakt. Maak samen met een landschapsarchitect een schetsontwerp van uw eigen tuin.

 Poepprofessor
Poep? Bah, weg er mee! Of niet? De poep-professor heeft er heel andere ideeën.

 Veilig drinkwater
In de Hoep vind je alles over drinkwaterwinning. Er is een waterbakfi ets met allerlei smaken water en leuke receptenboekjes.

 Filmzaal:
- De stuivende duinen, hoe wij de duinen sterk houden; fi lm 10.30 uur
- Flora en fauna in de waterberging; 

IVN 11.00 uur
 Uitslag fotowedstrijd
De organisatoren van de Waterdag, Fotogroep Castricum en Nieuwsblad voor Castricum houden een fotowedstrijd met als thema De mooiste groene tuin! Alle inzendingen zijn op de Waterdag te bekijken. De bekendmaking van de winnaar is om 13.00 uur in de fi lmzaal.

Woensdag 25 oktober, 10.00 - 16.00 uur 

Het regent, het regent…In de eerste 2 weken van september 2017 viel in het gebied van BUCH ca. 220 mm regen, het meeste van heel Nederland. Normaal 

14.00 uur vertrekt een huifkar naar het waterwingebied. 

Een leuke tocht met deskundige uitleg. 

Stuivende duinen om 11:00 uur – Om 10.30 en 

14.00 uur vertrekt een fi etsexcursie naar de 

stuivende duinen. Hoe wordt het stuifzand 

vastgehouden zodat we niet alleen hoge, 

maar ook brede duinen krijgen.

Opgeven kan vooraf telefonisch 

bij De Hoep, tel. 0251 661 066, 

kaartjes ophalen bij de balie.

Water en veiligheid

Contact en meer informatie: www.bergen-nh.nl•www.uitgeest.nl•www.castricum.nl•www.heiloo.nl•www.hhnk.nl•www.pwn.nl
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