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Onderwerp
Presentatie Voortgangsrapportage Limmen Zandzoom

College bezoekt Akersloot
Het college heeft op uitnodiging van de Dorpsraad
Akersloot een ﬁetstocht gemaakt door het dorp. De leden
van de dorpsraad lieten burgemeester en wethouders
graag kennismaken met de mooie kanten van
Akersloot. De ﬁetstocht ging van de Rembrandtschool,
Strammerzoom en het ruispunt naar de Protestantse
erk aan het Dielofslaantje. Vervolgens langs sporthal
de Lelie, via de brandweer en de Scouting naar camping
de Boekel. erard en Joke Swart ontvingen daar de
collegeleden. Zij vertelden over het ontstaan van hun
recreatiebedrijf en hun plannen voor de toekomst. De
collegeleden ﬁetsten vervolgens weer langs het kanaal
terug naar het centrum van Akersloot. De dorpsraad
heeft al plannen voor een volgende ﬁetstocht om ook de
oostkant van Akersloot onder de aandacht te brengen.

Posten reddingsbrigade gesloten
De posten van de reddingsbrigades zijn inmiddels gesloten.
Voor noodgevallen op het strand, in het duin of in de zee kan men het algemene alarmnummer
112 bellen.

Afvalbrengstation gesloten
24 Oktober is het afvalbrengstation aan het Schulpstet vanaf 12 uur gesloten.

Niet thuis? Licht aan!

Met het invallen van de donkere dagen neemt de kans om slachto er te worden van een
woninginbraak toe. Verlichting geeft een bewoonde indruk. Verlichting binnen en buiten in tuinen
en stegen en uw woning niet verstopt achter tuingroen, maakt uw woning minder aantrekkelijk
voor inbrekers. U kunt hiervoor een tijdschakelaar gebruiken. Wat kunt u nog meer doen?
Sluit uw woning goed af
Houd waardevolle spullen uit het zicht en berg deze goed op
eef uw buren een seintje als u voor langere tijd afwezig bent
Berg ladders en andere klimattributen op
ijk voor meer tips op www.politiekeurmerk.nl

Kunstzinnige jutbakken roepen
op tot schoonmaken van het strand

Op woensdag 10 oktober nam ichiel
van den Busken (wethouder in Bergen)
een van de drie kunstzinnige jutbakken
(afvalcontainers) in gebruik De drie
jutbakken zijn afgelopen zomer door
de rma Gul geplaatst op de stranden
van Bergen en Castricum De tweeen-halve meter lange bakken zijn
aangeboden aan de gemeenten Bergen
en Castricum door Stichting De Noordzee
en NederlandSchoon in het kader van
het project Doe mee, Verlos de Zee’
Dit project laat zien hoe groot het
afvalprobleem op de Nederlandse stranden
In gebruikname jutbakken
is Kunstenaarscollectief Gejut maakte de
op de bakken aangebrachte borden met een kunstzinnig van strandafval gemaakte a eelding
van een krab, een vis en een meeuw
De drie unieke jutbakken verbeelden het motto Doe mee, verlos de zee’, dat oproept strandafval
op te rapen en achter te laten in deze jutbakken. Strandgangers dragen bij aan een schoon strand
door meegenomen of gevonden afval achter te laten in de kunstzinnige containers.

Foto’s van Frieda Verbree in
gemeentehuis van Castricum
Tot en met november 01 e poseert rieda
Verbree haar foto’s in de tentoonstellingsruimte van
gemeentehuis Castricum bent van harte welkom om
haar werk te bewonderen
rieda Verbree is opgeleid als autonoom fotograaf aan
de Fotoacademie van Amsterdam. Zij kiest haar eigen
projecten. n elke serie foto’s werkt zij een bepaald idee
uit. Haar werk kenmerkt zich door een melancholische
ondertoon; het besef dat alles voorbij gaat.
Twee fotoseries
Zij e poseert in het gemeentehuis van Castricum
twee fotoseries met als thema: de schoonheid van de
ouderdom. ijdens een reis door Zweden fotografeerde zij
de eerste serie: auto’s uit de jaren 60 op een autokerkhof.
Door zon, wind en regen zijn mooie, verweerde kleuren
ontstaan op de oude auto’s. De 2de serie laat de handen
van oude mensen zien. Ze hebben een leven achter zich en
de handen dragen daarvan de sporen.
rieda Verbree woont en werkt in Castricum.

Gehandicaptenplatform geeft keurmerk aan vijf restaurants
Pla orm Gehandicaptenbeleid Castricum reikte afgelopen maanden vijf keurwerken uit aan
lokale restaurants die goed toegankelijk zijn gebleken voor mensen met een beperking
Restaurants ’t oorntje (Akersloot), otel Koningsbosch, et Ru terhuis, De Oude Keuken
en ohanna’s of (alle in Bakkum) hebben daarom na de praktische toets de sticker met het
predicaat Toegankelijke horeca’ ontvangen Dit is het resultaat van bezoeken van de eerste
0 restaurants in de gemeente De andere restaurants krijgen binnenkort een verzoek om
een bezoek te mogen plannen

In juni ontving Johanna’s Hof als eerste het keurmerk ‘Toegankelijke horeca’. Dat was het
startsein voor de actie van het Pla orm ehandicaptenbeleid Castricum (P BC) om de
toegankelijkheid van de restaurants in de gemeente Castricum te onderzoeken.
De aanleiding voor deze actie is het internationale Verdrag van de Verenigde Naties inzake de
rechten van personen met een handicap. Het doel daarvan is dat mensen met een beperking,
welke dan ook, op voet van gelijkheid kunnen deelnemen aan de samenleving’. Uit eten gaan
hoort daar ook bij.
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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. en digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij
omgevingsvergunning@debuch.nl.
Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. rachter staat de datum waarop deze ontvangen zijn.
U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. egen een
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag.
Deze publicatie is alleen ter informatie.
Datum Adres
071018 Puikman in Castricum
Het plaatsen van een kunstobject (WABO1801558)
031018 Oosterzijweg (achter a en b) in Limmen
Het vernieuwen van een loods (WABO1801590)
081018 Van Renesselaan 5 in Castricum
Het kappen van een tamme kastanje (WABO1801593)
Dusseldorperweg 5 in Limmen
Het bouwen van vier appartementen (WABO1801597)
091018 Polderdijk a in Castricum
Het bouwen van een berging (WABO1801604)
101018 et Wamellant 1 in Castricum
Het vergroten van de woning (WABO1801614)

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling
gesteld en worden niet verder behandeld
Vergunningsvrij: Van Renesselaan 5 in Castricum
Het kappen van een tamme kastanje (WABO1801593)
Buiten behandeling: ulianaplein 11 in Akersloot
Het plaatsen van een aanbouw aan de voorzijde (WABO1801314)
Buiten behandeling: aatlat in Limmen
Het uitbreiden van het bestaande pand met kantoorgebouw (WABO1801152)
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de
termijn van behandeling met ma imaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
081018
artin Luther Kingstraat 1 in Akersloot
Het plaatsen van een dakkapel (WABO1801319)
091018 eereweg 11 in Castricum
Het verbouwen van een pand (WABO1801240)
Beroep
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van DA UM t/m DA UM ter
inzage in het gemeentehuis van Castricum. en digitale versie kunt u per e-mail aanvragen
bij omgevingsvergunning@debuch.nl.
en belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is

INFOPAGINA
Oﬃciële mededelingen 17 oktober 2018
gelegd, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht
(Postbus 1621, 2003 BR Haarlem). Voor de behandeling van een beroepschrift is griﬃerecht
verschuldigd.

Omgevingsvergunning – reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te
verlenen:
Datum Adres
091018 Lindenlaan 90 in Castricum
Het vergroten van een erker aan de voorgevel (WABO1801383)
101018 Rubrum 5 in Akersloot
Het plaatsen van een dakkapel (legalisatie) (WABO1801004)
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 informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.
Verleende APV-vergunning
Datum Adres
081018 Geesterduin en Dorpstraat (Pancratiuskerk) in Castricum
Verleende doorlopende evenementenvergunning intocht Sinterklaas
Castricum 2018, op zaterdag 17 november 2018 vanaf 13.00 uur tot ongeveer
18.00 uur. Verzenddatum besluit 8 oktober 2018 (APV1800877).

081018 Omgeving Kerkweg/’t Stet in Limmen
Verleende doorlopende evenementenvergunning intocht Sinterklaas Limmen
2018, op zondag 18 november 2018 van 14.00 tot ongeveer 16.30 uur.
Verzenddatum besluit 8 oktober 2018
(APV1800949)
081018 Nabij/vanaf haven van ARZV Geesterweg 10 in Akersloot
Verleende doorlopende evenementenvergunning intocht Sinterklaas Akersloot
2018 nabij/vanaf de haven van ARZV, op zondag 18 november 2018 van 12.00 uur
tot ongeveer 14.00 uur. Verzenddatum besluit (APV1800950)
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 informatie kunt u contact opnemen met de APV-vergunningverlener via
apv@debuch.nl of via 088 9097561.
* APV = Algemene Plaatselijke Verordening
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 informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.
Castricum, 17 oktober 2018

Colofon
info@castricm.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, uittreksel 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 werkdagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlimmendewoude@debuch.nl
Openingstijden Gemeentehuis
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort,
rijbewijs, uittreksels en vragen over zorg en
ﬁnanciën
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 voorwerpen, 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 afspraak

Bestuur, griﬃe en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.
Bezoek 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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

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

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

