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Verspreiding niet meer huis aan huisAgenda raadsinformatieavond 
30 november 2017

Like ons op Facebook

Werken aan de weg
Dag Hammarskjöldlaan afgesloten 

op 12 en 13 december.

Wegens asfaltwerkzaamheden is 
de Dag Hammarskjöldlaan afge-
sloten voor al het verkeer op 12 
en 13 december. Van 4 tot en met 

11 december voert de aannemer 
diverse werkzaamheden uit. De 
weg is dan niet afgesloten. Meer 
informati e: F. Schönig, 14 0251

Agenda Raadsplein 7 december 
2017

Caroussels
Tijd Onderwerp 
19.30 – 21.00 Presentati e Kennemer Wonen

Tijd Onderwerp
Carrousels  
19.30 – 21.00 Vervolgbespreking voorstel om ruimtelijk kader vast te  
 stellen ten behoeve van de realisati e van sociale woning 
 bouw op het terrein van Duin en Bosch* 
19:30 – 20.15 Tweede fi nanciële rapportage gemeente Castricum 
20:15 – 21:00 Rekenkameronderzoek grondexploitati e 
 
21:15 – 22:00 Eventueel voortzetti  ng vervolgbespreking voorstel om  
 ruimtelijk kader vast te stellen ten behoeve van de 
 realisati e van sociale woningbouw op het terrein van 
 Duin en Bosch* 
21:15 – 22:00 Evaluati e Sociaal Domein 2016 – 2017 & uitvoerings-
 programma Sociaal Domein 2017 - 2018 
22:00 - 22:30 Gedragscode publicati e  
22.00 – 22.30  Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen*  
 
22.45 Raadsvergadering 
 A Beschikbaar stellen budget ten behoeve van 
      uitvoering acti eplan jongerenwerk  
 B Integraal Huisvesti ngsplan onderwijsvoorzieningen 
 
Er kan alleen ingesproken worden bij de onderwerpen die in de carrou-
sel worden behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) 
worden ingesproken

De nieuwe gemeentegids ligt vanaf 1 december klaar. Alle gegevens staan 
er weer op een rij. Net als vorig jaar wordt de gids niet meer huis aan huis 
bezorgd, maar  moet worden afgehaald. Om het u makkelijk te maken, zijn 
daarvoor een aantal afh aaladressen ingericht. 

Uit onderzoek is gebleken dat u veel waarde hecht aan de gemeentegids: 80% 
van onze inwoners raadpleegt de gids met enige regelmaat, zowel de digitale 
als de ‘papieren’ versie. De ene helft  van deze groep gebruikt de gids alleen 
in gedrukte vorm, de andere helft  raadpleegt uitsluitend de digitale versie of 
gebruikt de gids helemaal niet. 

Wij hebben daarom besloten de gids ook dit jaar wel weer op papier te laten 
verschijnen, maar niet meer huis aan huis te verspreiden. Zo willen we voor-
komen dat de gids ongelezen in de prullenbak verdwijnt. De gids is grati s af te 
halen op diverse plekken in de gemeente. Daarnaast blijft  de gids ook digitaal 
te raadplegen, via digigids.castricum.nl. 
De gids wordt dit jaar weer uitgegeven door FMR Producti es. U vindt er actu-
ele platt egronden, informati e over openingsti jden en onze (digitale) dienst-
verlening. Zoekt u een sportvereniging, een culturele instelling, bibliotheek of 
huisarts in een van onze vijf kernen? Ook die vindt u in deze gids.

Op onderstaande adressen kunt u vanaf 1 december de gemeentegids grati s 
(laten) ophalen. 

. Gemeentehuis Castricum  Raadhuisplein 1  Castricum

. Afvalbrengdepot   Schulpstet 17  Bakkum

. Recepti e Schulpstet  Schlupstet 17  Bakkum

. Sti chti ng Welzijn Castricum Geesterduinweg 5  Castricum

. Bibliotheek Castricum  Geesterduinweg 1  Castricum

. De Oude Keuken   Oude Parklaan 117 Bakkum

. Gezondheidscentrum Limmen Zonnedauw 4b  Limmen

. Bibliotheek Limmen  Lage weide 2a  Limmen

. Sti chti ng Welzijn Ouderen  Mozartlaan 1a  Akersloot

. Akersloot ’t Kruispunt’

. Bibliotheek Akersloot  Rembrandtsingel 1a Akersloot

. Dorpsraad de Woude  Woude 28  de Woude

Bewoners van Verzorgingshuizen in Castricum, Limmen en Akersloot, kunnen 
de gids bij de recepti es afh alen.

Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. 14 
0251 of (0251) 661122; mailen kan naar communicati e@castricum.nl

Nieuwe gemeentegids 
ligt voor u klaar

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 22 november 2017
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 gemeen-
tehuis 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
141117 Lindenlaan 30 te Castricum, (WABO17/01836)
 het vergroten van de woning (badkamer) op de uitbouw
211117 Koningsduin 57 te Castricum (WABO17/01874)
 het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van een woning

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten be-
handeling gesteld en worden niet verder behandeld 
Buiten behandeling: 
Zeeweg Strandopgang bij Castricum 

Het aanpassen van het parkeerter-
rein bij de strandopgang Castricum

Stuur gerust een appje
Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek? We zijn ook bereikbaar via WhatsApp. 
Laat je bericht achter op 06 19 42 96 61. Toch bellen? Dan niet naar dit nummer maar naar 14 0251.
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Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevings-
aanvragen de termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:

Datum Adres
211117 Van Brederodestraat 14 te Castricum
 Het wijzigen van de kerk in 6 appartementen
231117 Dusseldorperweg 10 te Limmen
 Het bouwen van een woning 

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsver-
gunningen te verlenen:
Datum Adres
221117 Lavendellint 11 (Limmer Linten kavel 7, kadastraal perceelnummer   
 4449 secti e C)
 Het bouwen van een woning en het realiseren van een in- en uitrit

Oude Haarlemmerweg 46c te Castricum
Het realiseren van een sterrenkundig observatorium op het dak van een 
bijgebouw

Verleende APV-vergunning
Datum Adres
211117 Strand Castricum aan Zee
 evenementenvergunning Nieuwjaarsduik 2018  Deining Castricum   
 aan Zee op 1 januari 2018  van 13.00 uur tot 14.30 uur.
231117 Rembrandtsingel 3, parkeerterrein bij sporthal De Lelie te Akersloot
 het plaatsen van een mobiel onderzoekscentrum t.b.v. het 
 bevolkingsonderzoek borstkanker Akersloot van eind februari 2018  
 t/m eind maart 2018 .
231117 Middenweg 3b, parkeerterrein  Sporthal D’ Énterij te Limmen
 het plaatsen van een mobiel onderzoekscentrum t.b.v. bevolkings-
 onderzoek borstkanker Limmen van eind januari 2018 t/m begin   
 maart 2018.

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. 
Binnen zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belang-
hebbenden 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. 

Vastgesteld bestemmingsplan aansluiti ng A9 Heiloo
Kennisgeving ex arti kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken ingevolge 
het bepaalde in arti kel 3.8 lid 3 bekend dat met ingang van donderdag 30 no-
vember 2017 voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage ligt:
 Het op 28 september 2017 door de gemeenteraad vastgestelde   
 bestemmingsplan ‘aansluiti ng A9 Heiloo’.

Toelichti ng plan
Het grootste deel van de aansluiti ng op de A9 is geprojecteerd op het grond-
gebied van de gemeente Heiloo en een klein deel op het grondgebied van 
Castricum. Voor het project zijn daarom twee bestemmingsplannen in pro-
cedure gebracht en vastgesteld: één voor het grondgebied van Heiloo en één 
voor het grondgebied van Castricum. 
Met deze bestemmingsplannen wordt de basis gelegd voor een aansluiti ng 
op de A9 door middel van een half klaverblad ter hoogte van de Lagelaan, 
een nieuwe weg parallel aan de Lagelaan naar de Kennemerstraatweg (aan-
sluiti ng ter hoogte van de Kapellaan) en een nieuwe weg oostelijk van de A9 
die vanaf de aansluiti ng naar het noorden eerst parallel aan de A9 is gepro-
jecteerd en afb uigt naar de Kanaalweg. 

De bestemmingsplannen omvatt en slechts de wegen en bermen van de 
nieuwe wegen en een deel van de Lagelaan inclusief een nieuwe fi etsbrug 
over de A9.

Inhoud van het bestemmingsplan deel Castricum
Het bestemmingsplan voor het deel Castricum omvat een deel van het halve 
klaverblad. Omdat het één project is, vinden de beroepsprocedures gelijkti j-
dig plaats en zijn de bestemmingsplannen vrijwel identi ek. De verbeeldingen 
(kaarten) verschillen wel van elkaar omdat de gemeenteraad van Heiloo het 
bestemmingsplan voor het grondgebied van Heiloo heeft  vastgesteld en de 
gemeenteraad van Castricum dat voor het Castricumse deel heeft  gedaan.

Ter inzage 
Het bestemmingsplan ligt van donderdag 30 november 2017 tot en met 10 
januari 2018 op de volgende wijze ter inzage:
In het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1 te Castricum;
Bij de informati ebalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Heiloo;
In de Openbare Bibliotheek, Westerweg 250 te Heiloo.

Inzien via internet
Het bestemmingsplan voor het deel dat op grondgebied van Castricum 
is geprojecteerd op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl/ 
NL.IMRO.0383.BPL16aansluiti ngA9-VS01;
Het bestemmingsplan voor het deel dat op grondgebied van Heiloo is 
geprojecteerd op de landelijke website gvowww.ruimtelijkeplannen.nl/ 
NL.IMRO.0399.Aansluiti ngA9-0401.

Beroep
Gedurende de periode dat het bestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen de 
volgende belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State:
- belanghebbenden die eerder ti jdig een zienswijze bij de gemeenteraad 
  hebben ingediend tegen 
  het ontwerpbestemmingsplan;
- belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn 
  geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te 
  dienen. 

Het beroepschrift  dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechts-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Crisis- en herstelwet
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de 
belanghebbende in het beroepschrift  moet aangeven welke beroepsgronden 
hij aanvoert tegen het besluit. Na afl oop van de beroepstermijn van zes we-
ken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Ver-
meld in het beroepschrift  dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags 
na afl oop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schort de inwer-
kingtreding van het bestemmingsplan niet op. Degenen die beroep hebben 
ingesteld kunnen een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Als 
binnen de termijn naast het beroepschrift  een verzoek om voorlopige voor-
ziening is ingediend bij de voorzitt er van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek 
is beslist.

Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact op met de heer J. van Boven van het 
team Plannen & Projecten, telefoonnummer 14 0251. Met vragen die speci-
fi ek het Heiloose deel betreff en, kunt u contact opnemen met dhr  C. Ouwer-
kerk, tel. 088-909 7504

Castricum, 29 november 2017

Like ons op Facebook
Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: je vindt ze op facebook.com/
gemeente.castricum. Like de pagina en je kunt erover meepraten.
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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; telefonisch spreekuur 
op werkdagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastri-
cum1901@debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastri-
cum1902@debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-
akerslootlimmendewoude@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 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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Alle hens aan dek voor 
de weidevogel

Castricum - De provincie 
Noord-Holland investeert de 
komende jaren extra geld in 
het verbeteren van de leef-
gebieden voor weidevogels. 
Zo krijgen de grutto, tureluur 
en andere weidevogels bete-
re kansen om het hier te red-
den. 
Weidevogels zijn niet weg te 
denken uit het Noord-Hol-
lands landschap. Het gaat 
de laatste dertig jaar echter 
niet goed met ze. Het aan-
tal is sterk afgenomen. Al 
is in Noord-Holland de da-
ling minder scherp dan lan-
delijk, extra actie is hard no-
dig. Met het extra geld kan 
het leefgebied beter worden 
ingericht door bijvoorbeeld 
het verbeteren van het wa-
terpeil. Ook komen er meer 
mogelijkheden voor agra-
risch natuurbeheer. Doel is 
om in drie à vier jaar de vo-
gels in alle Noord-Holland-
se weidevogelgebieden ge-
teld te hebben. Gedeputeer-

de Tekin: ,,Het blijft twee voor 
twaalf voor de weidevogels. 
Het is daarom alle hens aan 
dek. De weidevogel hoort bij 
Noord-Holland, Door al de-
ze maatregelen hopen we de 
populatie weer sterk en sta-
biel te maken, zodat onze 
kleinkinderen ook opgroeien 
met de grutto en de kievit.”
Nederland is in Europa een 
belangrijk broedgebied voor 
weidevogels en Noord-Hol-
land is één van de belang-
rijkste provincies voor deze 
vogels. De provincie heeft, 
net als veel andere partijen 
en vrijwilligers, de afgelopen 
jaren al veel gedaan aan on-
derzoek, monitoring en be-
scherming. Dit is echter niet 
voldoende geweest om de 
achteruitgang tegen te gaan. 
Meer informatie over de 
Noord-Hollandse weidevo-
gels en de weidevogelstan-
den is te vinden op www.
noord-holland.nl/weidevo-
gels. Foto: Fred Vloo.

Wandelnetwerk wordt 
flink uitgebreid

Regio - De Provincie Noord-
Holland wil 2000 km extra 
wandelnetwerk. Want wan-
delen is de beste manier om 
het Noord-Hollandse land-
schap te beleven. Het Wan-
delnetwerk Noord-Holland 
maakt dat op een makkelijke 
manier mogelijk. Dat dat ge-
waardeerd wordt blijkt uit de 
nominatie van het IJmond-
pad, onderdeel van het wan-
delnetwerk. Om wandelen in 
Noord-Holland nog makkelij-
ker te maken, trekt de provin-
cie 1.000.000 euro uit om het 
netwerk met ruim 2000 kilo-
meter uit te breiden.
,,Noord-Holland is de mooi-
ste provincie van Neder-
land. Dat willen wij graag la-
ten zien. Aan onze eigen in-
woners, maar zeker ook aan 
toeristen. Wandelen is de po-
pulairste vrijetijdsactiviteit én 
de beste manier om de ver-
schillende Noord-Holland-
se landschappen te beleven. 
Een goed bewegwijzerd en 
makkelijk toegankelijk wan-
delnetwerk is daarbij cruci-
aal,” aldus Jaap Bond, gede-
puteerde Recreatie en Toeris-
me van de provincie Noord-
Holland. 

Sinds 2010 wordt in Noord-
Holland gewerkt aan een sa-
menhangend, mooi en mak-
kelijk te gebruiken wandel-
netwerk. Op dit moment is er 
ruim 2.500 km aan wandel-
routes die op een herkenba-
re manier zijn bewegwijzerd. 
De VVV’s maken op 10 febru-
ari 2018 tijdens de Fiets- en 
Wandelbeurs in Gent de bes-
te nieuwe wandelroute van 
Nederland en België bekend. 
Eén van de tien genomineer-
de routes is het IJmond-
pad, onderdeel van het wan-
delnetwerk Noord-Holland, 
waar Castricum ook deel van 
uit maakt. Vanaf goed bereik-
bare startpunten wijst het 
Wandelnetwerk Noord-Hol-
land de wandelaars de weg 
over de mooiste wandelpa-
den. Vanaf de startpunten 
kunnen verschillende gemar-
keerde routes gevolgd wor-
den. Ook kan men, vergelijk-
baar met het fietsknooppun-
tennetwerk, zelf de lengte en 
de omgeving van de wande-
ling kiezen. Meer informa-
tie over het Wandelnetwerk 
Noord-Holland staat op de 
website www.wandelnetwer-
knoordholland.nl.

Regio - Het Rode Kruis Zie-
kenhuis en Siemens Healthi-
neers gaan, in samenwerking 
met de gemeente Beverwijk,  
de bouw van een toekomst-
gericht  ziekenhuis naast het 
Stationsplein in Beverwijk 
onderzoeken. Daarmee komt 
de zorg in gebieden waarin 
het RKZ van oudsher sterk 
en excellent is, zoals brand-
wondenzorg, hand-pols-chi-
rurgie en obesitas beter tot 
zijn recht. Ook kan de multi-
disciplinaire zorg praktischer 
worden ingericht.  
Voorzitter Raad van Bestuur 
RKZ, Jaap van den Heu-
vel weten: ,,Wij stonden voor 
een moeilijke keuze, namelijk 
een zeer kostbare en com-
plexe renovatie van de oud-
bouw met niet optimale op-
lossingen of de stap maken 
naar nieuwbouw met alle 
denkbare voordelen.” De stap 
naar nieuwbouw is voor RKZ 
als relatief klein maar hoog-
staand ziekenhuis letterlijk 
en figuurlijk een grote ope-
ratie.  
Er wordt gekeken naar de 
plek waar voorheen Ankie’s 
Hoeve stond. 

Onderzoek 
nieuwbouw 

RKZ




