
woensdag 24 mei 2023

Gemeentenieuws

        Elke donderdag vergadert de gemeenteraad van Castricum in het gemeentehuis. 
Iedereen is daarbij van harte welkom. Dat kan op de publieke tribune of online via 
castricum.raadsinformatie.nl. Hier vindt u ook de agenda’s en vergaderstukken.

Raadsplein donderdag 25 mei
Op 25 mei is er Raadsplein. Dit Raadsplein bestaat uit commissievergaderingen, waar 
de politieke discussie plaatsvindt. Als een onderwerp in de commissie besproken is, 
komt het twee weken later op de agenda van de raadsvergadering, waar er over wordt 
besloten.

Inspreken
Bij de commissievergaderingen kunt u uw mening geven door in te spreken. U 
kunt zich hiervoor aanmelden bij de griffi  e tot uiterlijk 17.00 uur op de dag van de 
vergadering. U kunt inspreken over de onderwerpen die op de agenda staan. 
Staat er een * achter het onderwerp, dan is inspreken niet (meer) mogelijk.

Commissies Raadzaal
19.30  21.00 Voorkeursalternatief planontwikkeling Maranathakerk
21.15  22.30  Omgevingsvisie 
22.30  23.00 Bestemmingsplan Rietorchis Pijlkruid Limmen 

Commissies Trouwzaal
19.30  21.00  Revitalisering Castricummerwerf
21.15  22.30 Programma ater en Riolering 2023 - 2026
22.30  23.00  Commissie Algemene Zaken
In de commissie algemene zaken kunnen raadsleden vragen aan het college stellen 
over de brieven die aan raad zijn verzonden en over actuele politieke onderwerpen. 
Ook kan het college mededelingen doen. 

Buitengewone raadvergadering voor het vaststellen van de 
pro  elschets voor de nieuwe burgemeester van Castricum 
op 1 juni 2023 
Vanwege het vertrek van burgemeester Mans moet Castricum op zoek naar een 
nieuwe burgemeester. De eerste stap in het vinden van een nieuwe burgemeester 
is het opstellen van een profi elschets. In de profi elschets staat wat voor burgemeester 
Castricum nodig heeft.

De profi elschets wordt door de gemeenteraad vastgesteld na een gesprek daarover 
met de commissaris van de Koning in een bijzondere raadsvergadering op donderdag 
1 juni 2023 van 19.30 uur tot 21.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van 
Castricum.

nspreken bij de Kadernota 2024 op 1 juni 2023
De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te geven over 
de Kadernota 2024 op donderdagavond 1 juni aanstaande. 

De kadernota vormt de opmaat naar de begroting van 2024 en geeft richting aan 
het fi nanciële beleid van de gemeente voor de komende jaren. Voor de raad is de 
behandeling van de kadernota één van de belangrijkste vergaderingen van het jaar. 
De gemeenteraad geeft in deze vergadering richting aan hoe gemeenschapsgeld 
wel en niet wordt besteed. 

Ook voor u als inwoner, organisatie of instelling van de gemeente Castricum dus een 
belangrijk moment. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening op 1 juni, zodat 
de raadsleden uw input kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de kader-
nota. U kunt de kadernota vinden op de website castricum.raadsinformatie.nl bij de 
vergaderstukken van 1 juni 2023. Als u uw mening wilt laten horen wordt u vriendelijk 
verzocht zich te melden bij de griffi  e.

De gemeenteraad behandelt de kadernota op 8 juni 2023. Moties en amendementen 
worden behandeld op 15 juni en besluitvorming over de kadernota vindt plaats op 
22 juni 2023.

Contact met de raad
Heeft u vragen over (de vergaderingen van) de gemeenteraad of wilt u zich 
aanmelden als inspreker  Hiervoor kunt u terecht bij de griffi  e. Dat kan per mail via 
raadsgriffi  e@castricum.nl of telefonisch via 088 909 7094 of 088 909 7458. 

Blijf op de hoogte
ilt u op de hoogte blijven van wat er speelt in de gemeenteraad  Volg de raad dan 

op Facebook (facebook.com/RaadCastricum) en op Twitter (@RaadCastricum). 
Meer weten over de werkwijze van de raad, neemt u dan ook eens een kijkje op 
castricum.nl/raad-en-college. 

elkom bij de gemeenteraad

Banenbeurs georganiseerd 
voor Oekraïense inwoners 

Gemeentediensten gesloten 
Gemeentehuis en milieustraten 
Op 29 mei (Tweede Pinksterdag) zijn het 
gemeentehuis (inclusief balies en receptie) en 
onze milieustraten gesloten. Ook de milieu-
straten in de buurgemeenten van Castricum 
zijn die dag dicht. ij zijn op die dag alleen 
telefonisch bereikbaar. 

Afvalinzameling 
Is de vaste afvalinzameldag voor uw adres 
op deze feestdag  Dan wordt uw afvalcon-
tainer die dag niet geleegd. Check in de app 
MijnAfvalzaken of op de website: 
www.mijnafvalzaken.nl op welke dag uw 
container wel wordt geleegd. Hierover met 
ons bellen kan ook: 14 0251. 

aterdag 20 mei vond in Sportcentrum 
De Beeck in Bergen een banenbeurs 
voor Oekraïners plaats. Werkzoekende 
Oekraïners uit de gemeenten Bergen, 

itgeest, Castricum en Heiloo konden 
kennismaken met lokale en regionale 
bedrijven en uitzendbureaus. 
Burgemeester Lars Voskuil van 
gemeente Bergen opende de beurs en 
benadrukte dat hij het zo mooi vindt 
dat de Oekra ners enorm hun best 
doen om mee te draaien in de lokale 
samenleving. 

Op zoek naar een baan
Zo’n 40 Oekra ners bezochten de beurs en 
konden terecht bij stands van onder meer 
Herenbos en diverse horecabedrijven. Daar-

naast konden werkzoekenden voor informa-
tie en aanmelding terecht bij verschillende 
uitzendbureaus, zoals 
Belona4 ork en PDZ. 

De banenbeurs is een initiatief van NHN 
erkt Door en het erkgeversService-

punt in samenwerking met de gemeenten 
Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. 

e willen Oekra ners actief helpen met het 
vinden van werk. Op een laagdrempelige 
manier hebben zij hier kennis gemaakt 
met verschillende werkgevers in de regio,” 
aldus Bianca Vriend, mobiliteitsadviseur 
van NHN erkt Door. 

De beurs was erg geslaagd; veel mensen 
vonden direct een baan.

Ze staan er weer: de snoeikorven
De snoeikorven staan weer op verschillende 
plekken in Castricum, Limmen en Akersloot
De komende weken kunt u in deze korven uw 
snoeiafval kwijt.

at mag u in de korven gooien: snoeiafval 
dat niet in de gft-container past, zoals takken. 

Let op  De korven zijn niet bedoeld voor grof 
snoeiafval zoals boomstammen. Dat brengt u 
naar de milieustraat.

Meer informatie over de snoeikorven vindt u 
op www.castricum.nl/afval.
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Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 - 194 296 61 (whatsapp)

 info@castricum.nl

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Het vermelden van ontvangen aanvragen en genomen besluiten in de gemeentekrant 
en op de digitale gemeentepagina is een extra service van de gemeente. 
De wettelijk voorgeschreven publicatie van aanvragen en besluiten vindt u op  
www.officielebekendmakingen.nl.

Aangevraagd

Jan van Brakellaan 1 in Castricum, het maken van een poort in de schutting, 
datum ontvangst 12 mei 2023 (Z23 126664)
Middenweg 69a in Limmen, het vernieuwen en uitbreiden van de woning, 
datum ontvangst 15 mei 2023 (Z23 126978)
Rijksweg 68 in Limmen, het bouwen van twee woningen, datum ontvangst 15 mei 2023 
(Z23 126791)
Schippersweide 4 in Castricum, het wijzigen van de kozijnindeling, datum ontvangst 
15 mei 2023 (Z23 126967)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. 
Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u contact met 
ons opnemen.

Verleend

Marshallstraat 17 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, verzenddatum 12 mei 
2023 (Z23 125312)
Prof. van der Scheerlaan 14 in Castricum, het bouwen van een schuur en terras en 
overkapping, verzenddatum 12 mei 2023 (Z23 117524)
Sectie E, nr. 641 (t.o. Stierop 2) in De Woude, het vervangen van bestaande 
beschoeiing, verzenddatum 12 mei 2023 (Z23 119657)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

C.F. Smeetslaan in Castricum, het wijzigen van de woningdifferentiatie bouwplan Julia, 
verzenddatum 15 mei 2023 (Z23 119673)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)

Kadastrale sectie C perceel 4877 (naast Amandellint 20) in Limmen, het bouwen 
van een woning, (Z23 117015)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 25 mei 2023 zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kan 
een ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen.

Evenementen en overige vergunningen 

• Verleende evenementenvergunning sportevenement op vrijdag 16 juni en
zaterdag 17 juni 2023, op het sportcomplex van sv Meervogels ’31, Boschweg
17 in Akersloot, verzenddatum 13 mei 2023 (Z23 123252)

• Verleende evenementenvergunning Kids in Concert, op zaterdag 24 juni 2023, 
De Bloemen 71 in Castricum, verzenddatum 15 mei 2023 (Z23 122017)

• Verleende evenementenvergunning Jaarmarkt Limmen op 28 juni 2023,
Kerkweg/Dusseldorperweg Limmen, verzenddatum 12 mei 2023 (Z23 119191)

• Verleende evenementenvergunning Hildes verjaardag, op zondag 18 juni 2023, 
Westerplein 6 in Castricum, verzenddatum 16 mei 2023 (Z23 123211)

• Kennisgeving incidentele festiviteit, op zaterdag 3 juni 2023 in Sportcafé de 
Lelie, Rembrandtsingel 3 in Akersloot, verzenddatum 11 mei 2023 (Z23 126659)

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Inhoud
Het bestemmingsplan voorziet in het toevoegen van twee vrijstaande woningen op 
het woonperceel Kapelweg 21, Limmen. De bestaande woning blijft gehandhaafd. 
Eén nieuwe woning wordt aan de Kapelweg toegevoegd en één woning aan het 
Magnolialint. De aanwezige bomenrij aan de noordkant van de kavel blijft in stand. 
Het gebied wordt begrensd door het plangebied Acacialint aan de noordzijde (in 
ontwikkeling), de Kapelweg aan de oostzijde, het Magnolialint aan de zuidzijde en de 
woningen Magnolialint 20-34 aan de westzijde. 

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 25 mei t/m woensdag 5 juli 2023 
ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1 te Castricum. Tevens 
zijn de plannen te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder de plannaam 
‘Ontwerp bestemmingsplan Kapelweg 21, Limmen’, met plan-identificatienummer: 
NL.IMRO.0383.BPLKapelweg21-ON01. 

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Tijdens bovengenoemde periode kan iedereen een schriftelijke zienswijze naar 
voren brengen bij de gemeenteraad van Castricum. U kunt de zienswijze sturen ter 
attentie van burgemeester en wethouders, Postbus 1301, 1900 BH Castricum onder 
vermelding van ‘zienswijze ontwerp BP Kapelweg 21’. Voor een mondelinge zienswijze 
of vragen neemt u contact op met mw. J. Feron of mw. M. Smit via tel. 14 0251.

Ontwerp bestemmingsplan Kapelweg 21, Limmen 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds 
collecteert van 21 t/m 27 mei 2023 

Onderstaande bomen worden binnenkort verwijderd. 

Boom Locatie
1 sierkers Pastinaak naast huisnummer 27 

Meer informatie staat op onze website: www.castricum.nl/bomen

Aankondiging verwijderen bomen




