
Oliebollen gebakken? Lever uw gebruikte bakolie en frituurvet in. Dan krijgt het een tweede 
leven als biobrandstof. Het gebruik van biobrandstof is goed voor het milieu. Het enige dat u 
hoeft  te doen is de gebruikte oliën en vett en apart inleveren voor recycling.

U kunt uw gebruikte frituurvet en bakolie inleveren op het afvalbrengstati on, bij het lein 
Chemisch Afvaldepot ( CA) maar ook bij steeds meer supermarkten.

Van frituurvet naar biobrandstof 
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Kansen voor duurzame energie in Castricum

Duurzaam, sociaal en lokaal

Repair Café op 11 januari

Inzet voor nieuwbouw, investeringen en aanpak 
verduurzaming woningvoorraad vastgelegd

Wat waren je takken wonderschoon.. Maar binnenkort is het weer ti jd om de kerstboom de 
deur uit te doen. U hebt daarvoor verschillende opti es. U kunt uw kerstboom natuurlijk naar 
het afvalbrengdepot op de Schulpstet brengen; of hem klein knippen en hem in de groene bak 
doen. Maar op woensdag 8 januari, tussen 13.30 en 16.00 uur, kunt u uw kerstboom ook naar 
een van deze adressen brengen (kinderen verdienen daarmee, uitsluitend op onderstaande 
adressen,  0,50 per boom ):

- Limmen, groenonderkomen/brandweer aan de Rijksweg 51; 
- Akersloot, groenonderkomen / brandweer aan de Buurtweg 51;
- Castricum, groenonderkomen aan de Mr. illes van de Bempdenstraat 5;
- Castricum, aan de Van Haerlemlaan ingang sportvelden Wouterland;
- Castricum, nabij het parkeerterrein van het groenonderkomen aan de Bloemen. 

Inzameling kerstbomen

Vindt u het belangrijk dat sport goed geregeld is in Castricum  Gee   u zich dan op als lid 
van la  orm Sport Castricum. Het pla  orm zoekt nieuwe leden, die het sportbeleid in 
Castricum een warm hart toedragen en willen helpen om dit vorm te geven. Het la  orm 
Sport Castricum adviseert burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum en 
vertegenwoordigt de sport in het algemeen, en de verenigingen in het bijzonder. 

Wij vragen
 Een ona  ankelijke instelling;
 Brede belangstelling voor sport;
 elegenheid om minimaal eens per maand te vergaderen.

Na het sollicitati egesprek zullen nieuwe leden van het Pla  orm Sport Castricum worden voor-
gedragen bij het college van burgemeester en wethouders. Na goedkeuring zal het nieuwe lid 
deel uitmaken van het pla  orm.

Interesse?
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met Peter van Splunter (0631041625) of 
Cees Castricum (0647253028). Mailen kan ook via c.castricum@ziggo.nl.  

Platform Sport Castricum zoekt leden

Nederland hee   in het 
Klimaatakkoord afgesproken om de 
CO2-uitstoot te verminderen. Stap 
voor stap gaan we daarom over op 
duurzame energiebronnen voor 
elektriciteit en warmte. Nederland 
stree   naar 4  minder uitstoot in 
2030, en 5  minder uitstoot in 2050. 
Om dit landelijk voor elkaar te krijgen 
hee   de gemeente Castricum ook een 
taak te vervullen, in samenwerking 
met de gemeenten Alkmaar, Bergen, 
Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk 
en itgeest. Gezamenlijk wordt 
gewerkt aan de Regionale nergie 
Strategie (R S), waarin staat op welke 
plaats, welke hoeveelheid energie 
grootschalig opgewekt kan worden, 
en welk energienetwerk daarvoor 
nodig is. 

Meepraten over zon- en windenergie
De gemeenten van onze regio 
werken samen met professionals, 
ondernemers en inwoners aan de RES. 
Op termijn krijgt iedereen te maken 
met het verdwijnen van aardgas en het 
grootschalig opwekken van energie 
door bijvoorbeeld windmolens en 
zonneparken. Deze plannen zullen ook 
invloed hebben op hoe het landschap, 
de steden en de dorpen er in de 
toekomst uitzien.
Er worden bijeenkomsten 
georganiseerd met experts uit 
onze regio, er zijn gesprekken met 
voorlopers over hun ideeën en 
initi ati even, en in iedere gemeente 
worden eind januari inwoners, 
bedrijven en andere belanghebbenden 
uitgenodigd om in een werkatelier mee 
te praten over mogelijkheden voor het 
opwekken van elektriciteit door zon en 
wind in de eigen regio.

Flexibel
De regionale energiestrategie wordt opgesteld op basis van bewezen technieken, zoals 
windmolens en zonneparken. Om nieuwe ontwikkelingen een plek te geven en vinger aan de 
pols te houden van de te realiseren doelen wordt de strategie iedere twee jaar opgefrist.

Noord-Holland Noord
Noord-Holland Noord, waar de gemeente Castricum onderdeel van is, is een van de 30 
energieregio’s die in de zomer van 2020 aan het Rijk moeten laten zien welke bijdrage zij gaan 
leveren aan ‘duurzame elektriciteit opwekken’ en het ‘aardgasvrij maken van de gebouwde 
omgeving’. De plannen van de regio Alkmaar krijgen daarin een plek.

Meer informati e over de regionale energiestrategie is te vinden op www.castricum.nl/klimaat. 

Kennemer Wonen, haar huurdersorganisati es en de B CH-gemeenten hebben de Jaarplan-
nen 2020  ondertekend waarin staat vastgelegd wat zij gaan doen het komende jaar. De Jaar-
plannen 2020 zijn een uitwerking van de restati eafspraken 2017-2020 die de corporati e, de 
huurdersorganisati es en de gemeenten eind 2016 hebben ondertekend. n deze Jaarplannen 
wordt de inzet van alle parti jen elk kalenderjaar gespeci  eerd, waar de restati eafspraken op 
hoofdlijnen zijn gemaakt.

Investeringen
ennemer Wonen investeert miljoenen in nieuwbouw, renovati e/onderhoud van bestaande 

woningen en in duurzaamheidsmaatregelen. Voor de nieuwbouw gaat het om zo’n 3,3 miljoen 
euro. In 2020 worden naar verwachti ng 12 woningen opgeleverd en wordt met de bouw van 56 
woningen gestart. Voor renovati e en onderhoud samen is ruim 17 miljoen euro ingerekend. 
De investering in energiemaatregelen betreft  bijna 7 miljoen euro.

Nieuwbouw, verduurzaming en lee  aarheid
De corporati es en gemeenten blijven acti ef zoeken naar locati es waar nieuwbouw van sociale 
huurwoningen voor kleine huishoudens kan worden gerealiseerd. Zij kijken samen hoe het be-
leid rondom de stedenbouwkundige, procedurele en fi nanciële kaders met elkaar afgestemd 
kan worden. Ook zett en zij zich in voor verduurzaming van de omgeving en het vergroten van 
de lee  aarheid in de wijken. Dick Tromp, directeur-bestuurder van ennemer Wonen: “Het is 
een mooi resultaat dat ennemer Wonen als woningcorporati e tegelijkerti jd met haar huurders-
organisati es en de vier BUCH-gemeenten een gezamenlijke afspraak kan maken over volkshuis-
vesti ng. De ondertekening van de jaarplannen vormt de volgende stap van het realiseren van de 
ambiti es en doelen van de prestati eafspraken 2017-2020.”

Huurdersorganisati es
De huurdersorganisati es gaan er net als de voorgaande jaren op toezien dat de afspraken tussen 
de parti jen worden nagekomen. ij willen zien dat de nieuwe Huisvesti ngsverordening er daad-
werkelijk voor gaat zorgen dat mensen makkelijker kunnen doorstromen. Daarnaast merken zij 
op dat er een grote behoeft e is aan nultredenwoningen en ontmoeti ngsruimten. Ook moeten 
verduurzamingsmaatregelen voor de zitt ende huurders niet leiden tot sti jgende woonlasten.

Woningcorporati e Kennemer Wonen, huurdersorganisati es en de BUCH-gemeenten hebben 
samen de jaarplannen 2020 ondertekend.

Kleine elektrische of huishoudelijke apparaten stuk  Gooi ze niet weg, in het Repair Caf  
wordt u geholpen bij het repareren. Ook kunt u langskomen voor hulp bij computerproblemen 
en bij texti elreparati es (dit keer geen  etsreparati es).  kijkt mee met de reparati e en helpt of 
denkt mee waar dat kan. 

Het Repair Caf   wordt eens per twee maanden georganiseerd door Transiti e Castricum en 
De roene Bak. Transiti e Castricum is een netwerk van Castricummers die met simpele 
oplossingen hun leven meer duurzaam, sociaal en lokaal willen maken. De roene Bak is een 
Castricumse beweging die jonge mensen wil inspireren duurzamer te leven.

aat u ook voor duurzaam? om dan op zaterdag 11 januari tussen 13:00 en 16:00 uur langs 
in De Bakkerij aan de Dorpsstraat 30 in Castricum. De entree is grati s (gift en zijn welkom). 
U betaalt alleen voor eventuele materialen. Repareren en laten repareren is uiteraard op eigen 
risico.
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Kijk op www.castricum.nl voor 
prakti sche info. 
Maak via de website een afspraak voordat 
u naar het gemeentehuis komt. 
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding 
openbare ruimte via de website. 

Like ons op Facebook en Twitt er
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: WhatsApp 06 25756160
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00 
tot 17.00 uur. Voor spoed 24/7

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur

postcode 1901: 
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902: 
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes: 
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl 

Publieksbalies Gemeentehuis
Voor het aanvragen van uw paspoort,
rijbewijs, uitt reksels en vragen over zorg 
en fi nanciën maakt u vooraf een afspraak 
via afspraak.castricum.nl of 140251.
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Voor het afh alen van reis- en identi teits-
documenten, het bekijken van bouw-
plannen, 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

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 of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat, tel. 14 
0251, bestuurssecretariaat@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

Omgevingsvergunningen

Aanvragen ontvangen 
Datum Adres 
171219 Meester Ludwigstraat 27 in Castricum  
 het vergroten van de woning (WABO1902036)
191219 Nieuwelaan 8 in Limmen  
 het plaatsen van twee dakkapellen (WABO1902057)
 Vuurbaak 30 in Limmen  
 het vergroten van de woning (WABO1902058)
201219 Kerklaan 40 in Akersloot 
 het verhogen van de rookgasafvoer (WABO1902068)
 Molenbuurt 24 (achter), (secti e A 3074) in Akersloot 
 het realiseren van een appartementencomplex en recreati ewoning   
 (WABO1902069)
 Amberlint (kavel 8, secti e C 4623) in Limmen 
 het bouwen van een woning (WABO1902066)
211219 Bakkummerstraat 24a in Castricum 
 de herbouw van een bijgebouw (legalisati e) (WABO1902072)
221219 Dott erbloem 31 in Castricum 
 het vervangen van de bestaande dakkapel (WABO1902073)

Behandeltermijn verlengd met max. 6 weken
171219 Bakkummerstraat 24 in Castricum 
 het vergroten van de woning (WABO1901758)
 Geversweg 3a in Castricum.
 het aanleggen van extra erfverharding (legalisati e) (WABO1901588)
191219 Starti ngerweg 7a in Akersloot
 het wijzigen van gebruik van bollenschuur in wonen (WABO1901596)

Vergunningen verleend
171219 Chopinstraat 14 in Castricum 
 het bouwen van een erker (WABO1901809)
 Het Wamellant 21 in Castricum 
 het verbouwen van de woning (WABO1901913)
191219 Julianaplein 25 in Akersloot 
 het vergroten van de woning (WABO1901773)
 Rijksweg 132 in Limmen 
 het verbouwen van een kantoorruimte naar een woning (WABO1901813)

Meer informati e vindt u op onze website onder ‘aanvragen en regelen’

Verkeersbesluiten: realiseren gehandicaptenparkeerplaatsen
In de Staatscourant van 30 12 2019 zijn de volgende verkeersbesluiten gepubliceerd:

1. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats 
nabij woning, De Bloemen 32 in Castricum. Door middel van plaatsing van verkeersbord 
E6 en een onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, 
als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 
(RVV1990). De volledige tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening – 
kunt u inzien op: www.offi  cielebekendmakingen.nl/staatscourant.

2. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats 
nabij woning, Lange Dresch 56 in Akersloot. Door middel van plaatsing van verkeersbord 
E6 en een onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, 
als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 
(RVV1990). De volledige tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening – 
kunt u inzien op: www.offi  cielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen schrift elijk binnen zes weken na 
de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift  indienen. U kunt uw bezwaarschrift  
niet per email indienen. Stuur uw bezwaarschrift  aan het college van burgemeester en 
wethouders van Castricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. In uw bezwaarschrift  moet in 
ieder geval staan:

-   uw naam, adres en telefoonnummer;
-   de datum;
-   een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
-   waarom u het niet eens bent met de beslissing;
-   uw handtekening. 

Wij vragen om uw telefoonnummer omdat we soms contact opnemen met bezwaarmakers 
om te bespreken wat de beste behandeling is van het bezwaarschrift .
Vraagt u zich af of een bezwaarprocedure de juiste weg is? De Bezwaarkaart van de 
Nati onale Ombudsman kan helpen bij het maken van uw afweging. U vindt deze op de 
website van de Nati onale Ombudsman (www.ombudsman.nl). In het zoekscherm typt u 
“bezwaarkaart.pdf” in.

Voorlopige voorziening
Naast het bezwaarschrift  kunt u om een voorlopige voorziening vragen. Dit kunt u doen 
als u nadelige gevolgen van het besluit voorziet ti jdens de behandelingsprocedure van uw 
bezwaarschrift . Voor de behandeling van dit verzoek moet u griffi  erecht betalen.
Een verzoek kunt u doen via htt p://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; hiervoor heeft  u wel 
een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Schrift elijk kan ook: bij de Rechtbank Noord-
Holland, Secti e Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 

Offi  ciële mededelingen woensdag 2 januari

Langs de koele kusten van Spitsbergen

In juni 2019 zag Otte een jon-
gensdroom in vervulling gaan; 
een reis naar het hoge noorden 
en wel naar Spitsbergen. Een 
landcruiser voor op de wal en een 
boot met zodiacs voor op het wa-
ter. Rond Longyearden, de Ad-
vent� ord, het vliegveld en langs 
de autoweg was veel te zien. Ros-
se en grauwe franjepoten, ko-

ningseider, alpensneeuwhoen, 
kleine rietgans, sneeuwgors, 
poolvos, inheems rendier, klei-
ne jager, noordse stern, ijseend 
en honderden broedende eiders 
dicht bij hondenkennels, om-
dat daar de poolvos niet durft te 
komen. Een boottocht van een 
week langs niet te beschrijven 
landschappen, zo mooi en adem-

benemend! IJsberen met in hun 
buurt vaak ivoormeeuwen die 
hun restjes en ook wel hun feca-
liën opruimen. Walrus, baardrob 
en ringelrob kruisten hun pad, 
broedende kleine alken, zwar-
te zeekoet, Noordse stormvo-
gel, (vaak donkere fase) dikbek-
zeekoet, papegaaiduiker en gro-
te burgemeester, te veel om op te 
noemen. In woord en beeld zal hij 
de bezoekers meenemen op zijn 
reis. De lezing is gratis voor leden 
van de vogelwerkgroep, niet le-
den betalen 3 euro. Er kunnen 
114 mensen in de zaal. (foto: Ot-
te Zijlstra)

Castricum - Op woensdag 15 januari houdt de Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland in samenwerking met PWN een lezing 
met beelden onder de titel: ‘Langs de koele kusten van Spits-
bergen’. De lezing wordt verzorgd door Otte Zijlstra en vindt om 
20.00 uur plaats in bezoekerscentrum De Hoep aan de Johannis-
weg 2.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Bezoek onze website:
WWW.50PLUSWIJZER.NL




