
woensdag 5 januari 2022 

Gemeentenieuws

IkPas in regio Noord Holland Noord: 
ga jij de uitdaging met jezelf aan? 
Op 1 januari is de landelijke campagne 
IkPas gestart. Het doel van de 
campagne is om mensen bewuster te 
laten omgaan met alcohol. Je wordt 
niet gevraagd om nooit meer alcohol te 
drinken, maar om jouw alcoholgebruik 
in de maand januari even op pauze 
te zetten. Tijdens deze ‘Dry January’ 
doorbreek je vastgeroeste patronen en 
is alcohol niet meer vanzelfsprekend. 

Veel deelnemers ervaren daarnaast ook 
lichamelijke voordelen. Zo voelt 62% 
zich bijvoorbeeld fysiek fitter, slaapt 55% 
van de deelnemers beter en verliest 32% 
gewicht. Veel deelnemers drinken na 
deelname bewust minder alcohol dan 
daarvoor. Ga jij de uitdaging aan? Laat 
dan de alcohol in januari dan staan.

Voorbereiden op Wkb: nieuwe wet rond bouwen
Als de Wkb (Wet kwaliteitsborging) 
dit jaar op 1 juli ingaat, verandert 
er het nodige aan het toezicht op 
bouwprojecten. De gemeente is erop 
voorbereid en zoekt initiatieven om nu 
alvast volgens de nieuwe procedure te 
gaan werken. Dat biedt bouwers het 
voordeel dat ze leren werken met de 
toekomstige regels.

Kortweg komt de Wkb hierop neer: tot 
nu toe doet de gemeente alle controles 
op de regels uit het Bouwbesluit. Dat 
wordt vanaf 1 juli 2022 uitbesteed aan 
een externe instantie. Het gaat hierbij om 
nieuwbouw, verbouw of uitbouw van een 
of meer grondgebonden woningen. Voor 
bijvoorbeeld appartementencomplexen 
geldt de nieuwe wet niet.

Uitgebreidere controles levert 
certificaat op
De zogeheten Kwaliteitsborger doet de 
controles uitgebreider dan de gemeente. 

Zo is er meer garantie dat alles voldoet 
aan de eisen van het Bouwbesluit. Voor 
de woning wordt na afloop dan ook een 
kwaliteitscertificaat afgegeven door de 
kwaliteitsborger. 

Meedoen aan proefproject
Wie op het punt staat een vergunning 
aan te vragen voor de bouw of verbouw 
van een of meer woningen, kan dit 
project aanmelden als proefproject Wkb. 
Zo kunnen gemeente én bouwers vast 
oefenen met deze nieuwe manier van 
toezicht houden. Meedoen kost geen extra 
geld. 

Meer weten of aanmelden
Wilt u meer weten of een bouwproject 
aanmelden, mail dan naar 
info@castricum.nl onder vermelding van 
Team Vergunningen, project Wkb.

Volg de vergaderingen gemeente 
Castricum online
Op 13 januari vergadert de raad vanwege 
de coronamaatregelen virtueel. 
U kunt alle vergaderingen via 
castricum.raadsinformatie.nl live volgen en 
achteraf terugkijken. Op dezelfde pagina 
vindt u tevens alle vergaderstukken. 

Wilt u deelnemen aan de 
raadsinformatiebijeenkomst om uw vragen 
te stellen en opmerkingen te maken? 
Op castricum.raadsinformatie.nl vindt u 
alle benodigde informatie. 

Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met 

u als inwoner in gesprek tijdens het 
Raadsspreekuur. Wilt u een verzoek doen, 
loopt u tegen een probleem aan of wilt u 
een idee voorleggen, meld u dan aan via 
de griffie. Dit kan tot en met de donderdag 
voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 
uur. Het eerstvolgende Raadsspreekuur is 
op maandag 24 januari 2021.  

Contact
Voor al uw vragen rondom de 
vergaderingen van de raad kunt u bij 
de griffie terecht. Dat kan per mail via 
raadsgriffie@castricum.nl, of telefonisch 
via 088 909 7014 of 088 909 7094.

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

     

Agenda Raadsplein 13 januari 2022
Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

21.15 – 22.30 Presentatie stand van zaken project natuurontwikkeling 
Zanderij Noord

Aangevraagd

Bartókstraat 9 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 
28 december 2021 (WABO2102501)
Dorpsstraat 76 in Castricum, het wijzigen van de gevels, datum ontvangst 
23 december 2021 (WABO2102471)
Hoocamp 9 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
27 december 2021 (WABO2102490)
Ixiastraat 4 in Akersloot, het bouwen van een erker, datum ontvangst 
25 december 2021 (WABO2102492)
Middenweg 75 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
27 december 2021 (WABO2102495)
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

Jan van Galenlaan 15 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
30 december 2021 (WABO2102310)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Duinenboschweg 7 in Castricum, het bouwen van een kelder in het bijgebouw, 
verzenddatum 23 december 2021 (WABO2102082)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Ter info: Sinds 1 juli 2021 geen publicatie meer in Staatscourant 

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende standplaatsvergunning Zwart verkoop AGF Chrurchillplein 
Akersloot 2022 t/m 2024 Churchillplein in Akersloot, verzenddatum 
28 december 2021 (APV2100842)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.




