
woensdag 4 januari 2023

Gemeentenieuws

Kerstreces gemeenteraad
De komende week is er geen vergadering 
van de gemeenteraad vanwege het kerstre-
ces. Op 19 januari is weer de eerste raads-
informatieavond en op 26 januari het eerste 
Raadsplein. 

Aanmelden voor het raadsspreekuur
Raadsleden gaan graag met u als inwoner 
in gesprek. Wilt u een verzoek doen, loopt 
u tegen een probleem aan of wilt u een idee 
voorleggen, dan kunt u zich aanmelden 
voor het raadsspreekuur. Het raadsspreek-
uur vindt elke twee weken plaats op maan-
dagavond. Aanmelden kan via de griffie, tot 
uiterlijk 12.00 uur op de donderdag voor-
afgaand aan het spreekuur. Het eerstvol-
gende raadsspreekuur is op maandag 16 
januari 2022.

Gast van de raad
De gemeenteraad nodigt alle inwoners en 
organisaties in Castricum van harte uit om 
een keer Gast van de raad te zijn. Als Gast 
van de raad wordt u om 18.45 uur, vooraf-
gaand aan de vergaderingen, ontvangen in 
de publiekshal van het gemeentehuis. Daar 

wordt u opgehaald voor een kop koffie of 
thee en iets lekkers. Een medewerker van 
de griffie en een of meerdere raadsleden 
leggen u de ‘spelregels’ van de gemeente-
lijke politiek uit. Ook lichten ze de agenda-
punten van die avond verder toe. Daarna 
kunt u vanaf de publieke tribune de verga-
deringen bijwonen. U kunt zich aanmelden 
bij de griffie en een datum prikken. 

Contact met de griffie
Voor al uw vragen rondom (de vergaderin-
gen van) de gemeenteraad kunt u bij ons 
terecht. Dat kan per mail via raadsgriffie@
castricum.nl of telefonisch via 088 909 
7014, 088 9097094 of 088 909 9082. 
Neemt u ook eens een kijkje op castricum.
nl/raad-en-college en facebook.com/Raad-
Castricum. 

Namens de gehele raad wensen wij ieder-
een hele fijne feestdagen en een gelukkig 
nieuwjaar,

De griffie van Castricum

Repair Café en energie-advies
Zaterdag 14 januari is er weer een Repair 
Café en energie-advies in de bibliotheek 
van Castricum (Geesterduinweg 1). 
Van 12.30 tot 15.30 uur zijn alle belang-stel-
lenden welkom. 

In het Repair Café kunnen bezoekers met 
hulp van vrijwilligers hun kapotte spullen 
vaak een nieuw leven in blazen. Denk aan 
kleine elektrische apparaten, eenvoudige 
reparaties aan computers en elektronica, 
electronisch speelgoed en advies bij textiel-
reparatie. Het gaat om spullen met maxi-
maal het formaat van een stofzuiger.
De entree is gratis maar giften zijn welkom. 
Je betaalt alleen voor eventuele materialen. 

Repareren en laten repareren is uiteraard op 
eigen risico. 

Verder zijn er vanuit CALorie energiecoa-
ches aanwezig om informatie te verstrekken 
en adviezen te geven over verduurzaming 
van de woning, energiebesparing en het 
opwekken van duurzame energie. 
Organisatoren: Transitie Castricum, de 
Groene Bak, CALorie en Bibliotheek Kenne-
merwaard. Het Repair Café wordt eens per 
twee maanden georganiseerd. 

Voor meer informatie zie de websites: 
Transitiecastricum.nl en Calorieenergie.nl 

Gemeentelijke 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
op 9 januari

Graag proosten wij met u op 2023. Dat doen wij 

op maandagavond 9 januari in het gemeentehuis.

Wat, waar en hoe? 
U bent die avond tussen 19:30 en 21:30 uur van harte welkom om met  

ons het nieuwe jaar in te luiden. Vooraf aanmelden is niet nodig. 

Rond 20:15 uur kunt u in de hal van het gemeentehuis luisteren naar de 

Nieuwjaarsspeech. Ook worden de gemeentelijke Waarderingsspeld  

en - voor het eerst - het Jeugdlintje uitgereikt. 

Er is muziek, een hapje en een drankje en een jaaroverzicht 

2022 in beeld, dat is samengesteld door Omroep Castricum. 

We verwelkomen u graag vanaf 19:30 uur. 

College van B&W

 Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Eerste Groenelaan 49 in Castricum, het vergroten van de woning, datum  
ontvangst 24 december 2022 (Z22 104808)
Heereweg 66 in Castricum, herinrichten van de tuin, datum ontvangst 
15 december 2022 (Z22 104010)
Jeroen Boschstraat 9 in Akersloot, het bouwen van een erker, datum ontvangst 
20 december 2022 (Z22 104366)
Kadastraal sectie B perceel 10225 in Castricum (Beverwijkerstraatweg 154 
Castricum), het bouwen van drie woningen, datum ontvangst 24 december 2022 
(Z22 104801)
Kadastrale sectie C, perceelnummer 4662, achter Hogeweg 148 in Limmen, 
het bouwen van een woning, datum ontvangst 21 december 2022 (Z22 104476)
Kadastraal sectie E perceel 648 in Akersloot, het bouwen van een woning, 
datum ontvangst 22 december 2022 (Z22 104621)
Karekiet 7 in Castricum, het realiseren van een kleinschalige distilleerderij, datum 
ontvangst 23 december 2022 (Z22 104667)
Maatlat (sectie A perceel 4806, 2954, 4804, 4803) in Limmen, het bouwen van 
een bedrijfsverzamelgebouw en het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst 
20 december 2022 (Z22 104358)
Puikman 1 in Castricum, het plaatsen van twee projectborden, datum ontvangst 
27 december 2022 (Z22 104979)
Rollerusstraat 1 in Castricum, het gewijzigd uitvoeren van het toegangspad, 
datum ontvangst 16 december 2022 (Z22 104041)
Rijksweg 102 in Limmen, het wijzigen van het gebruik ten behoeve van wonen, 
datum ontvangst 21 december 2022 (Z22 104527)
Schoutenbosch 30 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
27 december 2022 (Z22 104981)
Woude 36 d in de Woude, het plaatsen van beschoeiing, datum ontvangst 
16 december 2022 (Z22 104113)
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

Buwitsacker 2 in Castricum, het vervangen van het kozijn, verzenddatum 
23 december 2022 (Z22 103310)
De Bloemen (volkstuinencomplex sectie C nummer 3766) in Castricum, het 
plaatsen van een hobbykas, verzenddatum 22 december 2022 (Z22 099044)
Dusseldorperweg 64 in Limmen, het aanleggen van een terras aan de westzijde 
van Vredeburg, verzenddatum 23 december 2022 (Z22 101186)
Heereweg 114 in Castricum, het intern verbouwen van het pand (rijksmonument), 
verzenddatum 21 december 2022 (Z22 095523)
Jan Hobergstraat 15 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, 
verzenddatum 23 december 2022 (Z22 102334)
Kapelweg 25, 25a en 27 in Limmen, Seringenlint 1 t/m 21 en 25 t/m 49 in 
Limmen (oneven) en Seringenlint 4 in Limmen ( tegenover Kapelweg 26 en 28), 
het bouwen van 28 woningen, verzenddatum 21 december 2022 (Z22 063083)
Kapelweg 32 in Limmen, het wijzigen en het vergroten van het bijgebouw, ten 
behoeve van een mantelzorgwoning, verzenddatum 23 december 2022 (Z22 
101518)
Leo Toepoelstraat 16 in Castricum, het gewijzigd uitvoeren van het plaatsen van 
een dakopbouw, verzenddatum 20 december 2022 (Z22 101501)
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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.

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Verleend

Molenlei 13 a in Akersloot, het wijzigen van de gevel en hoofdentree, 
verzenddatum 15 december 2022 (Z22 102148)
Nieuwelaan 2 in Limmen (nr. 4), het omzetten van het gebruik bijgebouw naar 
wonen, verzenddatum 16 december 2022 (Z22 071267)
Oude Parklaan 8 in Castricum, het plaatsen van zonnepanelen, verzenddatum 
21 december 2022 (Z22 099832)
Oudeweg 14 en 16 in Castricum (Dorpsstraat 29), het gewijzigd uitvoeren van 
de verleende vergunning voor het verbouwen van een kantoorpand tot apparte-
menten (begane grond en 1e verdieping), verzenddatum 23 december 2022 
(Z22 100761)
Perceel kadastrale sectie C nummer 12846 (langs Vitesse 22 in Castricum, 
het herinrichten van voormalige tuinbouw/moestuinen gebied, verzenddatum 
19 december 2022 (Z22 090313)
Polderdijk 8a in Castricum, het bouwen van een paardenstal, verzenddatum 
22 december 2022 (Z22 073639)
Rollerusstraat 1 in Castricum, het verplaatsen van de positie van het bijgebouw, 
verzenddatum 22 december 2022 (Z22 093748)
t.h.v. De Skulper 2 in Akersloot, het bouwen van een monument,
verzenddatum 19 december 2022 (Z22 102504)
Vleugeltjesbloem 25 in Castricum, het vervangen van de dakkapel, 
verzenddatum 20 december 2022 (Z22 102951)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Burgemeester Mooijstraat 33b in Castricum, het vergroten van de dakkapel, 
verzenddatum 22 december 2022 (Z22 098970)
Heereweg 89 in Castricum, het kappen van 23 coniferen, het aanleggen en het 
realiseren van een erfafscheiding, verzenddatum 15 december 2022 (Z22 097504)
Kapelweg 60q in Limmen, het bouwen van een recreatiewoning, verzenddatum 
15 december 2022 (Z22 090967)
Pimpernel 2 in Castricum, het plaatsen van een lift, verzenddatum 22 december 
2022 (Z22 097467)
Tijm 1 in Castricum, het plaatsen van een lift, verzenddatum 22 december 2022 
(Z22 098973)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overige vergunningen 

Verleende evenementenvergunning NN Egmond Halve Marathon 2023 op 
zondag 8 januari 2023, Strand Castricum, verzenddatum 19 december 2022 
(Z22 080270)
verleende standplaatsvergunning vishandel Muijs verkoop vis Vuurbaak Lim-
men 2023, 2024 en 2025 iedere vrijdag in de jaren 2023, 2024 en 2025 op het 
parkeerterrein aan de Vuurbaak in Limmen, verzenddatum 21 december 2022 
(Z22 103823)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
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