
INFOPAGINA
Jaargang 21 • nummer 3 • 15 januari

Agenda Raadsplein 16 januari 2020

  Commissies
19.30 – 20.45 Kwartaalrapportage strand 

19.30 – 20.45 Diverse ruimtelijke ontwikkelingen: 
  - Principeverzoek Schoollaan 2 te Limmen
  - Verklaring van geen bedenkingen bij omgevingsvergunning voor het  
  realiseren van 8 appartementen op het perceel Raadhuisweg 13-15 
  te Akersloot
  Pauze
21.00  22.30 Lening Sti chti ng Meergranen  
21.00 – 21.45 Verkoop aandelen Eneco
21.45 – 22.30 Commissie Algemene Zaken*
  1A Ophe  en geheimhouding Risicoanalyse Duin  Bosch
  2A Besluitenlijst raadsvergadering 19 december 2019
  2B Lijst van ingekomen stukken
  2C Lijst ter inzage gelegde informati e
  2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
  2E Vragen uit de raad

22.45 – 23.00  Raadsvergadering
  1 Opening en mededelingen
  2 Vaststellen agenda
  3 Debat raad
  A Actuele politi eke onderwerpen 
  4 Besluitvorming
  A Moti e atuurinclusief Bouwen 
   B Ophe  en geheimhouding risicoanalyse Duin  Bosch
  5 Sluiti ng

Meer informati e vindt u op de website onder Raad en College’

Kom naar een van de drie lokale scenario ateliers in Castricum

Denk mee over zonneparken 
en windmolens in uw omgeving

Agenda raadsinformatieavond 
23 januari 2020

  aadsinformati ebijeenkomst
19.30  20.45 resentati e stand van zaken dossier spoorwegovergang 
  Beverwijkerstraatweg 

Meer informati e vindt u op de website onder Raad en College’

Binnenkort zijn er drie bijeenkomsten in de 
gemeente Castricum voor inwoners, bedrijven 
en belanghebbenden over de egionale nergie 
Transiti e. Tijdens deze lokale scenario ateliers 
kunt u meepraten over de mogelijkheden voor het 
opwekken van elektriciteit door zon en wind in uw 
eigen omgeving.

Wat is de S ook alweer
Begin januari schreven we al dat de gemeente 
Castricum zal gaan bijdragen aan de landelijke 
doelstellingen van het Klimaatakkoord. Landelijk 
moeten we in 2050 samen 95% minder CO2 uitstoten. 
Om dit te bereiken moet heel ederland overstappen 
op duurzame energiebronnen voor elektriciteit 
en warmte. Ook in de regio Alkmaar (Castricum, 
De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, 
Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest) komt 
er een plan voor: de Regionale Energie Strategie (RES). 
Daarin staat waar en hoeveel energie grootschalig 
opgewekt kan worden en welk energienetwerk daar 
voor nodig is. Samen met professionals, inwoners en 
ondernemers wil de gemeente Castricum kijken wat 
de beste mogelijkheden voor onze regio zijn. 
 
Lokale scenario ateliers
In de komende decennia krijgt iedereen dus te maken 
met het verdwijnen van aardgas en het grootschalig 
opwekken van energie. Er zullen bijvoorbeeld 
windmolens en zonneparken bij komen. Dat zal ook 
invloed hebben op hoe het landschap, de steden en 
de dorpen er in de toekomst uitzien.

U hebt de gelegenheid om mee te praten over de mogelijkheden voor het opwekken van 
elektriciteit door zon en wind in uw eigen omgeving. Dit kan ti jdens de bijeenkomsten die wij in 
iedere gemeente organiseren, de zogenaamde Lokale Scenario Ateliers:

- Castricum, 21 januari, gemeentehuis Castricum
- Limmen, 28 januari, Heeren van Limmen, Dusseldorperweg 103
- Akersloot 30 januari, brandweerkazerne, Buurtweg 51
- Inloop is vanaf 18.45 uur
- Aanvang is om 19.00 uur.

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

Wat vindt u als Castricummer van de campagne 
‘Voor Liefh ebbers’  De gemeente 
Castricum was benieuwd en liet een 
huis-aan-huis en u te doen door 
een onderzoeksbureau over deze 
campagne, die toerisme en 
recreati e in Castricum promoot. 
Wat blijkt: de inwoners van 
de gemeente waarderen deze 
campagne met een dikke 
voldoende, een gemiddeld 
cijfer van 6,

Goed geïnformeerd
753 huishoudens (zo’n 5  van 
het totaal) deden vorige maand 
mee met het online-onderzoek. 
Castricummers herkennen zich in 
de slogan voor lie  ebbers’ en voelen 
zich goed ge nformeerd over recreati e 
en toerisme. De website voorlie  ebbers.
nl scoort een gemiddeld cijfer van 6,9; de 
Facebookpagina’s een 7,0 en Instagram een 6,8. De 
platt egrond scoort het hoogst, een 7,2.

80  is liefh ebber
Meer dan 80  van de gevraagden voelt zich lie  ebber van het moois’ dat de gemeente 
Castricum te bieden hee   op het gebied van recreati e en toerisme. Meer dan 75  is goed op 
de hoogte van het aanbod rondom recreati e en toerisme. Als mensen werd gevraagd waaraan 
ze dachten bij het moois’ in de gemeente, noemden ze het vaakst het strand’, gevolgd door 
natuur’, eten en drinken’, en duinen’.

Veel mensen gaven aan de campagne nadrukkelijker te verbinden aan de plaatsnaam, zoals 
Akersloot voor lie  ebbers’, en Limmen voor lie  ebbers’.

De volledige uitslag van het online-onderzoek is te vinden onder het kopje nieuws’ op 
www.castricum.nl

‘Voor Liefhebbers’ scoort dikke voldoende
r komt een nieuwe trap 

tussen begraafplaats Onder-
langs en het uitkijkpunt 
bovenop de apenberg in 
Castricum. Op 20 januari 
start WN met de bouw van 
deze nieuwe trap. Het pad 
dat er nu is, vanaf de top van 
het klimduin naar het uit-
zichtpunt, wordt opgeheven. 
De trap zal de apenberg 
beter toegankelijk maken, 
en wat heel bijzonder is, het 
werk wordt helemaal duur-
zaam uitgevoerd

Bouwen met respect voor het milieu
W  gaat de trap duurzaam aanleggen. Dat betekent dus ook dat er geen ronkende benzine-

motorzagen aan te pas komen. Aannemer AW Mense roen werkt met elektrische machines en 
gereedschap op accu’s, en doet de rest met de hand. De accu’s worden ter plekke opgeladen in 
een container met zonnepanelen. rojectmanager van W  Marti jn van Schaik: Het is uniek om 
het werk helemaal elektrisch uit te voeren en dit vraagt zeker om wat creati viteit. Zonder CO2-
uitstoot werken is namelijk nog lang niet gebruikelijk.’ 

Tweede fase
Dit werk is de eerste fase van het opknappen van het gebied rond de Papenberg. In een tweede 
fase krijgt het uitzichtpunt ook nog een moderne nieuwe uitkijktoren. Ook wordt de smalle 
waterloop tussen pad en sportvelden natuurlijker ingericht. Daarnaast wordt het uitgezakte 
zand van het klimduin weer naar boven gebracht. Wethouder Slett enhaar: Het uitkijkpunt en 
de trap passen in ons plan om het stati on op een logische en veilige manier met het duingebied 
te verbinden. We kijken daarbij ook goed naar het omliggende gebied om woningbouw, natuur-
ontwikkeling, parkeren en bereikbaarheid opti maal op elkaar af te stemmen.’

Vraag het de boswachter
Wilt u meer weten over de werkzaamheden? Op zaterdag 25 januari organiseren we van 10:00 
tot 12:00 uur een inloopochtend bij de apenberg. Boswachter Bob de Wolf staat dan klaar om 
uw vragen te beantwoorden.

Straks leidt een nieuwe trap naar het vertrouwd mooie uitzicht 
vanaf de Papenberg

Uitzichtpunt de Papenberg beter toegankelijk
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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

Milieustraat
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
di. t/m vrij. van 8.30 tot 15.45 uur, 
za. van 9.00 tot 16.00 uur. 
Zie www.castricum.nl/afval voor openings-
ti jden, ook die van de gemeente Bergen, 
Heiloo en Uitgeest

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

Offi  ciële mededelingen woensdag 15 januari
Omgevingsvergunningen

Aanvragen ontvangen 
Datum Adres 
020120 Houtsnip 5 in Castricum  
 het plaatsen van een dakkapel (zijdakvlak) (WABO2000003)
 Zeeweg 70 in Castricum  
 het vervangen van het dak (WABO2000004)
 Prinses Irenestraat 25 in Castricum 
 het vernieuwen van het dak en de dakkapel (WABO2000005)
030120 Willem de Zwijgerlaan 78 in Castricum 
 het plaatsen van een dakopbouw (WABO2000010)
050120 Brederodestraat 17 in Castricum 
 het renoveren en vergroten van een woning (WABO2000014)
 Pernéstraat 39 in Castricum 
 het verbouwen van een woning (WABO2000012)
060120 Brugstraat 12 in Limmen 
 het bouwen van een erker (WABO2000026)
 Oosterbuurt achter 5 (kadastraal H308 en gedeeltelijk H172) in Castricum  
 het realiseren van dierenverblijven en een lesruimte (WABO2000021)
 Schelgeest 27 in Castricum 
 het vergroten van de woning (WABO2000024)
070120 Tweede Groenelaan 2a in Castricum 
 Het bouwen van een twéé-onder-één kapwoning (WABO2000032)

Ingetrokken aanvragen
 Molenlei 9 in Akersloot 
 het realiseren van een opslagplaats (WABO1901980)
 Oosterbuurt achter 5 (kadastraal H308 en gedeeltelijk H172) in Castricum     
    het realiseren van dierenverblijven en een lesruimte (WABO2000021)

Vergunningsvrije aanvragen
 Dott erbloem 31 in Castricum  
 het vervangen van de bestaande dakkapel (WABO1902073)
 Vuurbaak 30 in Limmen  
 het vergroten van de woning (WABO1902058)

Behandeltermijn aanvraag verlengd met max. 6 weken
070120 Gasstraat 3 in Castricum
 het verbouwen van het hoofdgebouw en het wijzigen van de gevel   
 (WABO1901904)
 Duinmeiershof 17 in Castricum 
 het bouwen van een schuur (WABO1901976)
090120 Noorderstraat 2a in Castricum 
 het veranderen van de gevel (WABO1901882)

Vergunningen verleend (reguliere procedure)
070120 Duinweg 3a in Castricum 
 bouwen van een loods (WABO1801677)
080120 Zeeweg 10 in Castricum 
 brandveilig gebruik van het gebouw (WABO1900356)

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

Vanaf 1 januari kunt u als inwoner van Castricum met uw grof-en bouwafval terecht bij alle  
milieustraten in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. De openingsti jden van de milieustraten 
worden verruimd zodat er elke dag - behalve zondag -  een milieustraat open is bij u in de buurt. 
Op deze manier kunt u zelf kiezen wat u het beste uitkomt.

Openingsti jden milieustraten 

Wegbrengen is grati s
Uw afval wegbrengen naar een milieustraat is overal grati s. Afval wat u hier afl evert wordt 
gescheiden, gerecycled en waar mogelijk hergebruikt.

De regels voor het brengen van uw grof afval zijn gelijk in alle gemeenten. U kunt in elke 
milieustraat uw grof afval kwijt, voor sommige goederen geldt wel een maximum. De 
kleinere milieustraten hebben geen plaats voor alle materialen, dus checkt u voor u naar een 
milieustraat rijdt de voorwaarden op www.castricum.nl
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Nieuwe openingstijden voor milieustraten zijn van kracht!
INFOPAGINA

11 15 januari 2020

Ummels eerste Nederlandse in Egmond

Ummels snelste Nederlandse 
Atletenhuisbewoonster Bo Um-
mels werkte zich naar voren in 
het duingebied. „Vanaf kilometer 
zeventien kwam ik als eerste Ne-
derlandse dame te lopen. Vanuit 
daar heb ik het tempo nog wat 
opgevoerd en zo nog wat ver-
sneld naar de �nish”, aldus Um-
mels. Een kleine twee minuten 
na Ummels weet AKU-atlete Lot-
te Krause de �nishlijn te bereiken. 
Ummels en Krause �nishen in res-

pectievelijk 1.24.01 en 1.25.43. 

Butter achtste 
Net als bij de dames ontstond 
er bij de heren een enorme kop-
groep op het strand tot aan Cas-
tricum. In deze kopgroep bevond 
onder andere Michel Butter zich. 
Eenmaal het duingebied ingaan-
de is Butter voorin het veld te vin-
den. 
„Rond dertien kilometer kwam 
ik erachter dat ik op het moment 

iets te weinig snelheid in de be-
nen had. Hierop wil ik meer gaan 
trainen”, aldus een tevreden But-
ter. In een tijd van 1.10.07 weet 
Butter te �nishen als vijfde Neder-
lander en achtste totaal. 
Als zeventiende komt Mahadi Ab-
di Ali over de �nish, in een zeer 
respectabele tijd van 1.11.37. 
Edwin Sjerps laat de klok stilstaan 
op 1.14.39. 
Na een periode van blessure-
leed en weinig kilometers ge-
maakt te hebben laat Sjerps hier-
mee zien weer op de weg terug te 
zijn. Luuk Wagenaar benadert de 
wedstrijd als een goede trainings-
prikkel en �nisht na 1.17.02.

Egmond aan Zee - De 48e editie van de Egmond Halve Marathon 
werd zondag gekenmerkt door veel tegenwind op het strand, 
waardoor de wedstrijd pas in het Noordhollands Duinreservaat 
losbarstte.

JO11-3 
kampioen
Limmen - De jongens van VV 
Limmen JO11-3 wonnen in hun 
voetbalcompetitie alle zeven 
wedstrijden op overtuigende 
wijze. Zij zijn dan ook afgelopen 
zaterdag terecht tot kampioen 
gekroond. 

Op de foto van links naar rechts: 
Jorrit, Bart, Noah, Jesse, Mat-
thijs, Milo, Max, Wiebe, Sam en 
Seth. Trainers, coaches en ou-
ders zijn trots op de boys. (Foto: 
aangeleverd)




