
woensdag 19 januari 2022 

Gemeentenieuws

Het bestemmingsplan voorziet er in om een perceel naast Heereweg 62 te 
herbestemmen ten behoeve van de realisatie van twee woningen in één bouwmassa 
met terras, zonder tuin.

Ter inzage
Het vastgesteld bestemmingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Op officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicatie. Vanaf 20 januari 2022 
tot en met 2 maart 2022 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze 

termijn kunt u bij de Raad van State beroep instellen tegen het plan. Dit kan alleen als 
u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp. Na de inzagetermijn treedt het 
bestemmingsplan in werking. Wilt u dit niet? Dan kunt u tegelijk met uw beroep een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de Raad van State.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van 
de gemeente Castricum via telefoonnummer 14 0251 of via e-mail 
richardvandenhaak@debuch.nl.

Vastgesteld bestemmingsplan twee woningen aan de Heereweg 62, Bakkum-Noord 

Vanaf maandag 17 januari zonder afspraak 
een boosterprik
Vanaf maandag 17 januari is het op de 
GGD-locaties in Middenmeer, Hem, Den 
Helder en Alkmaar mogelijk om zonder 
afspraak binnen te lopen voor een prik. 
Let op: kinderen van 5-11 jaar kunnen 
niet binnenlopen voor vrije inloop op deze 
locaties.

Adres GGD locatie Alkmaar
Evenemententerrein 
Olympiaweg 26 
1816 MJ Alkmaar

Meer informatie
www.ggdhn-corona.nl

     

Agenda raadsinformatieavond
27 januari 2022

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Raadsinformatiebijeenkomsten
19.30 – 20.45 Presentatie concept rapport pilot Dorpsstraat autoluw
21.00 – 22.30 Presentatie diverse voorstellen m.b.t. de Omgevingswet:

- Concept participatiebeleid
- Participatieverordening
- Voorontwerp omgevingsvisie 

Gemeenteraad bezoeken en contact
Volg de raadsvergaderingen online
Op donderdag 20 januari en 27 januari 
vergadert de raad online vanwege 
de coronamaatregelen. U kunt alle 
vergaderingen live volgen via 
castricum.raadsinformatie.nl. 
Hier vindt u ook de vergaderstukken. 
U kunt de raadsvergaderingen ook 
achteraf terugkijken. 

Inspreken of meepraten
Wilt u inspreken bij één van de 
commissievergaderingen, meld u dan 
uiterlijk 17.00 uur op de dag van de 
vergadering aan bij de griffie. Bij commissies 
die zijn aangemerkt met een * (zie agenda) 
is inspreken niet (meer) mogelijk. Voor 
raadsinformatiebijeenkomsten hoeft u zich 
niet aan te melden om uw vragen te stellen 
en opmerkingen te maken.  

Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van verschillende 
gemeenteraadsfracties 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, meld u dan aan 
voor het Raadsspreekuur. Deze is elke 
2 weken op maandagavond. Aanmelden 
kan via de griffie, tot de donderdag 
voorafgaand aan het spreekuur 
uiterlijk 12.00 uur. Het eerstvolgende 
Raadsspreekuur is op 24 januari 2022.

Meer informatie
Kijk op castricum.raadsinformatie.nl voor 
informatie over de vergaderingen, agenda’s, 
stukken en inspreken.  
Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij de 
griffie: e-mail raadsgriffie@castricum.nl, of 
telefoon 088 909 7014 of 088 909 7094.

     

Agenda Raadsplein 20 januari 2022
Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies
19.30 – 21.00 Bestemmingsplan Laamens 
19.30 – 20.15 Consultatie subsidieregeling energiebesparing bestaande 

woningbouw Castricum 2022
20.15 – 21.00 Commissie Algemene Zaken* 

1A Aanwijzing 1e en 2e plaatsvervangend griffier 
1B Voor het perceel Castricum B 3859 geen voorbereidings-
       besluit te nemen en geen bestemmingsplan vast te stellen
2A Besluitenlijst raadsvergadering 23 december 2021
2B Lijst van ingekomen stukken 
2C Lijst ter inzage gelegde informatie
2D Mededelingen van het college

- Algemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden

2E Vragen uit de raad
Pauze

21.15 – 22.15 Notitie Toeristenbelasting 
21.15 – 22.15 Amendementen bij het voorstel voorbereiding van de 

nieuwbouw voor het onderwijs in Castricum Oost*
22.30 – 22.45   Raadsvergadering

1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Voorbereiding van de nieuwbouw voor het onderwijs in 

Castricum-Oost incl. amendementen (onder voorbehoud 
van commissiebehandeling) 

B Aanwijzing 1e en 2e plaatsvervangend griffier (onder 
voorbehoud van commissiebehandeling)

C Voor het perceel Castricum B 3859 geen voorbereidings-
besluit te nemen en geen bestemmingsplan vast te stellen 
(onder voorbehoud van commissiebehandeling)

5 Sluiting

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Geelvinckstraat 106 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum 
ontvangst 12 januari 2022 (Z22 058560)

Goudenregenlaan 57 in Castricum, het vergroten van de woning (voorzijde), datum 
ontvangst 6 januari 2022 (WABO2200026)
Kerckeven 8 in Castricum, het veranderen van de woning, datum ontvangst 
12 januari 2022 (Z22 058562)
Kerklaan 21 in Akersloot, het vergroten van de woning, datum ontvangst 9 januari 
2022 (WABO2200036)

Met het bestemmingsplan worden tussen de huidige nummers 17 en 21 aan de 
Achterweg in Limmen twee nieuwe woningen mogelijk gemaakt.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Op officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicatie. Vanaf 20 januari 2022 tot 
en met 2 maart 2022 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze periode 
kunt u een zienswijze indienen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Goossens, Team Plannen en 
Projecten via 14 0251.

Ontwerp bestemmingsplan twee woningen Achterweg 19 en 19a, Limmen



woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 19 januari 2022 

Gemeentenieuws

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

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)

Brugstraat 12 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
8 december 2021 (Z046136)
Maatlat 9 in Limmen, het realiseren van 7 bedrijfsunits in een bestaand pand en 
het realiseren van 18 bedrijfsunits in een nieuw pand, verzenddatum 6 januari 2022 
(Z046210)
Rijksweg 72 en 72a in Limmen, het splitsen van de woning, verzenddatum 
29 november 2021 (Z044799)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Geesterduinweg 42 in Castricum, het wijzigen van de gevel (legalisatie), 
verzenddatum 12 januari 2022 (Z053336)
Groot Limmerpolder in Limmen, het verbeteren van het watersysteem, 
verzenddatum 13 januari 2022 (Z053027)
Het Palet 1 in Limmen, het splitsen van de kantoorruimten, verzenddatum 
12 januari 2022 (Z053316)
Koningshof 1 in Castricum, het plaatsen van een opbouw, verzenddatum 
20 december 2021 (Z051430)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

La Fontainestraat 7 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel (achterzijde), 
datum ontvangst 8 januari 2022 (WABO2200042)
Lindenlaan 72 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
7 januari 2022 (WABO2200032)
Pageveld 8 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 12 januari 
2022 (Z22 058567)
Scheerling 11 in Castricum, het vergroten van de woning (erker), datum ontvangst 6 
januari 2022 (WABO2200019)
Schoolweg 10 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), datum 
ontvangst 9 januari 2022 (WABO2200039)
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

Dorpsstraat 30 in Castricum, het aanbrengen van isolatiefolie onder bestaande pan-
nendak, verzenddatum 7 januari 2022 (Z046653)
Kerkpad 1 in Castricum, het herstellen van het glas in lood ramen, verzenddatum 12 
januari 2022 (WABO2101681)
Provincialeweg 2 in Limmen, het veranderen van de woning, verzenddatum 
12 januari 2022 (Z055231)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)

Anna Paulownastraat 3 in Castricum, het vervangen en vergroten van een 
dakkapel, verzenddatum 17 december 2021 (Z044763)
Theebos 36 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 17 december 
2021} (Z044753)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

6 inderegio.nl • 19 januari 2022NIEUWS




