
woensdag 18 januari 2023

Gemeentenieuws

        

Agenda raadsinformatieavond 
Donderdag 19 januari 2023 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Bijeenkomsten Raadzaal
19.30 – 21.00 Presentatie diversen klimaat: 

- beleidsplan en uitvoeringsprogramma 2023-2026: “op weg 
  naar klimaatadaptieve en natuurinclusieve gemeenten”.
- concept beleidskader circulaire economie
Bijeenkomsten Trouwzaal

19.30 – 21.00 Presentatie voortgangsrapportage Parnassia 

Werk Liander bij locatie Kaptein 
Kaas uitgesteld
Op de locatie Kaptein Kaas zou netbeheer-
der Liander in de periode 9 tot 28 januari 
de middenspanningskabel verleggen. Dit in 
verband met de toekomstige woningplan-

nen daar. Het verkeer zou daarvoor worden 
omgeleid. Deze werkzaamheden zijn echter 
uitgesteld. Als de werkzaamheden begin-
nen, informeren wij u opnieuw. 

De gemeenteraad is er voor u
Beste inwoner van Castricum, 
Elke donderdag vergadert de gemeente-
raad van Castricum in het gemeentehuis 
over allerlei onderwerpen die spelen in de 
gemeente. U bent van harte welkom om 
daarbij aanwezig te zijn.

De ene week is er een raadsinformatie-
avond en de andere week een Raadsplein. 
Tijdens een Raadsplein vinden commis-
sievergaderingen plaats gevolgd door een 
raadsvergadering. In een commissieverga-
dering vindt het politieke debat over een 
onderwerp plaats. Nadat een onderwerp 
in de commissie besproken is, wordt er 
over gestemd in de raadsvergadering twee 
weken later. Wilt u uw mening geven in één 
van de commissievergaderingen, meld u 
dan uiterlijk 17.00 uur op de dag van de 
vergadering aan bij ons. Bij commissies die 
zijn aangemerkt met een * in de agenda is 
dit niet (meer) mogelijk.
Tijdens raadsinformatiebijeenkomsten wordt 
informatie aan de raad gepresenteerd over 
voor de raad belangrijke onderwerpen. Ook 
voor u als inwoner is het mogelijk tijdens 
deze bijeenkomsten vragen te stellen of 
opmerkingen te maken. U hoeft zich hier-
voor niet aan te melden. 
Kijkt u liever thuis? U kunt alle vergaderin-
gen live volgen en achteraf terugkijken via 
de website castricum.raadsinformatie.nl. 
Op dezelfde webpagina vindt u alle plannen 
waarover wordt vergaderd.  

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 30 
januari 2023.

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, voor-
afgaand aan de vergaderingen, ontvangen 
in de publiekshal van het gemeentehuis. 
Een medewerker van de griffie en een of 
meerdere raadsleden leggen u de ‘spelre-
gels’ van de gemeentelijke politiek uit. Ook 
lichten ze de agendapunten van die avond 
verder toe. Daarna kunt u vanaf de publieke 
tribune de vergaderingen 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. 

Met vriendelijke groet, 
De griffie van Castricum

Inrichting Plein Zuid Winkelcentrum Geesterduin
Op 23 januari starten wij met de herin-
richting van Plein Zuid, het pleintje bij 
de zuidelijke ingang van Winkelcentrum 
Geesterduin, ter hoogte van de Vomar 
en Nelson, en tegenover Snackbistro De 
Toren. 

Hoe komt het eruit te zien? 
De toegang tot het plein voor (brom)fietsers 
wordt verlegd naar de andere zijde van 
Snackbistro De Toren en komt uit op een 
nieuw parkeerplaatsje voor (brom)fietsen, 
met nieuwe fietsenrekken. Doordat er één 
– nieuwe - centrale parkeerplek komt, en 
daar ook de winkelkarren worden opgesteld, 
ontstaat er meer ruimte voor voetgangers en 
voor het terras, op de huidige plek. We plan-
ten verder meer groen aan, zodat het plein 
een betere uitstraling krijgt. 

Aan de slag
Het werk wordt uitgevoerd door aannemer 
Bos Infra. Om ervoor te zorgen dat het win-
kelcentrum goed bereikbaar blijft, werken zij 
in fases. Als alles volgens plan verloopt, is 
het werk medio maart af. Door slecht weer 
kan de planning uitlopen.

Omwonenden kunnen af en toe hinder 
ondervinden van het werk. Zij zijn daarom 
apart geïnformeerd door ons. 

Vragen? 
Heeft u vragen over de werkzaamheden? 
Dan kunt u contact opnemen met Marcel 
Twint, tel. 088 909 7196, marceltwint@
debuch.nl; vermeld svp daarbij kenmerk 
Z23 106075/ D582760. 

        

Agenda Raadsplein 
Donderdag 26 januari 2023 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies Raadzaal
19.30 – 20.45 Amendementen bij de voorstellen voor de overweg 

Beverwijkerstraatweg / levendig dorpscentrum Castricum: 
maatregelen voor de korte en de lange termijn*

21.00 – 22.30 Diversen klimaat: 
- beleidsplan en uitvoeringsprogramma 2023-2026: “op weg 
  naar klimaatadaptieve en natuurinclusieve gemeenten”.
- Beleidsvoorstel circulaire economie
Commissies Trouwzaal

19.30 – 20.45 Impuls starterslening Castricum
21.00 – 22.00 Bestuursopdracht bij motie lokale woondeal
22.00 – 22.30 Commissie Algemene Zaken*

1A   Besluitenlijst raadsvergadering 22 december 2022
1B   Lijst brieven aan de raad 26 januari 2023
1C   Lijst ter inzage gelegde informatie 26 januari 2023
1D   Actualisatie lijst moties en toezeggingen 
1E   Mededelingen van het college
1E   Vragen uit de raad
Raadsvergadering Raadzaal

22.45 – 23.00 1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Gedragscode integriteit collegeleden
B Maatregelen Beverwijkerstraatweg korte termijn incl. 

amendementen (onder voorbehoud van commissie-
behandeling)

C Maatregelen Beverwijkerstraatweg lange termijn incl. 
amendementen (onder voorbehoud van commissiebe-
handeling)

5 Sluiting 

Het plan heeft betrekking op een nieuw woongebied in Limmen-Zandzoom. Het 
woongebied ligt ten zuiden van de aan te leggen rotonde Rijksweg–Visweg en wordt 
verder begrensd door het Berkenlint en Jacob Hooij. Het plan maakt nieuwvestiging 
van een horeca-gelegenheid mogelijk, alsmede 4 woningen.
Met het exploitatieplan wordt een goede ruimtelijke kwaliteit, een juiste uitvoering van 
werken en werkzaamheden en een eerlijke verdeling van kosten en baten nagestreefd.

Ter inzage
Het vastgestelde exploitatieplan ligt vanaf donderdag 19 januari t/m woensdag 
1 maart 2023 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Het plan is te 
raadplegen op  www.ruimtelijkeplannen.nl onder de plannaam ‘Exploitatieplan 
Rotonde Rijksweg-Visweg Limmen’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0383.
BpRotondeRijksweg-VE00. 
Tegen het plan kan een belanghebbende gedurende bovengenoemde termijn beroep 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State instellen. Zie hiervoor de 
officiële publicatie op www.officielebekendmakingen.nl Na de inzagetermijn treedt 
het exploitatieplan 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 Wouter Voerman, Team Plannen en 
Projecten van de gemeente Castricum, via telefoonnummer 14-0251.

Gewijzigde vaststelling exploitatieplan Rotonde Rijksweg – Visweg Limmen



woensdag 9 juni 2021 
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Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Dr. Ramaerlaan 26 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
6 januari 2023 (Z23 106797)
Heereweg 68 in Castricum, het legaliseren van de terreininrichting, datum ontvangst 
9 januari 2023 (Z23 107414)
Hoogegeest 53b in Akersloot, het plaatsen van een Tiny house, datum ontvangst 
2 januari 2023 (Z23 106405)
Pad van de mensenrechten in Castricum, het vervangen van de brug, datum 
ontvangst 9 januari 2023 (Z23 107349)
Parkeerplaats De Bloemen Castricum, het plaatsen van een opslagdepot, 
datum ontvangst 2 januari 2023 (Z23 106401)
Prinses Beatrixstraat 54 in Castricum, het realiseren van twee parkeerplaatsen, 
datum ontvangst 2 januari 2023 (Z23 106406)
Zeeweg 60 in Castricum, het vervangen van de reddingspost, datum ontvangst
 4 januari 2023 (Z23 106410)

 e e aanvragen is n g niet es ist  egen een aanvraag unt u geen e aar 
ma en  Dit an a een tegen een es uit  een aanvraag  r meer in rmatie unt u 
c ntact met ns nemen

Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)

Dorpsstraat 76 in Castricum, het brandveilig gebruik maken van het pand 
(Z22 099300)
Dit nt er es uit igt vana   anuari  es e en ter in age  i ens e e termi n 
an een ie er ier ver i n iens i e in ienen i  e gemeente  r meer in rmatie 
unt u c ntact met ns nemen

Het plan heeft betrekking op het aanleggen van een rotonde op het kruispunt van 
de Rijksweg (N203) en de Visweg, waarvoor een restaurant gesloopt wordt. Ten 
zuidwesten van de aan te leggen rotonde is het mogelijk een nieuw restaurant te 
vestigen met vier bovenwoningen.

Gebleken is dat ten gevolge van de aanleg van een rotonde ter plaatse van 
de kruising Rijksweg – Visweg een hogere geluidsbelasting optreedt dan de 
voorkeursgrenswaarde. De ma imale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. 
Daarom is voor de woningen aan de Rijksweg 123 en Visweg 16 te Limmen een besluit 
hogere waarden vastgesteld.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit hogere waarden (geluid) liggen vanaf 
donderdag 19 januari t/m woensdag 1 maart 2023 ter inzage in het gemeentehuis van 
Castricum. Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder de plannaam 

estemmingsplan Rotonde Rijksweg-Visweg Limmen’ met planidentificatienummer 
NL.IMRO.0383.BPRotondeRijksweg-VS01. 

Tegen het plan kan een belanghebbende gedurende bovengenoemde termijn beroep 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State instellen. Zie hiervoor de 
officiële publicatie op www.officielebekendmakingen.nl 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 Jan van Boven, team Plannen en 
Projecten van de gemeente Castricum, via telefoonnummer 14 0251.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Rotonde Rijksweg – Visweg Limmen’ 
en bijbehorend besluit Hogere waarden Wet geluidhinder

Inhoud
Het uitwerkingsplan maakt deel uit van de woningbouwontwikkeling in Limmen 
Zandzoom. Het Moerbeilint ligt aan de westkant van Limmen-Zandzoom. Het gebied 
wordt begrensd door de Pagenlaan aan de noordzijde, de Kapelweg aan de oostzijde, 
deelgebied fase 3a-zuid (Seringenlint) aan de zuidzijde en de Westerweg aan de 
westzijde. 

In het plan komen maximaal 18 appartementen, 12 rij/hoekwoningen en 16 vrijstaande 
en 2/1 kap woningen. De verkeersontsluiting vindt plaats via de Kapelweg en de 
Westerweg. Daarnaast is een ontsluiting voor langzaamverkeer voorzien op de 
Pagenlaan en sluit het plan aan op het Seringenlint. 

Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. 

Ter inzage 
Het plan inclusief bijlagen en het besluit tot vaststelling liggen vanaf donderdag 
19 januari  t/m woensdag 1 maart 2023 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. 
Tevens is het plan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder de plannaam 

itwerkingsplan Limmer Linten Moerbeilint’, met plan-identificatienummer  
NL.IMRO.0383.UPLMoerbeilint-VS01. 

Tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan kan een belanghebbende 
gedurende bovengenoemde termijn beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van tate instellen. ie hiervoor de officiële publicatie op www.
officielebekendmakingen.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacqueline Feron, team Plannen 
en Projecten van de gemeente Castricum, via telefoonnummer 14 0251. 

Uitwerkingsplan Limmer Linten Moerbeilint (Zandzoom), gewijzigd vastgesteld

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.

Het plan regelt dat op drie gebieden binnen het plangebied Limmen-Zandzoom 
nieuwbouw mogelijk wordt gemaakt, namelijk: 
1. Gebied Moerbeilint: het gebied wordt begrensd door de Pagenlaan (noord),

Kapelweg (oost), Seringenlint (zuid) en Westerweg (west). Het plan omvat 46
woningen, waarvan 18 in het sociale koopsegment.

2. Gebied Tegro-Schilder ligt aan de Rijksweg ter hoogte van nummer 127a: het
gebied wordt begrensd door het bedrijventerrein Nieuwelaan West (noord), de
Rijksweg (oost), de woningen aan Visweg 16-30 (zuid) en het deelgebied Notenlint
(in voorbereiding) aan de westzijde. Het plan omvat 19 woningen, waarvan 6 in het
sociale koopsegment.

3. Gebied Rotonde Rijksweg-Visweg: het gebied wordt begrensd door de Rijksweg, de
Visweg, het Berkenlint en Jacob Hooij. Het plan omvat 180 m2 horeca en een viertal
woningen.

Ter inzage
Het vastgestelde exploitatieplan ligt vanaf donderdag 19 januari t/m woensdag 1 maart 
2023 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Het plan is te raadplegen op  
www.ruimtelijkeplannen.nl onder de plannaam ‘Exploitatieplan Limmen-Zandzoom, 8e 
herziening’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0383. L10zandzoom-VE08. 

Tegen het plan kan een belanghebbende gedurende bovengenoemde termijn beroep 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State instellen. Zie hiervoor de 
officiële publicatie op www.officielebekendmakingen.nl Na de inzagetermijn treedt 
het exploitatieplan 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 Wouter Voerman, Team Plannen en 
Projecten van de gemeente Castricum, via telefoonnummer 14-0251.

Gewijzigde vaststelling exploitatieplan ‘Limmen – Zandzoom’, 8e herziening 




