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Groenbeleidsplan 2021-2031

schap en heeft ook een cultuurhistori
sche betekenis.
Bu eren, vertragen en in ltreren van
regenwater.
Kijken naar mogelijkheden voor vervan
gen van stenen door groen.

De manier waarop we omgaan met al het
groen staat in het groenbeleidsplan.
Er ligt nu een concept-plan voor de
komende tien jaar. Voordat dit de nitief
wordt vastgesteld, kunt u hierover uw
mening geven. We vertellen u graag hoe
de gemeente Castricum voor het groen
zorgt. Daarnaast staan we met u stil bij
twee belangrijke thema’s: klimaatbestendigheid en het zorgen voor meer
biodiversiteit.

■ ■ AANMELDEN ONLINE GROENBELEID-

PRESENTATIE OP 2 MAART 2021

ijdens de online presentatie informeren
we u graag over het groenplan.
U bent van harte uitgenodigd op dinsdag
2 maart, van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Aanmelden kan uitsluitend via: www.
ikdenkmeeovercastricum.nl onder het
kopje ‘’Groenbeleidsplan 2021-2031’’.
U ontvangt daarna van ons op 1 maart
een bevestiging met een link om deel te
kunnen nemen. Meer informatie over het
groenbeleidsplan vindt u op:
www.castricum.nl/groenbeleid

■ ■ U KUNT HIERBIJ DENKEN AAN:

Later maaien in het jaar waardoor er
extra schuilmogelijkheden en nestgelegenheid ontstaat voor (water)vogels.
We laten schapen op sommige grasper
celen grazen. De begrazing van schapen
draagt bij aan de beleving van het land-

De natuur in onze gemeente is prachtig, vanwege de zee en de duinen, maar
zeker ook door het vele groen in en
rond de dorpen Akersloot, Bakkum,
Castricum, Limmen en De Woude

Burgemeester op basisschool

Burgemeester Toon Mans ging virtueel
op bezoek bij groep 8 van Kindcentrum
Helmgras in Castricum.
Daar wilde hij weten van de leerlingen,
juf Marja en meester Dann hoe het op
school is nu de basisscholen hun deuren
weer hebben geopend. De leerlingen hadden ook vragen voor de burgemeester:
hoe ervaart hij de coronatijd? En wat doet
hij eraan om corona terug te dringen? Uit
de ontmoeting bleek dat één ding in het
bijzonder groot plezier gaf in de klas: dat
is om elkaar weer te zien.
Foto: Henk de Reus
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Dit onderzoek wordt gedaan door een
onafhankelijk bureau. Deelname is
vrijwillig en de vragenlijsten worden
vertrouwelijk behandeld. bekend is. De
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Beverwijkerstraatweg:
dinsdag 23 februari 06.00 – 16.00 uur &
donderdag 25 februari 08.00 – 20.00 uur

2

Kramersweg (fietsers en voetgangers):
zondag 21 februari 06.00 t/m 1 maart 05.00 uur

3

Vinkebaan:
dinsdag 23 februari 12.00 uur t/m
woensdag 24 februari 20.00 uur

4

Eerste Groenelaan:
woensdag 24 februari 06.00 – 20.00 uur

5

Oranjelaan:
woensdag 24 februari 06.00 – 20.00 uur
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Inwoners die met de gemeente contact
hebben gehad over geldzaken, ontvangen binnenkort een brief met een
vragenlijst. De gemeente Castricum
is benieuwd naar uw ervaring over de
dienstverlening. Met de antwoorden op
deze vragen kan de gemeente Castricum waar nodig, de dienstverlening en
ondersteuning verbeteren.

Overwegen gestremd in periode
21 februari 1 maart 2021

Kleibroek

Bent u goed geholpen
bij uw vragen over
geldzaken?

2

Een nieuw jasje voor de
gemeentepagina
Met veel trots presenteren wij u het
nieuwe uiterlijk van onze gemeentepagina. Zoals u van ons gewend bent,
blijven wij u informeren over actuali
teiten, wegwerkzaamheden en leuke
‘weetjes’ uit de gemeente. Maar we
zullen in de komende periode ook
nieuwe en interessante rubrieken toevoegen.
We staan echter altijd open voor
verbetering. Misschien mist u iets op
de gemeentepagina Laat het ons
vooral weten en stuur een e-mail naar
gemeentekrant@debuch.nl.
Veel leesplezier!

Voetgangersbruggetje
over de Schulpvaart
Veel mensen in Castricum koesteren al
lang de wens om een wandelingetje te
kunnen maken in het gebied rondom
de Schulpvaart. Dat stuk land ligt in het
open landschap tussen de Noordzee,
de monding van het IJ en Amsterdam.
In het gebied werkt de Stichting Oer-IJ
aan f sieke elementen om het land
schap van ‘landmarks’ te voorzien.
De kleine voetgangersbrug over de
Schulpvaart is een van de eerste van
deze elementen. Het proces van het
voetgangersbruggetje begint in 2015
en is een voorbeeld van hoe verschillende partijen met elkaar pogen een
tastbaar resultaat te cre ren. Land
schap Noord Holland heeft bij dat
proces de regie en het penvoerderschap in handen. De vogel- en insectenwerkgroep waken over het welzijn
van de dieren. Door een bruggetje aan
te brengen, maken we ons landschappelijk verleden weer een beetje beleef
baarder.
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Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 257 561 60 (whatsapp)
info castricum.nl

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.castricum.nl
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Vergunningen
Omgevingsvergunningen
Aangevraagd
Adre
Koningsweg 0/ 2a
in Akersloot
Leo oepoelstraat 5
in Castricum
Pernéstraat 61 in
Castricum
Bakkummerstraat 78
in Castricum

Omschrijving
het tijdelijk plaatsen van een mantelzorgwoning, datum
ontvangst 5 februari 2021 (WABO2100280)
het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst
8 februari 2021 (WABO2100299)
het plaatsen van een dakkapel (voordakvlak), datum
ontvangst februari 2021 (WABO2100315)
het vergroten van de dakkapel, het wijzigen van de
gevel en het plaatsen van een berging, datum
ontvangst 7 februari 2021 (WABO2100314)
Eikenhorst 45
het plaatsen van een overkapping, datum ontvangst
in Castricum
7 februari 2021 (WABO210031 )
het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst
Willem de Zwijgerlaan 34
8 februari 2021 (WABO2100292)
in Castricum
het vergroten van de woning, datum ontvangst
Eerste Groenelaan 111
8 februari 2021 (WABO2100298)
in Castricum
het plaatsen van een tuinhuis, datum ontvangst
Plantenhove 30
8 februari 2021 (WABO210030 )
in Castricum
het plaatsen van containers en het realiseren van een
Gasstraat 1b in
verdiepingsvloer (legalisatie), datum ontvangst
Castricum
8 februari 2021 (WABO2100294)
het plaatsen van twee dakkapellen, datum ontvangst
Veenpluis 2 in Limmen
10 februari 2021 (WABO2100310)
het realiseren van een inrit, datum ontvangst 11 februari
Amberlint in Limmen
2021 (WABO2100322)
(kavel 24)
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.

Agenda’s raad en commissies
Agenda Raadsinformatieavond / commissie datum
Tijd

19.30 – 21.00
19.30 – 21.00
21.15 – 22.30
21.15 – 22.00
22.00 – 22.30

22.45 – 23.00

Verleend
Adres
Westerweg 62a
in Limmen
Heereweg 38d
in Castricum

Omschrijving
het bouwen van een bedrijfsruimte, verzenddatum 5
februari 2021 (WABO2001993)
(Heereweg 38a), het omzetten van een bedrijfsgebouw
in een bedrijfswoning, verzenddatum 2 januari 2021
(WABO20022 8)
Cieweg 31 in Castricum
het realiseren van een Bed & Breakfast, verzenddatum
5 februari 2021 (WABO2002 2 )
Koningin ulianastraat 15
het vergroten van de woning, verzenddatum 5 februari
in Castricum
2021 (WABO2002 73)
Lavendellint 13 in Limmen het bouwen van een woning, verzenddatum 10 februari
(kavel 13)
2021 (WABO200190 )
Wielewaal 12 in
het verplaatsen van de uitweg en de lantaarnpaal,
verzenddatum 9 februari 2021 (WABO2002232)
Castricum
Tweede Groenelaan 2a
het veranderen van de draagconstructie, verzenddatum
en 2b in Castricum
11 februari 2021 (WABO2002 07)
Binnen weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Weigeringen
Adres
Omschrijving
Kooiplein 24 a
het wijzigen van bestemming winkelruimte naar woonin Castricum
ruimte, verzenddatum 5 februari 2021 (WABO2000997)
Binnen weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Verlengen behandeltermijn
Adres
Stierop kadastraal
perceel sectie E, nr, 641
in de Woude
Pagenlaan 2e, Limmen
(kavel 5)
Pagenlaan 2d in Limmen
(kavel 6)
Dorpsstraat 51 - 53 in
Castricum
Waterzijde 5 in Akersloot

Omschrijving
het gedeeltelijk vervangen van de steiger, verzenddatum 5 februari 2021 (WABO20022 5)
het bouwen van een dubbel woonhuis, verzenddatum
8 februari 2021 (WABO2002577)
het bouwen van een dubbel woonhuis, verzenddatum
8 februari 2021 (WABO2002578)
het plaatsen van een luik tussen twee panden (legalisatie), verzenddatum 10 februari 2021 (WABO2002594)
het bouwen van een bijgebouw, verzenddatum 11
februari 2021 (WABO2002606)

De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd
Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 257 561 60 (whatsapp)
info castricum.nl

Onderwerp
Commissies
Locatiekeuze nieuw zwembad Noord nd
Auditcommissie
Pauze
Tijdelijke commissie begroting t.b.v. moties en amendementen
bij spoor 1
Diversen rondom Limmen andzoom:
esde herziening e ploitatieplan Limmen andzoom
Motie woningbouwprogrammering Limmen andzoom
Commissie Algemene Zaken*
1A Amendement bij zienswijze kadernota RAUM
2A Besluitenlijst raadsvergadering 4 februari 2021
2B Lijst van ingekomen stukken
2C Lijst ter inzage gelegde informatie
2D Mededelingen van het college
- Algemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden
1E Vragen uit de raad
Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Zienswijze op kadernota Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) 2022 incl. amendement
B ienswijze op kadernota
D Hollands Noorden 2022
C 1e begrotingswijzing
D Hollands Noorden 2021
D Zienswijze op kadernota VVI Alkmaar 2022
ienswijze op kadernota WNK Personeelsdiensten 2022
ienswijze op kadernota Omgevingsdienst Noord Holland
Noord (ODNHN) 2022
G Zienswijze op kadernota Cocensus 2022
H ienswijze op kadernota Regionaal Historisch Centrum
Alkmaar (RHCA) 2022
I ienswijze op kadernota Veiligheidsregio Noord Holland
Noord
J Incidentele maatregelen begroting 2021 incl. moties en amendementen (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
5 Sluiting

Agenda’s vergaderingen
gemeenteraad Castricum
U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen. Op dit
moment vergadert de raad i.v.m. Corona
virtueel. Meer informatie kunt u vinden op
www.castricum.nl/virtueelvergaderen.
De vergaderstukken kunt u bekijken op
castricum.raadsinformatie.nl.
Wilt u inspreken bij één van de commissievergaderingen? Meld u dan voor 17.00
uur op de dag van de vergadering aan bij
de gri e. Bij commissies die zijn aangemerkt met een * is inspreken niet (meer)
mogelijk. hoeft zich niet aan te melden
om tijdens raadsinformatiebijeenkomsten
uw vragen te stellen of opmerkingen te
maken.

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

■ ■ 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
gri e. Dit kan tot en met de donderdag
voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00
uur. Het eerstvolgende raadsspreekuur is
op maandag 1 maart.
■ ■ CONTACT

Voor al uw vragen rondom de vergaderingen van de raad kunt u bij de gri e
terecht. Dat kan per mail via raadsgri e
castricum.nl, of telefonisch via 088 909
7014, 088 909 7094 of 088 909 7390.
Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.castricum.nl
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Voorontwerpbestemmingsplan Startingerweg Woonfase 2A te Akersloot

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Castricum maken op grond
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan Startingerweg
Woonfase 2a Akersloot, in Castricum ter
inzage ligt.
■ ■ INHOUD BESTEMMINGSPLAN

Het voorontwerp bestemmingsplan
Startingerweg Woonfase 2A voorziet in
73 woningen in Akersloot, waarvan 25
in het sociale segment en 48 grondgebonden koopwoningen in de overige
prijsklassen.
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het voorontwerpbestemmingsplan en
de daarbij behorende stukken zijn met
ingang van 15 februari 2021 gedurende zes weken digitaal in te zien via
www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan
ID NL.IMRO.0383.Startingerweg fase
2A-VO01. Daarnaast ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage in het
gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA, Castricum.
LET OP: in verband met het Corona
virus is het gemeentehuis beperkt

open. Wij verzoeken u dan ook eerst
telefonisch contact (14 0251) op te
nemen indien u de stukken fysiek wilt
bekijken
■ ■ HOE KUNT U REAGEREN?

Een ieder kan tijdens de inzagetermijn
mondeling of (bij voorkeur) schriftelijk
een inspraakreactie naar voren brengen
op het voorontwerpbestemmingsplan.
Schriftelijke inspraakreacties moeten
worden ingediend bij de gemeenteraad
van Castricum, postbus 1301, 1900
BH Castricum, onder vermelding van
‘Inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Startingerweg Woonfase 2A
te Akersloot.
Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken met
het Team Plannen en Projecten, tel.
14-0251. Anonieme inspraakreacties en
inspraakreacties via e-mail laten we buiten behandeling.
■ ■ MEER INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met het Team Plannen en
Projecten van de gemeente Castricum,

Voorontwerpbestemmingsplan Startingerweg Woonfase 2A te Akersloot

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
voor het wijzigen van de bestemming
‘agrarisch’ naar ‘tuin’ op het perceel
Rollerusstraat 1 in Castricum
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Castricum maken bekend dat
het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming ‘agrarisch’ naar ‘tuin’ op het perceel Rollerusstraat 1 in Castricum zes
weken ter inzage ligt.

virus is het gemeentehuis beperkt
open. Wij verzoeken u dan ook eerst
telefonisch contact (14 0251) op te
nemen indien u de stukken fysiek wilt
bekijken.
■ ■ ZIENSWIJZE:

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken liggen
met ingang van 18 februari 2021 t/m 31
maart 2021 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum.
Ook is het plan te raadplegen op www.
castricum.nl (via Plannen en Projecten/
Inzage procedures).

Gedurende de inzagetermijn kan een
ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit
omgevingsvergunning bij het college van
burgemeester en wethouders (Postbus
1301, 1900 BH Castricum), onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpbesluit
omgevingsvergunning Rollerusstraat 1
Castricum’. Voor het indienen van een
mondelinge zienswijze (op afspraak) en
voor meer informatie: dhr. K. Adema van
het team Plannen & Projecten, bereikbaar via telefoonnummer 14 0251 of via
de mail: keesadema@debuch.nl

LET OP: in verband met het Corona

Burgemeester en wethouders van

Twee slachtoffers
van poging tot phishing
Akersloot - Twee inwoners zijn
vorige week het slachtoffer van
phishing geworden. Eén van hen had
een e-mail gekregen waarin stond
dat hij zijn pas moest laten
vervangen. Hij klikte op de link in de
e-mail en moest vervolgens veel
persoonlijke gegevens verstrekken.
Daarna ging zijn scherm op rood. Hij
belde de bank en toen bleek dat hij
slachtoffer was geworden van een
poging tot phishing. Onbekend is of
er daadwerkelijk geld van de rekening is afgehaald. De ander had een
SMS-bericht ontvangen dat afkomstig leek te zijn van de Belastingdienst. Het bericht bevatte een link
en ook de bedrijfsnaam van de

betrokkene werd in het bericht
genoemd. Mede daarom kreeg de
ontvanger de indruk dat het bericht
te vertrouwen was. De betrokkene
klikte op de link, maar door snelle
tussenkomst van de bank kon
worden voorkomen dat door criminelen geld van de rekening werd
gehaald. Onbekenden bleken
daartoe inmiddels drie pogingen te
hebben gedaan.
Op de website www.veiligbankieren.
nl zijn voorbeelden te vinden van
phishing en wordt uitgelegd hoe je
dit kunt herkennen en voorkomen.
Deze website is een initiatief van de
gezamenlijke banken.

Bekeuringen wegens
overtreden avondklok
Castricum - Vorige week heeft de
politie een aantal mensen bekeurd
wegens het overtreden van de
avondklok. Eén man ontving zelfs
twee keer in één nacht een keuring
voor dezelfde overtreding. Hij
verklaarde de eerste keer dat hij bij
een vriend zou overnachten, maar
werd later die nacht opnieuw aangetroffen op straat. Dat gebeurde in de
nacht van zondag op maandag. Dinsdagavond werden in Castricum twee
bekeuringen uitgeschreven wegens
het overtreden van de avondklok en
diezelfde avond werd ook in Limmen
iemand op straat aangetroffen die
daar geen geldige reden voor had. In

de nacht van woensdag op vrijdag
werd rond 00.35 uur op de Stationsweg een automobilist bekeurd.
Deze man, een 25-jarige Beverwijker,
werd al voor de tweede keer op de
bon geslingerd. Hij verklaarde tot
rust te komen door ‘s nachts rond te
rijden. De agenten gaven hem het
advies om hiervoor een medische
ontheffing bij de huisarts aan te
vragen. Korte tijd later troffen
agenten op de Overtoom een
19-jarige Castricummer op de fiets
aan. Toen ze deze man staande
wilden houden, rende hij weg, maar
hij kwam daarbij ten val. Ook hij
kreeg een bekeuring.

Een stukje van het dak was inmiddels door het vuur aangetast. Foto: Hans Peter Olivier

Schoorsteenbrand
Huize Koningsduin
Bakkum - Afgelopen vrijdag rukte de
brandweer met groot materieel uit
naar Huize Koningsduin aan de
Heereweg, nadat was gemeld dat het
dak van het pand in brand stond. Bij
aankomst van de dienstdoende
brandweerploeg bleek het gelukkig
allemaal nog mee te vallen. Er was

sprake van een schoorsteenbrand en
de brand had inderdaad een stukje
van het dak aangetast, maar van een
uitslaande brand was nog geen
sprake. Brandweerlieden uit
Castricum en Limmen hebben gezamenlijk het vuur bestreden, ze
kregen daarbij assistentie van de

brandweer in Heemskerk, die met de
ladderwagen was uitgerukt.
Om het vuur goed te kunnen
bereiken, moest op het dak wat
sloopwerk worden verricht. Nadat de
vlammen gedoofd waren, heeft men
ook de schoorsteen geveegd.

