
woensdag 16 februari 2022 

Gemeentenieuws

Burenoverlast? Zorg dat het niet uit de hand loopt 
In Nederland wonen we behoorlijk 
dicht op elkaar. Het is daarom niet 
zo gek dat buren wel eens last van 
elkaar hebben. Vindt u het lastig om 
hier met uw buren over in gesprek 
te gaan? De Bemiddelingskamer 
helpt u om conflicten te voorkomen. 
Via buurtbemiddeling gaat u onder 
begeleiding van een bemiddelaar 
met uw buren in gesprek. De bemid-
delaars zijn vrijwilligers uit uw eigen 
gemeente. 

Neem contact op met de 
Bemiddelingskamer
Begrip voor elkaar hebben is belang-
rijk, maar soms lastig om op te bren-

gen. Heeft u last van of vragen over hard 
geluid, de tuin, pesten, verbouwen, huis-
dieren of parkeerproblemen? Bel dan voor 
advies naar Castricum 06-41198606. 
U kunt ook mailen naar 
info@debemiddelingskamer.nl 

Neem contact op met de 
Bemiddelingskamer
Buurtbemiddeling is gratis en wordt
 uitgevoerd door Stichting De Bemidde-
lingskamer. Op de website 
www.debemiddelingskamer.nl leest u 
meer over de werkwijze van buurt-
bemiddeling. Gemeente Castricum en 

ennemer onen ijn nanciers van 
buurtbemiddeling.

     

Agenda Raadsplein 17 februari 2022 
Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp
19.30 – 19.45 Lancering Kieskompas

Commissies
19.45 – 20.45 Vervolgbehandeling voorbereiding van de nieuwbouw voor het 

onderwijs in Castricum-Oost incl. amendementen* 
19.45 – 20.45 Burgerinitiatiefvoorstel klimaatnoodtoestand

Pauze
21.00 – 21.45 Vervolgbehandeling beleidskader Participatie en participatie-

verordening incl. moties en amendementen* 
21.00 – 22.00 Voorbereidingskrediet herontwikkeling Koekoeksbloem 55
21.45 – 22.30 Consultatie subsidieregeling Cultuur
22.00 – 22.30 Commissie Algemene Zaken* 

1A Fractieverantwoording 2021
1B Controleprotocol incl. normenkader 2021 
2A Besluitenlijst raadsvergadering 3 februari 2022
2B Lijst van ingekomen stukken 
2C Lijst ter inzage gelegde informatie
2D Mededelingen van het college

- Algemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden

22.45 – 23.00   Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda

fleggen ambtseed door mw. an il
4 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
5 Besluitvorming
A Zienswijze op Kadernota 2023 Cocencus
B Zienswijze op Kadernota 2023 Regionaal Historisch Centrum 

Alkmaar (RHCA)
C Zienswijze op Kaderbrief 2023 Werkorganisatie BUCH
D Zienswijze op Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland 

oord  incl. egionaal isicopro el en stic ting 
risicobeheer veiligheidsregio’s

E Zienswijze op Kadernota 2023 GGD Hollands Noorden
F Zienswijze op Kadernota 2023 VVI Alkmaar e.o.
G Zienswijze op Kadernota 2023 Recreatieschap Alkmaarder- 

en Uitgeestermeeromgeving (RAUM)
H Zienswijze op Kadernota 2023 Omgevingsdienst Noord-

Holland Noord
I Beleidskader Participatie & concept participatieverordening 

incl. motie
J Fractieverantwoording 2021 (onder voorbehoud van 

commissiebehandeling)
K Controleprotocol incl. normenkader 2021 (onder voorbehoud 

van commissiebehandeling)
L Burgerinitiatiefvoorstel klimaatnoodtoestand (onder voor-

behoud van commissiebehandeling)
M Motie huisvesting Oosterzijweg 
N Voorstel adviesrecht, participatie & delegatiebesluit rondom 

Omgevingswet incl. amendementen
O Voorbereiding van de nieuwbouw voor het onderwijs in 

Castricum-Oost incl. amendementen
P Voorbereidingskrediet herontwikkeling Koekoeksbloem 55
6 Sluiting

Gemeenteraad bezoeken en contact
Volg de raadsvergaderingen online
Op donderdag 17 februari vergadert de 
raad in de raadzaal. Vanwege de coro-
namaatregelen is er helaas maar beperkt 
ruimte voor publiek. Als u een vergadering 
wilt bezoeken, kunt u zich aanmelden via 
de griffie. Ook kunt u 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 commis-
sievergaderingen, meld u dan uiterlijk 17.00 
uur op de dag van de vergadering aan bij 
de griffie. ij commissies die ijn aange-
merkt met een * (zie agenda) is inspreken 
niet (meer) mogelijk.   

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 voora -
gaand aan het spreekuur uiterlijk 12.00 uur. 
Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op 
28 februari 2022. Dit is tevens het laatste 
spreekuur van de huidige raadsperiode. 

Facebookpagina van de raad
Sinds kort heeft de gemeenteraad van 
Castricum een eigen Facebookpagina. 
Hier kunt u meer informatie vinden over de 

raads-agenda, maar ook updates over de 
verkiezingen en weetjes over de gemeen-
teraad. U kunt deze pagina vinden door op 
Facebook te zoeken naar Gemeenteraad 
Castricum. 

Meer informatie
Kijk op castricum.raadsinformatie.nl voor 
informatie over de vergaderingen, agenda’s, 
stukken en inspreken.  Heeft u nog vra-
gen dan kunt u terec t bij de griffie  e mail 
raadsgriffie castricum.nl  o  tele oon  
909 7014, 088 909 7094 of 088 909 9082.

Actie loopt tot 28 februari
Nog een paar dagen om aan te melden 
voor inkoopactie isolatie
Sinds begin november loopt er een 
regionale collectieve inkoopactie 
woningisolatie. Deze wordt georgani-
seerd door de gemeentes Castricum, 
Bergen en Heiloo in samenwerking 
met Duurzaam Bouwloket. U kunt zich 
hiervoor aanmelden tot maandag 28 
februari. Dus wees snel!

Binnen deze actie kunt u een scherp 
geprijsde en vrijblijvende o erte aanvragen 
voor de maatregelen  spouwmuurisolatie  
vloerisolatie, bodemisolatie, dakisolatie en 
isolerende beglazing. Vraag nu nog een 
vrijblijvende o erte aan via 
www.duurzaambouwloket.nl/bch-isoleert.

Inkoopactie
r ijn inmiddels al ruim .  o ertes aan-

gevraagd in de drie gemeentes. “We willen 
u graag verder helpen bij het energiezuinig 
maken van uw woning,” verklaart wethou-
der Binnendijk over de reden van de inkoop-
actie. “Uw woning isoleren is goed voor uw 

portemonnee, uw wooncomfort en voor 
onze toekomst.” Een collectief van vakkun-
dige regionale isolatiebedrijven biedt u deze 
mogelijk eid voor een sc erpe o erte.

Meer informatie en webinars terugkijken
In november 2021 waren er verschillende 
webinars  n voor energiebesparing in een 
vooroorlogse woning, één voor energiebe-
sparing in een jaren ’90-’00 woning, en één 
speci ek over de inkoopactie. lle webinars 
zijn terug te kijken. U kunt zich aanmelden 
voor de inkoopactie, een webinar terugkij-
ken en informatie ontvangen over landelijke 
en gemeentelijke subsidie door te kijken 
op www.duurzaambouwloket.nl/castricum. 
U kunt ook zelf een stappenplan maken 
voor het verduurzamen van uw woning via 
woningplannner.duurzaambouwloket.nl.

Duurzaam Bouwloket is bereikbaar per 
mail via  in o duur aambouwloket.nl 
o  tele onisc  via tele oonnummer  
072 - 743 39 56.
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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

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Het plan voorziet in de herontwikkeling van jachthaven Laamens aan de Geesterweg 10 
te Akersloot tot woningbouwlocatie bestaande uit: 90 appartementen (waarvan 27 in 
het sociale segment) verdeeld over verschillende gebouwen, 14 recreatiearken en een 
plein met een horecavoorziening aan het water. Er wordt een parkeerkelder gerealiseerd 
en het bestaande parkeerterrein aan de Geesterweg blijft gehandhaafd. De bestaande 
gebouwen worden gesloopt, de havenkom blijft nagenoeg geheel in tact.

Gebleken is dat ten gevolge van het wegverkeerslawaai op de te toetsen gevels van de 
nieuw te bouwen woningen aan de Geesterweg, een hogere geluidsbelasting optreedt 
dan de voorkeursgrenswaarde van deze geluidsbron, zijnde 48 dB. Daarom is een 
hogere waarde verleend.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit hogere waarden (geluid) kunt u 
vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële 
publicatie. Vanaf 17 februari tot en met 31 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. 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.

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op deze besluiten. Dit brengt onder meer 
met zich mee dat bij een eventueel beroep alle beroepsgronden in het beroepschrift 
dienen te worden opgenomen. De beroepsgronden kunnen na afloop van de 
beroepstermijn niet worden aangevuld. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard 
indien binnen de beroepstermijn niet alle beroepsgronden zijn ingediend. Verder 
verloopt de behandeling van het beroep versneld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Richard van den Haak, Team 
Plannen en Projecten van de gemeente Castricum, via telefoonnummer 14 0251.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Jachthaven Laamens Akersloot’ 

Op 11 februari 2021 heeft het college een overeenkomst gesloten met Van Vliet 
Beheer b.v. te Castricum. Het betreft de ontwikkeling en bouw van 24 appartementen 
aan de Soomerwegh en het Raadhuisplein in Castricum.

In het kader van dit project is ook besloten tot verkoop van een strook grond gelegen 
aan de Soomerwegh te Castricum en direct aansluitend gelegen aan het bestaande 
gebouw Raadhuisplein 3. In deze situatie is uitsluitend de beoogde koper de gegadigde 
die in aanmerking kan komen voor deze aankoop, omdat dit bedrijf tevens eigenaar is 
van de bouwlocatie.

Vragen
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer P.C.M. Trávnicek, 
domein Ruimtelijke Ontwikkeling. Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag 
onder nummer 088 909 7346.

Kennisgeving gesloten samenwerkingsovereenkomst 

Bleumerweg 12 in Castricum, het brandveilig gebruik maken van het pand, datum 
ontvangst 7 februari 2022 (Z22 061007)
Burg Boreelstraat 5 in Castricum, het realiseren van een uitweg, datum ontvangst 
6 februari 2022 (Z22 060937)
Duinenboschweg 17 t/m 21 en 50 t/m 76 in Castricum, het bouwen van 
meerwerkopties bij de 17 woningen, datum ontvangst 4 februari 2022 (Z22 060880)
Hoocamp 9 in Akersloot, het bouwen van een schuur met veranda, datum 
ontvangst 8 februari 2022 (Z22 061336)
Hogeweg 33 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 7 februari 
2022 (Z22 061038)
Iepenlaan 15 in Castricum, het slopen van de oude garage en vervangen voor een 
atelier, datum ontvangst 7 februari 2022 (Z22 061069)
Ixiastraat 4 in Akersloot, het bouwen van een erker, datum ontvangst 6 februari 
2022 (Z22 060948)
Pernestraat 12 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van 
de woning, datum ontvangst 3 februari 2022 (Z22 060771)
Stierop 2 in de Woude, het bouwen van een potstal, datum ontvangst 7 februari 
2022 (Z22 061090)
Tijm 6 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen en wijzigen van de gevels, datum 
ontvangst 6 februari 2022 (Z22 060938)
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

Beverwijkerstraatweg 205 in Castricum, het aanleggen van een padelbaan, 
verzenddatum 10 februari 2022 (Z044598)
Breedeweg 44 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 3 februari 
2022 (Z054863)
Clusiuslaan 4 in Limmen, het plaatsen van dakkapellen, verzenddatum 3 februari 
2022 (Z057492)
De Noord 3 in Akersloot, het bouwen van een brug, verzenddatum 4 februari 2022 
(Z054542)
Geesterduin 66 in Castricum, het toevoegen van een sealbag en een geldautomaat, 
verzenddatum 9 februari 2022 (Z055868)
Hogeweg 115 in Limmen, het (tijdelijk) plaatsen van een woon unit, verzenddatum 
7 februari 2022 (Z22 059255)
Johan Willem Frisostraat 18 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, 
verzenddatum 4 februari 2022 (Z055533)
La Fontainestraat 7 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel (achterzijde), 
verzenddatum 9 februari 2022 (Z22 058186)
Laan van Albert’s Hoeve 45 in Castricum, het plaatsen van twee dakkapellen, 
verzenddatum 7 februari 2022 (Z22 059408)
Molenbuurt 22c in Akersloot (De Skulper kavel 2), het bouwen van een woning en 
een garage, verzenddatum 7 februari 2022 (WABO2101729)
Prins Mauritsstraat 41 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
7 februari 2022 (Z22 060291)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)

Cesar Franckstraat 5 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
20 januari 2022 (Z056277)
Den Burglaan 26 in Limmen, het vergoten van de woning, verzenddatum 25 januari 
2022 (Z054197)
Geelvinckstraat 35 in Castricum, het bouwen van een mantelzorgwoning, 
verzenddatum 1 februari 2022 (Z056513)
Kerklaan 21 in Akersloot, het vergroten van de woning, verzenddatum 26 januari 
2022 (Z22 058151)
Oranjelaan 43 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
19 januari 2022 (Z054836)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)

Ixiastraat 4 in Akersloot, het bouwen van een erker, verzenddatum 31 januari 2022 
(Z056841)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

De Bloemen 95 in Castricum het bouwen van een woonwagen, verzenddatum 
9 februari 2022 (Z056211)
Dusseldorperweg 139a en 139b in Limmen het vergroten van de woningen, 
verzenddatum 9 februari 2022 (Z056280)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.
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