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Agenda raadsinformatieavond 
27 februari

  Raadsinformati ebijeenkomst
19.30  20.45  Presentati e actualisati e Masterplan Inbreidingen 

  Auditcommissie
19.30  20.45  Auditcommissie 

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

r klonken veel positi eve 
reacti es, toen een groep van 15 
ge nteresseerde Castricummers 
ti jdens de inloopochtend kwam 
kijken hoe de trap van de Papenberg 
wordt opgeknapt. Boswachter Bob de 
Wolf lich  e op 25 januari de plannen 
toe. Nu, drie weken later, zijn de 
werkzaamheden aan de Papenberg 
zijn al goed opgeschoten. 

De nieuwe trap tussen begraafplaats 
Onderlangs en het uitkijkpunt bovenop 
de Papenberg is nu klaar. Het werk is voorspoedig verlopen, al leverde het duurzaam uitvoeren wel 
wat uitdagingen op. Er is in dit project immers alleen elektrisch materieel gebruikt; het materiaal 
moest handmati g naar boven worden gebracht. Een  inke klim. Ook het goed passend maken van 
de trap op de helling vroeg de nodige aandacht. Deze week start het team met het bouwen van 
een leuning en het bestraten van het plateau. Ook wordt dan het grasland hersteld en komt er een 
palenwand bovenop het klimduin. Begin maart is het project helemaal klaar.

Voortgang duurzame aanleg 
nieuwe trap van Papenberg

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek 
met inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen 
voorleggen of een voorstel willen presenteren. Dit kan ti jdens het Raadsspreekuur dat elke 
twee weken plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 uur en 20.15 uur. U hoe   dan 
niet bij alle fracti es langs, maar kunt in n keer met vertegenwoordigers van alle fracti es 
spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid. 

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 24 februari
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de gri   e. Dit kan tot en met 
de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-9097015 
of stuur een e-mail naar raadsgri   e@castricum.nl.

De raad zit voor u klaar tijdens 
het Raadsspreekuur 

Voordelige zonnepanelen-acti e
Inschrijven kan nog tot 10 mei 

en collecti ef van vakkundige, 
regionale installateurs biedt 
huiseigenaren in Castricum de 
mogelijkheid om zonnepanelen 
te laten installeren tegen een 
zeer gunsti ge prijs. De gemeente 
Castricum ondersteunt deze acti e in 
samenwerking met het Duurzaam 
Bouwloket en co perati e CALorie 

nergie. Naast de energiebesparing, 
werkt u zo ook mee aan een schone 
en duurzame toekomst. Kom naar 
een informati eavond of schrijf u 
tot 10 mei 2020 meteen geheel 
vrijblijvend in via: 
www.calorieenergie.nl/acti e. 

Collecti eve inkoop  scherpe prijs
U kunt vrijblijvend en grati s n van de specialisten langs laten komen voor een vakkundig 
advies. Zij maken vervolgens voor u een aanbod op maat. Omdat het om een collecti eve 
inkoopacti e gaat, kunnen de installateurs een zeer gunsti ge prijs bieden. Wist u dat de inwoners 
die gebruik maken van de zonnepanelenacti e gemiddeld  480,- aan energiekosten per jaar 
besparen?

Plus hulp bij belasti ngteruggave
Als u gebruik maakt van dit aanbod, hebben parti culieren tevens het voordeel dat de btw kan 
worden teruggevraagd bij de Belasti ngdienst. Binnen deze acti e kan dit voor deelnemers grati s 
worden verzorgd door een administrati ekantoor. 

Informati eavonden
Wilt u meer weten of hee   u nog vragen? omt u naar de bewonersavond bij u in de buurt:

 Donderdag 27 februari, 20:00 uur  Theater oningsdu n, eesterduinweg 3, Castricum
 Dinsdag 3 maart, 20:00 uur  Heeren van Limmen, Dusseldorperweg 103, Limmen 
 Woensdag 4 maart, 20:00 uur  Parochiekerk Sint Jacobus Major, erklaan 47, Akersloot 

Meer informati e over de inkoopacti e
Via www.calorieenergie.nl/acti e kunt u aangeven bij welke informati eavond u aanwezig wilt 
zijn. 

Meer informati e over de energietransiti e
Wilt u meer weten wat de gemeente Castricum doet in de overstap naar duurzame energie? 

ijk dan op www.castricum.nl/energie. 

De goede buur

Offi  ciële mededelingen woensdag 19 februari
mgevingsvergunningen

ntvangen aanvragen
Datum Adres 
070220 Amberlint (kavel 11) Limmer Linten Fase 2a in Limmen  
 het realiseren van een twee onder een kap woning (WABO2000255)
080220 Amberlint (kavel 12), Limmer Linten Fase 2a in Limmen 
 het realiseren van een twee onder een kap woning (WABO2000257)
090220 Van ldenbarneveldweg 35 in Castricum 
 het bouwen van een vrijstaande berging (WABO2000263)
100220 Breedeweg 28a in Castricum
 het renoveren en gedeeltelijke herbouw van de bestaande woning (WABO2000270)
 Poelven 48a, 50a en 52a in Castricum 
 het realiseren van een dakterras (WABO2000272)

 Heereweg 24 in Castricum 
 het verbouwen van een woning (WABO2000274)
120220 Koningsweg 6 in Akersloot 
 het splitsen van een stolpboerderij naar twee woningen (WABO2000292)
 Schoollaan 2 in Limmen  
 het bouwen van een woning en schuur (WABO2000294)
130220 Duinakker 4 in Castricum 
 het plaatsen van een dakkapel (achterzijde) (WABO2000314)
 outmanlaan 2 in Castricum 
 het vergroten van de woning (WABO2000317)
 Dorpsstraat 1a in Castricum 
 het veranderen van de woning (WABO2000311)

Vindt u zelf dat u een goede buur 
bent  f u deze vraag nu met ja of 
nee beantwoordt, in 291 Nederlandse 
gemeenten wordt bewoners 
buurtbemiddeling aangeboden. en 
landelijke dekking van maar liefst 82  
met een record aantal deelnemende 
steden en dorpen waaronder Castricum, 

itgeest, Bergen en Heiloo. De kans dat 
u het zelf wel eens aan de stok hee   
gehad met uw buren is 25 . De bron 
voor deze landelijke gegevens is het 
Centrum voor Criminaliteitspreventi e en 
Veiligheid, het CCV. 

Kracht van buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is populair. De belangrijkste reden hiervoor is dat het werkt en grati s is. 
Vrijwillige bemiddelaars geven via gesprekken beide buren de ruimte zodat zij naar elkaar gaan 
luisteren. Een goed vertrekpunt om uiteindelijk samen tot oplossingen te komen, gedragen 
door beide buren. Daarbij vinden de meeste inwoners zichzelf wel een goede buur maar 
vergeten soms door alle emoti es heen dat er twee kanten aan een verhaal zitt en. Dat buren dit 
gaandeweg een bemiddeling bese  en, is ook de kracht van buurtbemiddeling.

op drie 
In 2019 stonden tuinproblemen, geluidsoverlast en pesten in de top drie. Een greep uit de 
burenklachten in deze categorieën zijn overhangend groen, schu   ng en erfgrens, bomen, 
smaakloze tuininrichti ng, gillende kinderen, klussende buren, lopen op hakken, uitschelden, 
roddelen, gluren. Andere voorbeelden uit 2019 zijn stank, parkeren, gebruik galerij, inti midati e, 
camera’s, dieren, rookgedrag.

Aanvraag advies of bemiddeling
Het is beter wanneer buren hun irritati es zelf met elkaar bespreken. Tips hiervoor leest 
u op www.debemiddelingskamer.nl. omt u er toch niet uit? Bel of mail dan gerust 
met De Bemiddelingskamer voor advies of een bemiddeling via 06-41198606 of info@
debemiddelingskamer.nl De Bemiddelingskamer is expert bij het helpen oplossen van 
burencon  icten en is PLUS-gecerti fi ceerd via het CCV. Buurtbemiddeling wordt gefi nancierd 
door de emeente Castricum en woningcorporati e ennemer Wonen. 



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
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Ingetrokken aanvraag 
 Amberlint 26 en 28 in Limmen  
 het bouwen van een twee onder een kap woning (WABO2000089)
 
Behandeltermijn aanvraag verlengd met max. 6 weken
110220 Amberlint 14 in Limmen (kavel 8 secti e C4623) 
 het bouwen van een woning (WABO1902066)

Verleende omgevingsvergunningen – reguliere procedure

070220 C.F. Smeetslaan 232 in Castricum 
 het bouwen van 2 appartementencomplexen (WABO1901931)
110220 Rubrum 24 t/m 39 in Akersloot  
 het wijzigen van de brandveiligheids-voorzieningen van appartementengebouw  
 ‘Starti ngerhof’ (WABO2000078)
120220 Amberlint 30 (kavel 13) in Limmen 
 bouwen van een woning (WABO1901672)
 Dr. Ramaerlaan 15 in Castricum 
 het verbouwen van de woning (WABO1901889)

Niet verleende omgevingsvergunning
Datum Adres 
130220 Van Haerlemlaan 35 in Castricum 
 het opsplitsen van een appartement (WABO2000079)

APV-vergunning

Verleende APV-vergunning
120220 Vuurbaak in Limmen 
 evenementenvergunning dorpsfeest ti jdens Bloemendagen Limmen op zaterdag  
 25 april en zondag 26 april 2020 (APV2000106)

Meer informati e kunt u vinden op onze website onder ‘Aanvragen en regelen’

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Wil jij voor iemand het verschil maken?
Castricum - Voor wie voor ie-
mand het verschil wil maken, is 
er een Humanitas-informatie-
ochtend over afwisselend en uit-
dagend vrijwilligerswerk. Er wor-
den vrijwilligers gezocht voor 

gezinnen die een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken. 
Voor ‘Home-Start’ biedt men 
steun aan een gezin, voor 
‘Schoolwijs’ stimuleert men de 
betrokkenheid tussen buiten-

landse ouders en de basisschool. 
De informatieochtend vindt 
plaats op dinsdag 25 februari 
van 11.00 tot 13.00 uur in Bibli-
otheek Castricum, Geesterduin-
weg 1.

Brandweer in actie
vanwege stormschade
Castricum - Maandagochtend 
10 februari om 09.24 uur was er 
een melding van stormschade bij 
een woning aan de Molenweide. 
Er zat een behoorlijke scheur in 
een buitenmuur. De muur stond 
aan het huis vast en in de muur 
zaten vier ramen. De muur func-
tioneerde als windscherm. Het 
scherm dreigde in de steeg te val-
len als hij verder om zou waaien. 
Het leverde een gevaarlijke situ-
atie op voor eventuele passan-
ten. De brandweer heeft het ko-
zijn met de ramen er netjes afge-
zaagd met een reciprozaag zodat 

deze netjes hergebruikt kon wor-
den. Ook hebben ze een deel van 
de schutting verwijderd om ver-
volgens de muur om te halen zo-
dat deze niet in de steeg zou val-
len. Toen het gevaar geweken 
was konden de brandweerlieden 
weer retour.

Castricum
Dinsdagochtend 11 februari om 
09.30 uur was er een melding van 
stormschade bij een woning aan 
de Henri Dunantsingel. Hier la-
gen zo’n zes dakpannen los op 
het dak maar dreigde niet naar 

beneden te vallen. De brandweer 
heeft hier niets aangedaan en het 
advies gegeven om het op te los-
sen als het minder waaide.

Heemskerk
Woensdagavond om 19.07 uur 
is de brandweer uitgerukt naar 
Stichting Achter de Duinen aan 
de Rijksstraatweg in Heemskerk. 
Toen de brandweer ter plaatse 
was bleek het loos alarm te zijn, 
omdat er stoom was vrijgekomen 
bij het douchen. De stoom had 
de rookmelder geactiveerd. (Fo-
to: Hans Peter Olivier)

G-Disco op Valentijnsdag was topavond
Castricum - Vrijdagavond was er in jongerencentrum Discovery een G-Disco voor mensen met een be-
perking met als thema Valentijnsdag. Ongeveer 39 bezoekers kwamen op de topavond af en zij genoten 
van de muziek van toen en nu, verzorgd door dj’s Dylan en MytreM. Foto’s en video’s zijn te bekijken op de 
Facebookpagina ‘G disco Discovery’. Op vrijdag 13 maart is er weer een G-Disco. (Foto: Dylan Schiphorst)

Dubbelconcert bij De Oude Keuken
Bakkum - Op zondag 23 februari 
zijn in De Oude Keuken twee con-
certen te beluisteren. Vanaf 15.00 
uur speelt Hanke Pijlman zijn ei-
gen composities op piano. Zijn 
werk kenmerkt zich door dynamiek, 
waarbij krachtige baslijnen gecom-
bineerd worden met interessante 
melodieën. Beweeglijke muziek met 
impressionistische en minimalisti-
sche invloeden. Na de pauze treedt 
zangeres Linette Nobel op met haar 
eigen begeleiders. Haar repertoire 
omvat popsongs van vroeger tot nu. 
Dit optreden duurt tot 17.00 uur. Het 
adres van De Oude Keuken is: Oude 
Parklaan 117 in Bakkum. In de wijk is 
bewegwijzering naar deze locatie. 

(Foto: aangeleverd)




