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Like ons op 
Facebook

Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: 
je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. 
Like de pagina en je kunt erover meepraten.

Agenda raadsinformatieavond 
27 februari

  Raadsinformati ebijeenkomst
19.30  20.45  Presentati e actualisati e Masterplan Inbreidingen 

  Auditcommissie
19.30  20.45  Auditcommissie 

Op donderdag 13 februari 2020 hee   in de gemeenteraad besluitvorming plaatsgevonden over 
het burgeriniti ati ef van dhr. Van Balgooi waarin hij 20 suggesti es voor een integraal verkeersplan in 
Castricum aandraagt waarbij het knelpunt aan de Beverwijkerstraatweg wordt opgelost. 

Dhr. Van Balgooi hee   de gemeenteraad verzocht het volgende besluit te nemen:

De opdracht voor het maken en uitvoeren van een integraal verkeersplan voor Castricum toe te 
voegen aan het raadsprogramma. Dit verkeersplan dient onder meer een ongelijkvloerse kruising 
met het spoor voor auto’s te bevatt en, mede gebaseerd op bijgevoegde suggesti es, als mogelijke 
verbeteringen voor de mobiliteit in Castricum, voor zowel het auto- als voor het fi etsverkeer, met 
aandacht voor het milieu. 

elet op een aangenomen amendement van de fracti e van D66 is het voorstel gesplitst in twee 
delen waarover afzonderlijke besluitvorming hee   plaatsgevonden.

Het eerste beslispunt: De opdracht voor het maken en uitvoeren van een integraal verkeersplan 
voor Castricum toe te voegen aan het raadsprogramma.  is unaniem aangenomen.

Ten aanzien van het tweede beslispunt: Dit verkeersplan dient onder meer een ongelijkvloerse 
kruising met het spoor voor auto’s te bevatt en, mede gebaseerd op bijgevoegde suggesti es, 
als mogelijke verbeteringen voor de mobiliteit in Castricum, voor zowel het auto- als voor het 
fi etsverkeer, met aandacht voor het milieu.  is  na afstemming met de initi ati efnemer - een 
amendement aangenomen zoals ingebracht door de fracti e van de PvdA waarin het woord 
‘bevatt en’ is vervangen door het woord ‘onderzoeken’. Met inachtneming van het aangenomen 
amendement is het tweede beslispunt aangenomen met 16 stemmen voor en 5 stemmen tegen 
het voorstel. 

Het tweede beslispunt komt daarmee als volgt te luiden: 
Dit verkeersplan dient onder meer een ongelijkvloerse kruising met het spoor voor auto’s te 
onderzoeken, mede gebaseerd op bijgevoegde suggesti es, als mogelijke verbeteringen voor de 
mobiliteit in Castricum, voor zowel het auto- als voor het fi etsverkeer, met aandacht voor het 
milieu. 

De aangenomen besluiten zullen middels een addendum worden toegevoegd aan het 
raadsprogramma en ter uitvoering aan het college van burgemeester en wethouders worden 
voorgelegd. 

Kennisgeving besluitvorming burgerinitiatief 
knelpunt Beverwijkerstraatweg 

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. 

et eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 9 maart
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 

Agenda Raadsplein
5 maart 2020

  Commissies
19.30  21.00  Auditcommissie 
19.30  20:15   Principeverzoek Schoollaan 2 in Limmen*
20:15  21:00   Moti es  amendementen bij ruimtelijke ontwikkeling Zanderij  
  Zuid, deelgebied 3 (voormalig bedrijfsterrein Kaptein Kaas en  
  twaalf aangrenzende percelen)*
  Pauze
21.15  22.30  Actualisati e Masterplan Inbreidingen 
21.15  21.45  Vervolgbehandeling statutenwijziging ISOB* 
21.45  22.30  Commissie Algemene Zaken*
 1A Controleprotocol inclusief normenkader 2019
 1B Fracti everantwoordingen 2019
 1C Verlenging contracten raadsinformati es steem
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 13 februari 2020
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informati e
 2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
 2E Vragen uit de raad

22.45 – 23.00   Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen 
 4 Besluitvorming
 A Controleprotocol inclusief normenkader 2019 (o.v.b. commissie)
 B Fracti everantwoordingen 2019 (o.v.b. commissie)
 C Verlenging contracten raadsinformati es steem (o.v.b. commissie)
 D Principeverzoek Schoollaan 2 in Limmen (o.v.b. commissie)
 E Ruimtelijke ontwikkeling Zanderij Zuid, deelgebied 3 (voormalig  
  bedrijfsterrein Kaptein Kaas en twaalf aangrenzende percelen)  
  incl. moti es en amendementen (o.v.b. commissie) 
 F Statutenwijziging ISOB (o.v.b. commissie)
 5 Sluiti ng

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

Elk jaar betaalt u gemeentelijke 
belasti ngen. Voortaan ontvangt 
u het aanslagbiljet niet van de 
gemeente, maar van Cocensus. Dit 
is een gemeenschappelijke regeling 
die inmiddels voor 14 gemeenten 
de belasti ngen int. Kijk voor meer 
informati e op castricum.cocensus.nl 

Hee   u vragen over hoe wij de WOZ-
waarde van uw huis berekenen? Of 
andere vragen over de gemeentelijke 
belasti ngen? Neem dan vooral contact 
op met Cocensus of kom naar de 
inloop-ochtend in het gemeentehuis op 
zaterdag 7 maart van 9.00 tot 13.00 uur.   

Begin maart ontvangt u (digitale) 
post van Cocensus

In  Castricum werken diverse 
organisati es samen aan een lokaal 
sportakkoord. Met dit  acti eplan 
gaan we zorgen, dat zoveel mogelijk 
inwoners in een veilige en gezonde 
omgeving met plezier kunnen 
sporten en bewegen. Als het akkoord 
voor 8 april 2020 wordt ingediend, 
stelt het Rijk in 2020 en in 2021 

20.000,-- per jaar beschikbaar voor 
de uitvoering hiervan.

amen wordt er gebouwd aan het 
lokale sportakkoord Castricum
Op 6 februari opende wethouder 
Ron de Haan de eerste start- en 
inspirati esessie, in het clubhuis van Cas RC. Onder leiding van de spor  ormateurs Emma 
Poelman en Rianne Schenk leverden de 49 aanwezigen vanuit sport, welzijn, gezondheid en 
onderwijs veel goede input voor de eerste aanzet van het akkoord.

Wilt u alsnog meedenken
In de volgende fase vindt nadere uitwerking plaats. Mocht u tot op heden niet betrokken 
zijn geweest en graag input willen leveren, dan kunt u alsnog contact opnemen met de 
spor  ormateur via spor  ormateurcastricum@gmail.com.

Eerste successen lokaal sportakkoord; 
denk alsnog mee



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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Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen 
Datum Adres 
130220 Dott erbloem 31 in Castricum 
 het plaatsen van een dakkapel (achterzijde) (WABO2000321)
 Van Oldenbarneveldweg 40 in Castricum 
 het wijzigen van de bestemming  kantoor in maatschappelijk (WABO2000319)
170220 Prinses Marijkestraat 10 in Castricum 
 het plaatsen van een dakopbouw (WABO2000331)
 Amberlint (kavel 19) in Limmen 
 het bouwen van een woning (WABO2000332)
180220 Molenweide 57 in Castricum 
 het bouwen van een schuur (WABO2000338)
190220 Tulpenveld 200c in Castricum 
 het verbreden van de uitrit (WABO2000344)
200220 Burgemeester Mooijstraat 6 in Castricum 
 het wijzigen van de gevel (WABO2000346)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
 Kerkweg 40a in Limmen  
 het wijzigen van bestemming detailhandel naar wonen (WABO2000113)
 Dorpsstraat 113 in Castricum  
 het aanpassen van de antennes bij een gemeentelijk monument (WABO1902004)

Aanvragen omgevingsvergunningen buiten behandeling 
 Brugstraat 12 in Limmen 
 het bouwen van een erker (WABO2000026)
 Noorderstraat 2a in Castricum  
 het veranderen van de gevel (WABO1901882)

Behandeltermijn aanvragen omgevingsvergunningen verlengd met max. 6 weken
180220 Zeeweg 491 in Castricum  
 het verkleinen van het paviljoen Bad Noord en het plaatsen van strandhuisjes  
 (WABO1901936)

 Bakkummerstraat 24a in Castricum
 de herbouw van een bijgebouw (legalisati e) (WABO1902072)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 

Verleende omgevingsvergunningen
140220 Burgemeester Nieuwenhuijsen-straat 21 in Limmen 
 het plaatsen van een aanbouw (WABO1901739)
170220 Rijksweg 31a in Limmen
 het wijzigen van het gebruik ‘Detailhandel’ naar het gebruik ‘Wonen’    
 (WABO1901617)
210220 Poelven 54a en 56a in Castricum  
 het plaatsen van een hekwerk (terras) bij de bovenwoningen (WABO2000183)
 Poelven 48a, 50a en 52a in Castricum 
 het realiseren van een dakterras (WABO2000272)
 Kerklaan 40 in Akersloot
 het verhogen van de rookgasafvoer (WABO1902068)

Verleende APV-vergunningen*
170220 Vuurbaak in Limmen
 verleende evenementenvergunning Koningsdag Limmen 2020 op 27 april 2020,  
 verzenddatum 17 februari 2020 (APV2000122)
190220 Provincialeweg 1 in Castricum 
 verleende evenementenvergunning Campina Open boerderijdag op 1 juni 2020,  
 verzenddatum 19 februari 2020 (APV2000120)

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

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Ouder-kindcafé met thema carnaval
Castricum - Komende vrijdag 28 
februari is er weer ouder-kindca-
fé bij de Springplank. Dit keer met 
het thema carnaval. Kinderen van 
0 tot 2 jaar zijn welkom met hun 
(groot)ouders om deze feestelijke 
ochtend mee te maken. 

Er wordt een masker versierd en 
muziek gemaakt. Wie durft kan 
ook een beetje gescminkt wor-
den, verkleden en dansen. Uiter-
aard is er ook gelegenheid voor 
de ouders om gezellig te kletsen 
en voor de kinderen om vrij te 
spelen. 

Het ouder-kindcafé is op vrijdag 

van 9.30 tot 11.00 uur. Volgende 
week is het ouder-kind cafe weer 
op woensdag 4 maart van 9.00 tot 
10.30 uur.  Dit wordt gehouden in 
het Buurt en BiljartCentrum (BBC) 
aan de Van Speykkade 61 in Cas-
tricum. Kosten zijn 2,50 per kind, 
ko�  e/ thee, limonade en knutsel-
materiaal. Meer informatie over 
de Springplank en haar activi-
teiten is te vinden via DeSpring-
plankCastricum op Facebook en 
de nieuwe website www.spring-
plankcastricum.nl.
Kindercarnaval
Vrijdag 21 februari was het al 
feest bij de Springplank voor de 
peuters en oudere kinderen. Met 

hun zelfgemaakte en aanwezige 
muziekinstrumentjes hebben ze 
een mini-optocht gelopen en ge-
danst bij de kinderdisco. De prin-
sessen, de draak, roodkapje, een 
kat, een pompoen en K3 hebben 
veel plezier beleefd.
Peuters zijn elke maandag, dins-
dag en donderdag welkom op 
de peuterochtenden. Samen met 
een (groot)ouder kunnen zij van 
9.00 tot 11.30 uur een ochtend 
meedraaien voor 3,50 euro. Aan-
melden via, de website, Facebook 
of info@springplankcastricum.nl. 
Leden zijn gratis en zijn ook zon-
der ouder welkom. (Foto: aange-
leverd)

Parnassia Groep Cross
op zondag 1 maart
Parcours over het landgoed 

Duin en Bosch 
Jong en oud, van beginner tot 
wedstrijdloper, iedereen kan 
meedoen op zijn of haar eigen ni-

veau. Een sportieve prestatie kan 

namelijk iedereen een geweldi-
ge gevoel geven. Het parcours 
van deze nieuwe cross loopt over 
het landgoed Duin en Bosch, de 

deelnemers lopen een prachti-
ge en afwisselende route door 
de natuur. Start en � nish zijn op 
de atletiekbaan aan de Zeeweg 
4 in Castricum. De afstanden die 
je kunt lopen zijn 2,5 km, 4 km en 
10 km. 

Jeugd 
Kinderen van 5 tot circa 12 jaar 
kunnen meedoen aan de speci-
ale jeugdloop over 2,5 km, zij lo-
pen een leuk parcours met span-
nende bospaadjes. Ouders kun-
nen met hun kinderen meelo-
pen (zij mogen zich wel inschrij-
ven om verwarring bij de uitslag-
verwerking te voorkomen). Jeugd 
vanaf 12 jaar en volwassen lopers 
kunnen kiezen tussen de 4,1 km 
of de 10 km. 
Tijdstip:
· lopers voor de 2,5 en 4,1 km star-
ten om 10.15 uur.

· lopers voor de 10 km starten om 
10.45 uur.

Inschrijven 
Voorinschrijven kan tot en met 
vrijdagavond 28 februari via 
www.inschrijven.nl. Inschrijven 
kan ook op de wedstrijddag, in 
het clubhuis van AV Castricum, 
Zeeweg 4.

Castricum - Op zondag 1 maart organiseert AV Castricum samen 
met Parnassia Groep voor de vierde keer een hardloopcross. Dit 
sportieve hardloopevenement was een langgekoesterde wens 
van Parnassia, onderdeel van Parnassia Groep, die onder andere 
voortkomt uit de running therapie voor patiënten van Parnassia.

Richard Dijkhuizen 2017 (Foto: aangeleverd)




