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1 Gemeentehuis Castricum
Raadhuisplein 1

2 Tuin van  Kapitein Rommel
Tuin van kapitein Rommel 2

3 Gymzaal Eerste Groenelaan
Eerste Groenelaan 62

4 De Kern
Overtoom 15

Stembureaus op 14 15 en 16  maart

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

5 Pastorie RK kerk
Dorpsstraat 113

6 Gymzaal Walingstuin
Walingstuin 2

7 Gymzaal Rooseveltlaan
Rooseveltlaan 3

8 Sportcentrum De Bloemen
De Bloemen 71

9 Buurt- en Biljartcentrum Castricum
Van Speykkade 61

10 Gymzaal Vondelstraat
Vondelstraat 23

11 De Oude Keuken
Oude Parklaan 111

12 Fase Fier
Van Oldenbarneveldweg 25

Neem mee
stempas en identiteitsbewijs.

Meer informatie
www.castricum.nl/verkiezingen

Extra stemdagen
Open op 14, 15 en 16 maart 
van 7.30 tot 21.00 uur

Open op 16 maart
van 7.30 tot 21.00 uur.

De Tuin van Kapitein
Rommel opent
om 0.00 uur.

Mobiel stembureau
- Sans Souci

van 10.00 tot 11.30 uur

- Jac. P Thijsse College
van 12.00 tot 13.00 uur

- Bonhoe�er College
van 13.30 tot 14.30 uur
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LIMMEN

13 Gymzaal het Kleurenorkest
Hogeweg 61, Limmen

14 Sportcentrum De Enterij
Middenweg 3 b, Limmen

15 Vredeburg
Dusseldorperweg 64, Limmen

Neem mee
stempas en identiteitsbewijs.

Meer informatie
www.castricum.nl/verkiezingen

Stembureaus op 14 15 en 16  maart

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

Extra stemdagen
Open op 14, 15 en 16 maart 
van 7.30 tot 21.00 uur

Open op 16 maart
van 7.30 tot 21.00 uur

Mobiel stembureau
- de Woude

AKERSLOOT

16 ’t Kruispunt
Mozartlaan 1 a, Akersloot

17 Sportcentrum De Lelie
Rembrandtsingel 3, Akersloot

18 De Storey Club
Wilhelminaplein 1, Akersloot

DE WOUDE

M Kemphaan de Woude
Mobiel stembureau
Geopend van
18.30 uur tot 20.30 uur

M

LIMMEN AKERSLOOT

DE WOUDE

woensdag 2 maart 2022

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

Kies uw gemeenteraad op 14, 15 en 16 maart

Sanne Santen (18):   

‘Laten we die natuur netjes en schoon houden.’
‘Dit jaar mag ik voor het eerst 
stemmen.’ Sanne studeert 
Evenementenorganisatie. ‘Ik 
wist er nog helemaal niets 
vanaf! Mijn vader heeft me 
verteld wat de gemeenteraad 
doet. Het is anders dan de 
landelijke politiek: het gaat 
nu echt over waar ik woon. 
Over concrete dingen, 
zoals speelpleintjes, afval, 
hoe we het dorp kunnen 
schoonhouden. 

Wat ik het allerbelangrijkst vind, is de natuur rondom Castricum. Ik vind het zo fi jn 
om dicht bij het bos, de duinen en het strand te wonen. Daar ben ik dan ook vaak 
te vinden. In de zomer om te picknicken, in de winter om te wandelen. Laten we die 
natuur netjes en schoon houden. 

Dat ik dit jaar mee mag stemmen, vind ik erg leuk. Het is ook goed dat de mensen 
die hier wonen, op deze manier kunnen zeggen wat ze vinden en wat ze willen. 
Op welke partij ik ga stemmen, dat weet ik nog niet. Ik vind het nog wel lastig om 
erachter te komen welke partij bij mij past. Heeft Castricum een Kieskompas? Dat 
wist ik nog niet, dat is top! Die ga ik zeker gebruiken.’
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Stembureaus op 14   15  en 16  maart

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

5 Pastorie RK kerk
Dorpsstraat 113

6 Gymzaal Walingstuin
Walingstuin 2

7 Gymzaal Rooseveltlaan
Rooseveltlaan 3

8 Sportcentrum De Bloemen
De Bloemen 71

9 Buurt- en Biljartcentrum Castricum
Van Speykkade 61

10 Gymzaal Vondelstraat
Vondelstraat 23

11 De Oude Keuken
Oude Parklaan 111

12 Fase Fier
Van Oldenbarneveldweg 25

Neem mee
stempas en identiteitsbewijs.

Meer informatie
www.castricum.nl/verkiezingen

Extra stemdagen
Open op 14, 15 en 16 maart 
van 7.30 tot 21.00 uur

Open op 16 maart
van 7.30 tot 21.00 uur.

De Tuin van Kapitein
Rommel opent
om 0.00 uur.

Mobiel stembureau
- Sans Souci

van 10.00 tot 11.30 uur

- Jac. P Thijsse College
van 12.00 tot 13.00 uur

- Bonhoe�er College
van 13.30 tot 14.30 uur

M

Op 14, 15 en 16 maart zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. Dan kunt u 
stemmen voor de nieuwe gemeenteraad 
van Castricum. De kandidaten met de 
meeste stemmen komen in de raad. Zo 
heeft uw stem dus invloed op de keuzes 
die de raad maakt over bijvoorbeeld: 
wonen, sporten, gemeentelijke 
belastingen en voorzieningen. 

Veilig stemmen met corona
De coronaregels zijn versoepeld. 
Toch blijven wij voorzichtig. Zo zijn de 
verkiezingen op meerdere dagen, om 
drukte in de stembureaus te voorkomen. 
En zijn er in de stembureaus hygiëne- en 
afstandsregels. 

Op de agenda
 4 maart, 19.30 uur, Nieuw Geesterhage: Verkiezingsdebat over cultuur, 

door de bibliotheek Kennemerwaard
 9 maart, 8.15 uur, Huize Koningsbosch, Verkiezingsdebat voor en met vrouwen 

in politieke partijen, door Goed Contact, aanmelden via goed-contact.nl 
 13 maart, 19.45 uur, via Omroep Castricum, Het Grote Slotdebat, 

door Omroep Castricum 

“ De gemeente mag meebetalen 
aan een nieuwe plek voor de 
bioscoop in Castricum”

Eens of oneens? Gebruik stemhulp 
Kieskompas. Aan de hand van 
30 stellingen gaat u dan door de 
programma’s en standpunten van 
de 8 partijen. Dit kan helpen met 
het maken van uw keuze. Ga naar 
castricum.kieskompas.nl 

Meer weten? 
• Kijk op www.castricum.nl/verkiezingen
• Mail naar verkiezingen@castricum.nl
• Of bel 14 0251

Stelling: 

Waar kan ik stemmen?

U kunt met uw stempas en identiteitsbewijs 
overal in gemeente Castricum stemmen. 
Dus in een stembureau naar eigen keuze. 

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor 
minder validen.

N513

N203

A9

Ke
nn

em
er

st
ra

at
w

eg

D
us

se
ld

or
pe

rw
eg

G
ee

st
er

w
eg

St
ar

tin
ge

rw
eg

Ju
lia

na
w

eg

Buurt
w

eg

Raadhuisweg

Churchillplein

Uitgeesterweg

Visweg

H
og

ew
eg

W
esterw

eg

Enterij

Kerkweg

16

17

18

13
15

14

N513

N203

A9

Ke
nn

em
er

st
ra

at
w

eg

D
us

se
ld

or
pe

rw
eg

G
ee

st
er

w
eg

St
ar

tin
ge

rw
eg

Ju
lia

na
w

eg

Buurt
w

eg

Raadhuisweg

Churchillplein

Uitgeesterweg

Visweg

H
og

ew
eg

W
esterw

eg

Enterij

Kerkweg

16

17

18

13
15

14

W
ou

de

Pr
ov

in
ci
al
ew

eg

W
ou

de

Zuidlaan M

LIMMEN

13 Gymzaal het Kleurenorkest
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14 Sportcentrum De  Enterij
Middenweg 3 b, Limmen

15 Vredeburg
Dusseldorperweg 64, Limmen

Neem mee
stempas en identiteitsbewijs.

Meer informatie
www.castricum.nl/verkiezingen

Stembureaus op 14 15 en 16  maart

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

Extra stemdagen
Open op 14, 15 en 16 maart 
van 7.30 tot 21.00 uur

Open op 16 maart
van 7.30 tot 21.00 uur

Mobiel stembureau
- de Woude

AKERSLOOT

16 ’t Kruispunt
Mozartlaan 1 a, Akersloot

17 Sportcentrum De Lelie
Rembrandtsingel 3, Akersloot

18 De Storey Club
Wilhelminaplein 1, Akersloot

DE WOUDE

M Kemphaan de Woude
Mobiel stembureau
Geopend van
18.30 uur tot 20.30 uur
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

Extra stemdagen
Open op 14, 15 en 16 maart 
van 7.30 tot 21.00 uur

Open op 16 maart
van 7.30 tot 21.00 uur

Mobiel stembureau
- de Woude
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Mozartlaan 1 a, Akersloot

17 Sportcentrum De Lelie
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18 De Storey Club
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DE WOUDE

M Kemphaan de Woude
Mobiel stembureau
Geopend van
18.30 uur tot 20.30 uur

M

LIMMEN AKERSLOOT

DE WOUDE

Eén op één met de lijsttrekker
Peter van Raalte en Sander Verschoor 
van Omroep Castricum hebben alle 8 
lijsttrekkers geïnterviewd. Bekijk ‘t op tv, 
de website of het Youtube-kanaal van 
Omroep Castricum.  

Geen stempas ontvangen?
Regel uiterlijk 11 maart een nieuwe
Uw stempas krijgt u uiterlijk woensdag 
2 maart thuis. Niet ontvangen of kwijt? 
Vraag dan een vervangende stempas aan 
via onze website. Of kom langs in het 
gemeentehuis. Dit kan tot en met vrijdag 
11 maart.  Neem wel uw paspoort, id of 
rijbewijs mee. 



woensdag 2 maart 2022

Gemeentenieuws

     

Agenda commissie 3 maart 2022  
Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies
19.30 – 21.00 Auditcommissie

In dertig dagen een gezonde 
gewoonte aanleren? Het kan! 

Door een maand lang een gezonde uitda-
ging vol te houden, wordt het makkelijker 
om dat in de toekomst ook te blijven doen. 
Dat blijkt uit onderzoek. Daarom helpt 
30dagengezonder, een initiatief van de 
GGD, u om samen met heel veel anderen 
in maart in actie te komen voor uw gezond-
heid. Dat is veel leuker en het werkt echt. 
Welke uitdaging u kiest, bepaalt u zelf. Ga 
bijvoorbeeld op tijd naar bed, drink water in 
plaats van alcohol of fris of maak dagelijks 
een ommetje. 

Drink een maand geen alcohol
Ook wethouder Ron de Haan gaat de 
gezonde uitdaging aan. Na Dry januari 
gaat hij in de maand maart door met niet-
drinken. Door niet te drinken blijft hij fysiek 
en mentaal fi tter. Via Facebook en Insta-
gram van Castricum zult u regelmatig een 
update vinden over hoe het de wethou-

der vergaat in maart. Doet u ook mee met 
30dagengezonder? Meld u gratis aan op 
www.30dagengezonder.nl. Hier vind u ook 
inspiratie voor uitdagingen en tips om het 
vol te houden.

Gemeenteraad bezoeken en contact
De vergadering bijwonen
Op donderdag 3 maart vergadert de 
raad in de raadzaal. U bent van harte 
welkom de vergadering bij te wonen. 
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 
commissievergaderingen, meld u dan 
uiterlijk 17.00 uur op de dag van de 
vergadering aan bij de griffi  e. Bij commissies 
die zijn aangemerkt met een * (zie agenda) 
is inspreken niet (meer) mogelijk.   

Facebookpagina van de raad
Sinds kort heeft de gemeenteraad van 
Castricum een eigen Facebookpagina. 
Hier kunt u meer informatie vinden over 
de raadsagenda, maar ook updates 
over de verkiezingen en weetjes over 
de gemeenteraad. 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 vragen dan kunt u terecht bij 
de griffi  e: e-mail raadsgriffi  e@castricum.nl, 
of telefoon 088 909 7014, 088 909 7094 of 
088 909 9082.

Doe in maart ook mee met de challenge 30dagengezonder 

Gratis mondkapjes en zelftesten 
bij laag inkomen
Gemeente Castricum geeft corona-zelftes-
ten en mondkapjes aan inwoners met een 
laag inkomen. U kunt de mondkapjes en 
zelftesten ophalen bij de locatie van 
Stichting Welzijn. 

Stichting Welzijn Castricum 
Dorpsstraat 30 in Castricum
Op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 
uur (op maandag en vrijdag tot 14.00 uur).
En de tweede, derde of vierde zondag van 
de maand van 14.00 tot 17.00 uur.

Financiële bijdrage bij laag inkomen 
Heeft u een laag inkomen en niet veel 
spaargeld of bezit? Kunt u soms moeilijk 
rondkomen? De gemeente heeft fi nanciële 
regelingen, waar u mogelijk gebruik van 

kunt maken. Ook zijn sommige regelingen 
dit jaar gewijzigd. Kijk voor meer informatie 
op www.castricum.nl/regelingen.

Gemeentelijke belastingaanslag
Gemeentelijke belastingaanslag binnen? En 
bent u het niet eens met de WOZ-waarde? 
Maak dan een belafspraak met de taxa-
teur. De taxateur kijkt samen met u naar de 
WOZ-waarde. Is het niet juist? Dan wordt 
het direct aangepast. Zo is offi  cieel bezwaar 
maken niet nodig. Toch bezwaar maken? 

Dan kan dat gratis bij Cocensus. Ga naar 
www.cocensus.nl.

Kunt u de gemeentelijke belastingen nu niet 
betalen? Neem contact op met Cocen-
sus. Dan zoeken ze samen met u naar een 
oplossing.

Persoonlijke begeleiding bij inburgering

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet 
Inburgering ingegaan. Met deze nieuwe 
wet willen we nieuwkomers in Neder-
land zo snel mogelijk laten meedoen in 
de samenleving. Het liefst via betaald 
werk of een opleiding, waarbij het leren 
van de taal voorop staat. De nieuwe wet 
sluit op dat punt aan bij de Participa-
tiewet. Gemeenten zijn nu verantwoor-
delijk voor de inburgering en alles wat 
er bij participeren en integreren komt 
kijken.  Halte Werk voert de inburgering 
voor de gemeenten Alkmaar, Bergen, 
Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en 
Uitgeest uit.

Halte Werk organiseert het complete aan-
bod van ondersteuning aan de nieuwko-
mer. Zo krijgt de nieuwkomer precies de 
ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. 

Nieuwkomers krijgen intensieve begeleiding 
van een medewerker van Halte Werk. Deze 
regelt de deelname, maakt samen met de 
nieuwkomer een persoonlijk plan en houdt 
tijdens het hele traject vinger aan de pols. 
Het is bedoeling dat deelnemers binnen drie 
jaar zijn ingeburgerd.

Persoonlijk plan
In het persoonlijk plan staan afspraken over 
het taal- en cursusaanbod en over de beno-
digde ondersteuning. Er staat ook in welke 
leerroute iemand het beste kan volgen. 
Naast de verplichte stappen van inburgeren 
laat Halte Werk de inburgeraars ook mee-
doen aan de samenleving door  (vrijwilligers)
werk of een opleiding aan te bieden. Op 
haltewerk.nl/inburgeren staat alle informatie 
voor nieuwkomers en professionals.

Nieuwkomers in drie jaar klaar met traject

Landelijke Opschoondag 2022
Als gemeente ondersteunen wij ook dit 
jaar van harte De Landelijke Opschoon-
dag 2022 op zaterdag 19 maart. De Lan-
delijke Opschoondag is een initiatief 
van Nederland Schoon. 

Meer informatie vindt u op 
www.nederlandschoon.nl. De afgelopen 
jaren organiseerden inwoners al verschil-

lende opruimacties. U kunt zelf een actie 
opstarten of aansluiten bij een ander initia-
tief.

Wij horen het graag als u meedoet
U kunt uw actie bij ons aanmelden door een 
e-mail te sturen: grondstoff en@debuch.nl 
met in de onderwerpregel ‘Opschoondag 
2022’.

Legitimatiebewijs aanvragen
We gaan weer op reis! En dan neemt u 
natuurlijk een paspoort, id-kaart of rijbewijs 
mee. Heeft u een nieuwe nodig? Vraag deze 
dan op tijd aan. Maar niet te vroeg. We kun-
nen namelijk niet iedereen tegelijk helpen. 
Wat u wel kunt doen, is alvast een afspraak 
maken. Plan deze twee weken voordat u uw 
paspoort, id of rijbewijs nodig hebt. Op die 

manier heeft u het op tijd geregeld. En kun-
nen wij zoveel mogelijk mensen helpen. 

Maak zelf een afspraak via 
www.castricum.nl/afspraak-maken. Of 
bel 14 0251. Dan maken we samen een 
afspraak.

Meedenken over toekomst gemeente
Hoe moeten Akersloot, Bakkum, Castricum, 
Limmen en de Woude eruitzien over pak-
weg 20 jaar? En wat moeten we daarvoor 
doen? Daarover gaat de omgevingsvisie. 
Die gaat in op zaken als wonen, bereikbaar-
heid, landschap en natuur en voorzieningen. 
De voorontwerp- omgevingsvisie ligt nu ter 
inzage tot en met 15 maart 2022. U kunt 
hierop schriftelijk of mondeling een reactie 
geven. 

Meer weten
•  Zie www.castricum.nl/omgevingsvisie.
•  Bezoek de inloopbijeenkomst: donderdag 

3 maart, 17.00-19,00 in het gemeente-
huis.

•  Doe digitaal mee met de Teams bijeen-
komst: donderdag 3 maart, 19.30-20.30 
uur (zie www.castricum.nl/omgevingsvisie 
voor de uitleg en de link).



woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 2 maart 2022 

Gemeentenieuws

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

Bleumerweg 12 in Castricum, het realiseren van een kinderdagverblijf, 
datum ontvangst 21 februari 2022 (Z22 062481)
Castricummer Werf 2 a in Castricum, het plaatsen van een tuinhuis, 
datum ontvangst 18 februari 2022 (Z22 062330)
Dorpsstraat tussen 65 en 67 in Castricum, het kappen van een Robinia, 
datum ontvangst 21 februari 2022 (Z22 062500)
Goudenregenlaan 29 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
17 februari 2022 (Z22 062279)
Martin Luther Kinglaan 109 in Castricum, het vergroten van de woning, 
datum ontvangst 24 februari 2022 (Z22 063013)
Pernéstraat 57 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
21 februari 2022 (Z22 062348)
Rijksweg 26 in Limmen, het bouwen van een bijgebouw, datum ontvangst 
18 februari 2022 (Z22 062335)
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

Bleumerweg 20 in Castricum, het renoveren van het dak en het plaatsen van een 
dakkapel, verzenddatum 22 februari 2022 (Z044561)
Doodweg 5 in Castricum, het bouwen van een woning en een schuur, verzenddatum 
25 februari 2022 (WABO2002595)
Het Palet 1 en 1b in Limmen, het splitsen van de kantoorruimten, verzenddatum 15 
februari 2022 (Z053316)
Ixiastraat 4 in Akersloot, het bouwen van een erker, verzenddatum 22 februari 2022 
(Z22 060948)
Rijksweg 104 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 22 februari 
2022 (Z053095)

Verlengen behandeltermijn

Brakenburgstraat 35 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, 
verzenddatum 22 februari 2022 (Z057324)
Brakersweg 3a in Castricum, het vergroten en veranderen van de woning, 
verzenddatum 22 februari 2022 (Z057332)
Eerste Groenelaan 25 in Castricum, het vervangen van een aanbouw en het 
plaatsen van erker aan de voorzijde, verzenddatum 22 februari 2022 (Z057626)
Outerlant 6 in Akersloot, het vergroten van de berging en plaatsen dakopbouw, 
verzenddatum 23 februari 2022 (Z057558)
‘t Kieftenland 9 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 23 
februari 2022 (Z054498)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.
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