
woensdag 1 maart 2023

Gemeentenieuws

Op 27 maart start de gemeente met de 
werkzaamheden voor de herinrichting 
van de Rijksweg Limmen. Het gaat om 
het traject vanaf de aansluiting met de 
Zeeweg ter hoogte van het benzinesta-
tion (in het zuiden) tot en met de kruising 
met de Nieuwelaan (in het noorden). In 
totaal wordt twee kilometer weg opnieuw 
ingericht. De werkzaamheden duren naar 
verwachting tot de lente van 2024. Er is 
een speciale webpagina met meer infor-
matie: www.castricum.nl/rijksweg. 

Wat gaan we doen
De weg is toe aan groot onderhoud. Daar-
naast gaat nutsbedrijf Liander aan de slag met 
het vervangen van kabels die nodig zijn om 
de capaciteit voor elektriciteit en dataverkeer 
te vergroten. Tegelijkertijd wordt de directe 
omgeving van de weg geschikt gemaakt voor 
het beter kunnen opvangen van regenwater. 
De weg wordt verkeersveiliger gemaakt, er 
komen nieuwe bomen en struiken en nieuwe 
straatverlichting. De gemeente werkt samen 
met hoofdaannemer Van Gelder, diverse 
onderaannemers en meerdere nutsbedrijven. 
Zij zorgen voor actuele informatie aan omwo-
nenden en andere doelgroepen.

Wanneer gebeurt wat 
Er wordt gewerkt in vijf fasen:
• Fase 1: tussen de kruising met de Zeeweg 

naar Castricum, en de Zuidkerkenlaan. Dat 
duurt van 27 maart tot 12 mei 2023.

• Fase 2: reikt tot en met kruising Enterij. 
Die fase duurt van 16 mei tot 21 juli 2023.

• Fase 3: loopt van de Enterij tot en met krui-
sing Kerkweg. Die fase duurt van 14 juli tot 
31 oktober 2023.

• Fase 4 en fase 5: zijn op dit moment nog 
niet bekend, maar loopt door tot het eerste 
kwartaal 2024.

Omleidingsroutes
Tot aan het einde van fase 5 wordt door-
gaand verkeer in principe omgeleid via de A9 
(Alkmaar - Uitgeest) en de N512 (Alkmaar 
- Egmond-Binnen – Castricum; Herenweg / 
Heereweg). Borden wijzen u de weg. 
Bestemmingsverkeer in Limmen - dus voor 
de Limmenaren - wordt ter plekke geleid door 
het dorp. 
Fietsers worden omgeleid door het dorp; 
voor voetgangers wordt ter plekke een veilige 
route gemaakt.

Communicatie
De communicatie over de werkzaamheden 
wordt verzorgd door aannemer Van Gelder. 
Die zorgt voor de start van elke fase voor een 
brief aan de omwonenden én ondernemers 
in de omgeving. Daarin staat meer informatie 
over bijvoorbeeld de omleidingsroutes, het 
ophalen van afval, wat te doen bij calamiteiten 
en andere zaken. Daarnaast is er de BouwApp 
voor omwonenden, bebording met de 
omleidingsroutes, en de speciale webpagina 
www.castricum.nl/rijksweg. 

Start werkzaamheden herinrichting 
Rijksweg Limmen 

De volgende 83 bomen zijn tijdens de laatste boomveiligheidscontrole afgekeurd en 
gaan binnenkort verwijderd worden.

Soortnaam Openbare ruimte Kern
Fraxinus excelsior De Noord Akersloot
Fraxinus excelsior Geesterweg (Akersloot) Akersloot
Fraxinus excelsior Geesterweg (Akersloot) Akersloot
Fraxinus excelsior boschweg ( mountainbike parcour) Akersloot
Fraxinus excelsior boschweg ( mountainbike parcour) Akersloot
Alnus incana Outerlant Akersloot
Salix babylonica ‘Totuosa’ Outerlant Akersloot
Acer platanoides ‘Cleveland’ Dokter Benderslaan Bakkum
Aesculus hippocastanum ‘CV’ Dokter Teenstralaan Bakkum
Pinus nigra subsp. Nigra Prof. van der Scheerlaan Bakkum
Ulmus x hollandica ‘Commelin’ Van Haerlemlaan Bakkum

Aankondiging verwijderen bomen

Soortnaam Openbare ruimte Kern

Aankondiging verwijderen bomen

Acer pseudoplatanus ‘Rotterdam’ Zomerschoon Limmen
Fraxinus excelsior Zuidkerkenlaan Limmen
Ulmus x hollandica ‘Commelin’ Visweg Limmen
Acer pseudoplatanus ‘CV’ Onderlangs Castricum
Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’ Beverwijkerstraatweg t.o. 67 Castricum
Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’ Beverwijkerstraatweg voor 66 Castricum
Populus x canadensis ‘CV’ Beverwijkerstraatweg Castricum
Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’ Beverwijkerstraatweg voor 90 Castricum
Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’ Ruiterweg Castricum
Sorbus intermedia ‘Brouwers’ Dr. Leenaersstraat Castricum
Acer pseudoplatanus ‘CV’ Dokter van Nieveltweg Castricum
Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’ Dorpsstraat (Castricum) Castricum
Fraxinus excelsior ‘Eureka’ Breedeweg Castricum
Acer platanoides ‘Schwedleri’ Tulpenveld (Castricum) Castricum
Acer platanoides ‘Schwedleri’ Tulpenveld (Castricum) Castricum
Acer pseudoplatanus ‘Negenia’ J.H. van Kinsbergenstraat Castricum
Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’ M.H. Tromplaan Castricum
Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’ M.H. Tromplaan Castricum
Fraxinus excelsior Kortenaerplantsoen Castricum
Fraxinus ornus ‘Mecsek’ Narcissenveld Castricum
Robinia pseudoacacia ‘Bessoniana’ Van Speykkade Castricum
Robinia pseudoacacia ‘Bessoniana’ Van Speykkade Castricum
Acer pseudoplatanus ‘Negenia’ Nansenlaan Castricum
Crataegus x persimilis ‘Splendens’ Het Wamellant Castricum
Fraxinus excelsior Monetastraat Castricum
Fraxinus excelsior ‘Eureka’ Henri Dunantsingel Castricum
Fraxinus excelsior ‘Eureka’ Henri Dunantsingel Castricum
Acer platanoides ‘Globosum’ Nachtegaal Castricum
Acer pseudoplatanus ‘CV’ Kemphaan Castricum
Aesculus hippocastanum ‘CV’ Soomerwegh, naast bushok Castricum
Alnus cordata Wederik Castricum
Betula pendula Soomerwegh; ongenummerd Castricum
Betula pubescens Koekoeksbloem Castricum
Crataegus chlorosarca Zwaluw Castricum
Crataegus chlorosarca Zwaluw Castricum
Crataegus monogyna ‘CV’ Wielewaal Castricum
Crataegus monogyna ‘CV’ Zwaluw Castricum
Crataegus monogyna ‘CV’ Zwaluw Castricum
Fraxinus excelsior Grutto Castricum
Malus ‘Greenstar’ Droogbloem Castricum
Malus ‘Greenstar’ Droogbloem Castricum
Malus ‘Liset’ Pimpernel Castricum
Malus ‘Red Sentinel’ Grutto Castricum
Malus ‘Red Sentinel’ Grutto Castricum
Malus ‘Red Sentinel’ Grutto Castricum
Malus ‘Red Sentinel’ Nachtegaal Castricum
Pinus nigra subsp. Nigra Plantenhove Castricum
Platanus x hispanica Kievit Castricum
Platanus x hispanica Kievit Castricum
Prunus maackii ‘Tibet’ Teunisbloem Castricum
Prunus x schmitii Pastinaak Castricum
Prunus x schmitii Pastinaak Castricum
Prunus x schmitii Weegbree Castricum
Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ Wielewaal Castricum
Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ Houtsnip Castricum
Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ Houtsnip Castricum
Salix alba ‘Liempde’ Wederik Castricum
Sorbus intermedia ‘Brouwers’ Plantenhove Castricum
Sorbus x arnoldiana ‘Schouten’ Kievit Castricum
Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’ Starnmeerdijk Castricum
Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’ Starnmeerdijk Castricum
Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’ Tijm 8 Castricum
Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’ Tijm 4 Castricum
Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’ Tormentil (Castricum) Castricum
Ulmus x hollandica ‘Vegeta’ Soomerwegh; naast bushalte Castricum
Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’ Pimpernel Castricum
Acer pseudoplatanus ‘Negenia’ Hendrik Casimirstraat Castricum
Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’ Helmkade Castricum
Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’ Hendrik Casimirstraat Castricum
Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’ Koning Willemstraat Castricum
Quercus palustris ‘CV’ Oranjelaan Castricum
Sorbus intermedia ‘Brouwers’ prins Hendrikstraat 10 Castricum

Meer informatie staat op onze website: www.castricum.nl/bomen.



Transformatie van een vrijstaande schuur naar een woning met parkeren op eigen terrein.

Ter inzage
Vanaf 1 maart 2023 tot en met 12 april 2023 ligt een zakelijke beschrijving digitaal ter inzage 
op de website van de gemeente. Tegen deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of 
bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. 
van Boven via 088-9097491.

Anterieure overeenkomst voor de locatie Nieuwelaan 4 te Limmen
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Het vermelden van ontvangen aanvragen en genomen besluiten in de gemeentekrant 
en op de digitale gemeentepagina is een extra service van de gemeente. 
De wettelijk voorgeschreven publicatie van aanvragen en besluiten vindt u op 
www o cielebekend akingen nl

Wat pakt u op?

Als gemeente ondersteunen we ook dit 
jaar van harte de Landelijke Opschoon-
dag op zaterdag 18 maart. Op deze dag 
komen in het hele land mensen in actie 
voor een schoon Nederland. U kunt via de 
website Nederlandschoon.nl een eigen 
actie opstarten en promotiemateriaal 
downloaden (posters, flyers, etc.). 

Opschoonpakket van de gemeente
Doet u mee met een eigen opschoonac-
tie? Geef dit dan ook even aan ons door, 
dan kunt u van ons spullen voor uw actie 

gebruiken. Zoals afvalgrijpers of afvalzakken. 
Stuur een e-mail naar wijkbeheerondersteu-
ning@debuch.nl. Zet in de onderwerpregel 
‘Opschoondag 2023’ en in het bericht uw 
contactgegevens en de locatie van uw actie.

De Landelijke Opschoondag is een initiatief 
van Nederland Schoon. Dit is de 21e editie, 
de afgelopen jaren organiseerden al vele 
inwoners diverse opruimacties in hun buurt. 

Meer informatie vindt u op nederlandschoon.nl. 

Zaterdag 18 maart: Landelijke Opschoondag

Zaterdag 11 maart is er weer een Repair 
Café en energie-advies in de bibliotheek 
van Castricum (Geesterduinweg 1). Van 
12:30 tot 15:30 uur zijn alle belangstellen-
den welkom. 

In het Repair Café kunnen bezoekers met hulp 
van vrijwilligers hun kapotte spullen vaak een 
nieuw leven in blazen. Denk aan kleine elek-
trische apparaten, eenvoudige reparaties aan 
computers en elektronica, elektronisch speel-
goed en advies bij textielreparatie. De entree 
is gratis maar giften zijn welkom. Je betaalt 
alleen voor eventuele materialen. Repareren en 
laten repareren is uiteraard op eigen risico. 

Energie-advies
Verder zijn er vanuit CALorie energiecoaches 
aanwezig om informatie te verstrekken en 
adviezen te geven over verduurzaming van de 
woning, energiebesparing en het opwekken 
van duurzame energie. 

Meer informatie
Het Repair Café wordt eens per twee 
maanden georganiseerd. 

Voor meer informatie zie de websites: 
Transitiecastricum.nl en Calorieenergie.nl. 

Repair Café en energie-advies

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Geelvinckstraat 76 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
20 februari 2023 (Z23 114898)
Grutto 77 in Castricum, het na-isoleren van het dak, datum ontvangst 20 februari 2023 
(Z23 114846)
Klapweide 1 in Castricum, het plaatsen van een lift, datum ontvangst 21 februari 2023 
(Z23 115095)
Oude Parklaan 102, 102a t/m 102z te Castricum en Oude Parklaan 104, 104a t/m 
104k en 104m t/m 104n en 104p t/m 104w te Castricum (Oude Parklaan vlek I),
het gewijzigd uitvoeren van de indeling van het middendeel ‘herberg’, datum ontvangst 20 
februari 2023 (Z23 114730)
Westerweg 114 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 20 februari 
2023 (Z23 114614)
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

Kapelweg 20a in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 22 februari 2023 
(Z22 103123)
Pernéstraat 31 in Castricum, het wijzigen van het gebruik van Yoga centrum naar 
kapsalon en schoonheidsspecialiste, verzenddatum 17 februari 2023 (Z23 108563)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Wielewaal 8 in Castricum, het bouwen van een woning, verzenddatum 22 februari 2023 
(Z22 098982)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)

Gemeente Castricum, ontwerpbesluit verlenen para commercieel alcohol- en terras-
vergunning (uitgebreide procedure), Cultureel Centrum Vredeburg, Dusseldorperweg 64
in Limmen (Z22 100859)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 2 maart 2023 zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kan 
een ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen.

Evenementen en overige vergunningen 

• Melding klein evenement Beachvolleybal 2023 op zaterdag 24 juni 2023 op het 
strand Castricum, verzenddatum 21 februari 2023 (Z22 097473)

• Verleende collectevergunning Stichting Steun Mensenrechten, 
Stop Maatschappelijk Geweld, in de periode van maandag 10 juli 2023 tot en met 
zaterdag 15 juli 2023 Castricum, verzenddatum 21 februari 2023 (Z23 111972)

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

        Elke donderdag vergadert de gemeenteraad van Castricum in het gemeentehuis. 
Iedereen is daarbij welkom. Dat kan op de publieke tribune of online via 
castricum.raadsinformatie.nl. Hier vindt u ook de agenda’s en vergaderstukken.

Raadsinformatieavond donderdag 9 maart 2023 
Bij de raadsinformatieavond krijgt de gemeenteraad een presentatie of toelichting over 
een of enkele onderwerpen. Als inwoner of betrokkene kunt u vragen stellen of opmer-
kingen maken. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.  

Commissies Raadzaal
20.00 – 21.15 Presentatie revitalisering Castricummerwerf

   lankbord e ie be uur opdrac  e ibel plaa bare woningen

Commissies Trouwzaal
20.00 – 21.15 Toelichting op werkzaamheden bibliotheek Kennemerwaard
21.30 – 22.30 Auditcommissie

Het Raadsspreekuur
Wilt u een verzoek doen, loopt u tegen een probleem aan of wilt u een idee voorleggen, 
dan kunt u zich aanmelden voor het raadsspreekuur. Het spreekuur is elke twee weken 
op maandagavond. Van elke partij is een vertegenwoordiger aanwezig. Aanmelden kan 
via de gri e, o  ui erli k  uur op donderdag  e  eer volgende preekuur i  op 
maandag 6 maart 2023.

Contact met de griffie
Heeft u vragen over (de vergaderingen van) de gemeenteraad of wilt u zich 
aan elden al  in preker  iervoor kun  u erec  bi  de gri e  a  kan per ail via 
raad gri e ca ricu nl o  ele oni c  via    o    

Neemt u ook eens een kijkje op castricum.nl/raad-en-college en 
facebook.com/RaadCastricum. 

Tijd Onderwerp

Welkom bij de gemeenteraad
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Op deze pagina leest u alles over de verkiezin-
gen op woensdag 15 maart. Die dag kunt u 
tussen 7:30 en 21:00 uur stemmen voor:  
• de Provinciale Staten van Noord-Holland 

(provincienoordholland.nl).
• het waterschap in onze regio: 

Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (hhnk.nl).

Stempassen en vervangende stempassen
De stempassen voor deze verkiezingen krijgt 
u rond 1 maart thuis bezorgd. Op 3 maart nog 
geen stempassen ontvangen? Vraag dan 
vervangende stempassen aan: 
1. Kom langs in het gemeentehuis tijdens de 

openingstijden van de receptie, met uw 
identiteitsbewijs. U krijgt een aanvraagfor-
mulier, vult het ter plekke in en levert het in. 
U krijgt een vervangende stempas mee. 
Let op: dit kan tot 14 maart 12:00 uur!

2. Vraag schriftelijk een vervangende pas 
aan. U downloadt het formulier op onze 
webpagina www.castricum.nl/verkiezingen 
onder de button: Stempas. U vult het in en 
ondertekent het. Maak een kopie van uw 
geldige identiteitsbewijs en stuur dat samen 
met het formulier naar de gemeente: e-mail 
verkiezingen@castricum.nl, of per post naar: 
Gemeente Castricum, Bureau Verkiezingen, 
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Let op: deze aanvraag moet uiterlijk 
10 maart door ons zijn ontvangen! 

Wie mag stemmen? 
Voor de Provinciale Staten mag u stemmen 
als u 18 jaar of ouder bent op de verkiezings-
dag én de Nederlandse nationaliteit hebt.

Voor het waterschap mag u stemmen als u 
18 jaar of ouder bent op de verkiezingsdag, 
de Nederlandse nationaliteit hebt, of die van 
een lidstaat van de Europese Unie hebt of die 
van een land buiten de EU plus een geldige 
verblijfstitel.

U krijgt van de gemeente stempassen als u 
hier op 30 januari jl. stond ingeschreven in de 
Basisregistratie Personen (BRP). Bent u na 
30 januari verhuisd? Dan krijgt u uw stempas-
sen van uw vorige gemeente en moet u in die 
gemeente stemmen (of daar een kiezerspas 
aanvragen – zie verderop in dit artikel). 

Hoe moet ik stemmen? 
Ga met de stempassen én uw identiteitsbewijs 
(ID) naar een stembureau in de gemeente. Uw 
ID mag niet langer dan 5 jaar zijn verlopen.

Waar zijn de stembureaus? 
U mag zelf kiezen in welk stembureau in onze 
gemeente u gaat stemmen. Er zijn er 20. Op 
onze webpagina www.castricum.nl/
verkiezingen onder de button: Stembureaus 
staat een duidelijk overzicht. 

Als ik niet zelf kan komen stemmen? 
Dan kunt u iemand anders machtigen om voor 
u te stemmen. Die andere persoon brengt uw 
stem uit tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem. 
- Vul daarvoor de achterzijde van uw stem-
passen in. U zet beiden een handtekening en 
geeft een kopie mee van uw identiteitsbewijs. 
Dit kunt u regelen tot op de dag van de 
verkiezing. 
- Of vul vooraf een speciaal formulier in. U kunt 
dat afhalen bij de receptie in het gemeentehuis 
of  downloaden op onze webpagina www.
castricum.nl/verkiezingen onder de button: 
Machtiging. U vult het formulier in, ondertekent 
beiden, en stuurt dat op naar de gemeente: 
e-mail verkiezingen@castricum.nl, of per post 
naar: Gemeente Castricum, Bureau Verkiezin-
gen, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. Dit 
formulier moeten wij uiterlijk 10 maart van u 
ontvangen.

Vooraf is het belangrijk te weten wie u 
mag machtigen, d.w.z. in welk gebied de 
gemachtigde woont. Op onze website staat 
dat beschreven, en aan de telefoon leggen wij 
het u duidelijk uit.
Kijk voor meer informatie op www.castricum.
nl/verkiezingen/ onder de button: Volmacht. 
Of bel ons via 14 0251. 

Als ik in een andere gemeente wil 
stemmen? 
U kunt uw stem ook uitbrengen in een andere 
gemeente. Dan is het belangrijk te weten 
in welk gebied die gemeente ligt. Op onze 
website staat dat beschreven, en aan de 
telefoon leggen wij het u duidelijk uit. 

Wat moet u regelen: 
-  U ruilt uw stempassen om voor kiezerspas-

sen. Dat kan bij de receptie in het gemeente-

15 maart verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschap

Verkiezingen: wat, wie en hoe?  
huis. Neem uw stempassen en uw identi-
teitsbewijs mee. Dit kunt u regelen tot 
14 maart 12:00 uur.

- of u vult vooraf een speciaal formulier in. 
U kunt dat afhalen bij de receptie in het 
gemeentehuis of downloaden op onze web-
pagina www.castricum.nl/verkiezingen onder 
de button: Kiezerspas. U vult het formulier 
in, ondertekent het, en stuurt dat op naar de 
gemeente: e-mail verkiezingen@castricum.
nl, of per post naar: Gemeente Castricum, 
Bureau Verkiezingen, Raadhuisplein 1, 1902 
CA Castricum. Dit formulier moeten wij 
uiterlijk 10 maart van u ontvangen. 

Kijk voor meer informatie op www.castricum.
nl/verkiezingen/ onder de button: Kiezerspas. 
Of bel ons via 14 0251.

Meer weten? 
Volg de wekelijkse berichten op deze gemeen-
telijke pagina, of ga naar www.castricum.nl/
verkiezingen/. Bellen kan natuurlijk ook: 
14 0251. 

Op wie kan ik stemmen? 
Gebruik de online stemhulp! 
• www.noord-holland.mijnstem.nl voor 

de online provinciale stemhulp
• www.hhnk.nl/stemhulp voor de online 

stemhulp van het waterschap

De Provinciale Staten besluiten onder 
andere: 
• Of en waar steden en dorpen kunnen 

uitbreiden. 
• Waar bedrijventerreinen mogen 

worden aangelegd. 
• Waar spoorwegen, natuurgebieden, 

boerenbedrijven mogen komen. 
• Het aanleggen en onderhouden van 

provinciale wegen, fie paden en 
bruggen.

En ze:
• Controleren of milieuwetten worden 

nageleefd.
• Gaan milieuverontreiniging tegen.
De Statenleden kiezen de leden van de 
Eerste Kamer.

Het waterschap:
• Werkt aan de bescherming van het land 

tegen het water. 
• Zorgt voor maatregelen tegen water-

overlast en watertekort.
• Zorgt voor schoon en gezond opper-

vlaktewater en voor veilige (vaar)wegen.

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



Wij houden een enquête over de nieuwe 
bestemming van de locatie waar nu de 
Maranathakerk staat. Wilt u meeden-
ken? Vul dan de vragenlijst hierover 
in op onze meedenkwebsite 
www.ikdenkmeeovercastricum.nl. 

De Maranathakerk is niet meer in gebruik als 
kerk. De gemeente heeft het gebouw en ter-
rein in maart 2020 gekocht. Sindsdien is het 
tijdelijk in gebruik door het Supreme College, 
dat onderwijs biedt aan leerlingen in de leef-
tijd van 12 tot 18 jaar. 

Wij zoeken voor deze plek een mooie, 
nieuwe invulling, die past bij de maatschap-
pelijke behoefte van inwoners. Dat doen wij 

graag samen met u, via de enquête. 

We onderzoeken voor deze locatie de moge-
lijkheden voor de bouw van woningen, een 
zorgpraktijk, een bioscoop of een combinatie 
daarvan. We hebben daarvoor een verken-
ning opgesteld, waarin meer informatie staat 
over het soort woningen, de omvang van het 
gebouw, parkeren en de financiële gevolgen 
op hoofdlijnen. Die verkenning kunt u lezen 
op www.ikdenkmeeovercastricum.nl. 

Over de mogelijkheden op deze locatie orga-
niseren wij ook een informatieavond. Deze is 
op maandag 13 maart van 18:30 tot 20:00 
uur in het gemeentehuis Castricum.

Beantwoordt u onze vragen over 
de locatie Maranathakerk?
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