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Commissaris van de Koning in Castricum
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Landelijke Opschoondag
www.castricum.nl/hulpbijschulden
2021:
maak een
www.castricum.nl/hulpbijschulden
opschoon-ommetje
Als gemeente ondersteunen wij van
harte De Landelijke Opschoondag 2021
op zaterdag 20 maart.Dit jaar vindt het
in aangepaste vorm, rekening houdend
met corona, plaats. Wilt u meedoen, dan
kan dat door een opschoon-ommetje te
maken en zo uw buurt zwerfafvalvrij te
maken. Meer informatie vindt u op www.
nederlandschoon.nl.
Wij horen het graag als u meedoet. U
kunt uw actie bij ons aanmelden door
een e-mail te sturen: afvalscheiden@
debuch.nl met in de onderwerp regel
‘Opschoondag 2021’.

De Commissaris van de Koning,
Arthur van Dijk (rechts op de foto),
kwam op donderdag 4 maart naar
Castricum voor een ambtsbezoek.
Hij sprak met het college van B&W,
beklom de nieuwe toren op de
Papenberg en maakte kennis met de
gemeenteraad. Helaas bleef het niet
het hele bezoek droog, dus tijdens
de rondwandeling in het stationsgebied moesten de paraplu’s op.
Aan de gezichten van de CdK en
burgemeester Mans te zien, mocht
dat de pret niet drukken.
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Nieuwe inrichting De Bloemen
De Bloemen wordt vernieuwd, met veel aandacht voor bomen en planten.
De maximum snelheid wordt overal 30 km per uur. De werkzaamheden starten
maandag 15 maart, op het weggedeelte tussen Helmbloem en Wederik/
Koekoeksbloem. Er geldt een omleiding. Wegenbouwer KWS voert
de werkzaamheden in drie fases uit met als doel de bereikbaarheid
zoveel mogelijk te waarborgen en de overlast te beperken.
Werkzaamheden fase 1:
15 maart – medio april
In de 1e fase wordt het weggedeelte tussen de kruising De Bloemen – Wederik/
Koekoeksbloem tot en met de kruising De
Bloemen – Helmbloem vernieuwd. Hierdoor zijn dit weggedeelte en de kruisingen
afgesloten. We vernieuwen: groenvakken,
voetpaden, parkeerplaatsen en het asfalt
en de fundering.
Omleiding en bereikbaarheid fase 1
e elm loem is ereik aar via de
Boterbloem
to s k nnen ge r ik maken van de
hoofdroute Soomerwegh - C.F. Smeetslaan - Laan van Albert’s Hoeve
portpark oord nd is te ereiken via
de Henri Dunantsingel
e lijn s van onne ion rijdt via de
Henri Dunantsingel. Instappen kan bij de
bushalte, halte ‘De Bloemen’.

Banenmarkt NHN!

Donderdag 15 april organiseert het
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werkgever kan zelf aangeven
naar welke competenties hij voor zijn
bedrijf op zoek is. Ook werkzoekenden
voeren hun competenties in. Het
matchsysteem zorgt er vervolgens
voor dat de werkgever via een online
videoverbinding kan speeddaten
met werkzoekenden die de gezochte
competenties in huis hebben.

die loopt van half april –
tot begin juni. Fase 3 is
afgerond in oktober dit
jaar.
Download de KWS-app
Ga naar kws.nl/app,
download de KWS-app en
volg het project ‘De Bloemen’. Dan mist u niks.
Ook kunt u hier uw vraag
stellen.
Of kijk op: www.castricum.nl/werkzaamheden

Fase 2 en 3: half april tot oktober 2021
Zodra fase 1 gereed is en weer open is
voor het verkeer, starten we met fase 2
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

Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.castricum.nl
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Vergunningen
Omgevingsvergunningen
Aangevraagd
Adres
De Bloemen 67
in Castricum
Dusseldorperweg 60,
Limmen
Gasstraat 3 in Castricum
Heereweg 19
in Castricum
Koningsweg 58
in Akersloot
Van Uytrechtlaan 17
in Castricum
Wederik 14 in Castricum

Omschrijving
het plaatsen van een overkapping, datum ontvangst
2 maart 2021 (WABO2100474)
het realiseren van 6 appartementen, datum ontvangst
4 maart 2021 (WABO2100501)
het wijzigen van de gevel, datum ontvangst 2 maart
2021 (WABO2100476)
het wijzigen van de gevel, datum ontvangst 2 maart
2021 (WABO2100472)
het tijdelijk plaatsen van een mantelzorgwoning,
datum ontvangst 4 maart 2021 (WABO2100511)
het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst
2 maart 2021 (WABO2100475)
het bouwen van een overkapping, datum ontvangst
het realiseren van een uitweg, datum ontvangst 1 maart
2021 (WABO2100466)

Agenda Raadsplein 11 maart 2021
Agenda Raadsinformatieavond / commissie datum
Tijd

Onderwerp

19.30 – 21.00
19.30 – 20.15
20.15 – 21.00
21.15 – 22.15
21.15 – 22.15

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
Adres
Alkmaarderstraatweg 50
in Castricum
Amberlint 6 in Limmen
( kavel 17)
Koningin Wilhelminalaan
7 in Castricum
Strandplateau in
Castricum
Westerweg 152 in Limmen (Amberlint kavel 24)
Willem de Zwijgerlaan 34
in Castricum

Omschrijving
het kappen van een kastanjeboom, verzenddatum
4 maart 2021 (WABO2100262)
het bouwen van een woning, verzenddatum 26 februari
2021 (WABO2002692)2021 (WABO2002369)
het plaatsen van dakkapellen en het vergroten
van de badkamer, verzenddatum 2 maart 2021
(WABO2100086) 2021 (WABO2002074)
het tijdelijk plaatsen van een toiletunit en een pipowagen, verzenddatum 26 februari 2021 (WABO2100384)
het realiseren van een uitweg, verzenddatum 5 maart
2021 (WABO2100322)
het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum
3 maart 2021 (WABO2100292)

22.30 – 22.45

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Weigeringen
Adres
Hazelaantje 1 in Limmen

Omschrijving
het verplaatsen van de uitweg, verzenddatum 4 maart
2021 (WABO2100139)

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Verlengen behandeltermijn
Adres
Breedeweg 45, Castricum
en Rollerusstraat 7e Castricum (Breedeweg 45)
Hogeweg 152 in Limmen
Oude Parklaan 1
in Castricum

Omschrijving
het realiseren van een nieuwe permanente woning in de
boerderij, verzenddatum 2 maart 2021 (WABO2100081)
het bouwen van een woning, verzenddatum 26 februari
2021 (WABO2002596)
het bouwen van een berging, verzenddatum 3 maart
2021 (WABO2002605)

De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd
Kennisgeving gesloten samenwerkingsovereenkomst
Burgemeester en wethouders delen mee dat zij op 11 februari 2021 een overeenkomst
op grond van artikel 6.24 lid 1 Wet Ruimtelijke Ordening hebben gesloten met Van
Vliet Beheer b.v. te Castricum. Het betreft een samenwerkingsovereenkomst voor het
exploitatiegebied waarin de percelen, kadastraal bekend gemeente Castricum, sectie
C nummers 3197, 4650 (gedeeltelijk) zijn gelegen. Plaatselijk is de locatie bekend als
Raadhuisplein 3 en omgeving in Castricum. De overeenkomst heeft betrekking op de
realisatie van een appartementencomplex. Hierin worden 24 appartementen gerealiseerd. Met ingang van 10 maart 2021 ligt gedurende de openingstijden een zakelijke beschrijving van de overeenkomst in de centrale hal van het gemeentehuis van
Castricum voor een ieder ter inzage. De beschrijving en een situatietekening liggen
zes weken ter inzage. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met
dhr. P.C.M. Trávnicek, sr. Vakspecialist grondzaken, domein Ruimtelijke Ontwikkeling.
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag via 088- 909 7346.

Commissies
Hoofdlijnennotitie Omgevingsvisie
Consultatie subsidieregeling Programmalijn Castricum
op de kaart
Zienswijze op toekomstvisie RAUM 2030
Pauze
Moties en amendementen bij locatiekeuze nieuw zwembad
Noord-End
Commissie Algemene Zaken*
1A Normenkader en controleprotocol jaarrekening 2020
1B Tekstalternatief bij opnames van raads- en
commissievergaderingen
2A Besluitenlijst raadsvergadering 18 februari 2021
2B Lijst van ingekomen stukken
2C Lijst ter inzage gelegde informatie
2D Mededelingen van het college
- Algemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden
2E Vragen uit de raad
Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Motie Sociale woningbouwprogrammering Limmen
Zandzoom
B Zesde herziening exploitatieplan Limmen Zandzoom
C Normenkader en controleprotocol jaarrekening 2020
(onder voorbehoud van commissiebehandeling)
D Locatiekeuze nieuw zwembad Noord-End inclusief moties
en amendementen (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
E Tekstalternatief bij opnames van raads- en commissievergaderingen (onder voorbehoud van commissiebehandeling)

Voorlopige agenda raadsinformatieavond /
commissies18 maart 2021
Agenda Raadsinformatieavond / commissie datum
Tijd

19.30 – 20.45
20.15 – 21.00
21.15 – 22.30

Onderwerp
Raadsinformatiebijeenkomst
Presentatie Beheersmaatregelen jeugd en Wmo
Auditcommissie
Auditcommissie
Pauze
Commissie
Herstelfonds Corona

Agenda’s vergaderingen
gemeenteraad Castricum
U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad virtueel bij te wonen.
Meer informatie kunt u vinden op
www.castricum.nl/virtueelvergaderen.
De vergaderstukken kunt u bekijken op
castricum.raadsinformatie.nl.
Wilt u inspreken bij één van de commissievergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur
op de dag van de vergadering aan bij de
griffie. Bij commissies die zijn aangemerkt
met een * is inspreken niet (meer) mogelijk.
U hoeft zich niet aan te melden om tijdens
raadsinformatiebijeenkomsten uw vragen
te stellen of opmerkingen te maken.

■ RAADSSPREEKUUR

Vertegenwoordigers van de verschillende
gemeenteraadsfracties gaan graag met
u als inwoner in gesprek tijdens het
raadsspreekuur. Wilt u een verzoek doen,
loopt u tegen een probleem aan of wilt
u een idee voorleggen, meld u dan aan
via de griffie per mail via raadsgriffie@
castricum.nl, of telefonisch via 088 909
7014, 088 909 7094 of 088 909 7390.
Dit kan tot en met de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur.
Het eerstvolgende raadsspreekuur is op
maandag 15 maart.
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Nog een paar nachtjes
slapen…

‘Ik heb altijd al interesse
gehad in de politiek’

De verkiezingen voor de Tweede
Kamer zijn op 17 maart. We hebben
ze helemaal coronaveilig gemaakt.
Hieronder staat hoe.

Roanne Vleugel is pas 22, maar nu al actief als
stembureaulid. De pas afgestudeerde in ‘International
Media and Entertainment Management’ is op
17 maart te vinden in stembureau sporthal De Enterij
(Limmen). ‘Ik had altijd al interesse in de politiek, maar
vooral nu door de coronacrisis.’ Toen er een oproep
voorbij kwam voor nieuwe stembureauleden, pakte
ze die handschoen op. ‘Juist in deze tijd is het goed
om naar de positieve kanten van onze democratie te
kijken. Het is goed dat er ruimte is voor verschillende
meningen. En dat elke stem telt.’ Daarom doet ze een
oproep: ‘Aan iedereen die mag stemmen: maak van je
stemrecht gebruik! Lees je vooraf in, bijvoorbeeld op
Instagramaccounts of op sites van politieke partijen.
Of maak gebruik van een digitale kieshulp.’

 er zijn voor een deel andere

stembureaus dan u gewend bent.
Die zijn veel groter. Daardoor kunnen
wij - en u als kiezer - goed afstand
houden.
 er zijn veilige looproutes, aparte inen uitgangen, en ‘eenrichtingverkeer’
 mondkapjes, kuchschermen en
handgel - het is er allemaal
 het rode stempotlood mag u houden;
zo gebruikt iedereen altijd een nieuw,
schoon potlood. Dat is hygiënischer.
 we maken aanraakvlakken vaak
schoon
 ouderen kunnen ook op 15 en 16
maart stemmen, of - nu al - per brief.
U kunt alles nalezen op
www.castricum.nl/verkiezingen. Heeft
u vragen? Bel ons (tel. 14 0251) of
mail naar verkiezingen@castricum.nl

Inmiddels moet u uw stempas in huis
hebben. Geen stempas ontvangen?
Bel ons dan: 14 0251. Leg de stempas
alvast klaar om mee te nemen naar het

Weet wat de
Tweede Kamer doet
Bekijk dit ﬁlmpje van de NOS
‘Die ene dag dat jij de macht hebt’:
(https://youtu.be/C0qCe8ZzQII)
Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

stembureau. U moet ook een geldig
legitimatiebewijs meenemen. Een
verlopen identiteitsbewijs kan ook, als het
maar niet langer dan vijf jaar verlopen is.

17 maart (stembureaus geopend voor iedereen)
■ GEOPEND VAN 07.30 UUR TOT 21.00 UUR

• Gemeentehuis Castricum
• Gymzaal Eerste Groenelaan
Castricum
• De Kern Overtoom Castricum
• Pastorie RK kerk Castricum
• Gymzaal Walingstuin Castricum
• Gymzaal Rooseveltlaan
Castricum
• Sportcentrum De Bloemen
Castricum

■ ANDERS DAN ANDERS!

Voorop uw stempas staat het adres
van het dichtstbijzijnde stembureau.
Wilt u daar alstublieft gaan stemmen?
Zo spreiden we de stemmers over de
stembureaus. Als dat echt niet lukt,
mag u naar een ander stembureau in
de gemeente komen. Staat er geen
stembureau op uw stempas, dan kunt u
er zelf een kiezen.

OP 15, 16 OF 17 MAART

Bent u 70 jaar of ouder? U kunt met uw
stempas niet alleen op 17 maart maar ook
op 15 of 16 maart uw stem uitbrengen.
Zo spreiden we de mensen die komen
stemmen over meerdere dagdelen.
We maken dit keer gebruik van grote,
ruime stemlocaties. Het kan dus zijn dat
het stembureau waar u meestal heen
ging, dit keer ‘niet meedoet’.

Leg klaar: stempas en legitimatiebewijs

Op 17 maart neemt u uw stempas
en uw identiteitsbewijs mee naar het
stembureau. U kunt die dag stemmen
tussen 7:30 en 21:00 uur.

Stem in het stembureau
dat op uw stempas staat

■ U STEMT IN EEN STEMBUREAU

Wil je ons interview met Roanne zien? Kijk dan op
ons Instagramaccount: @gemeentecastricum

Ik ben jonger dan 70 jaar.
Waar kan ik stemmen?

We maken dit keer alleen gebruik van
grote, ruime stemlocaties. Het kan dus
zijn dat het stembureau waar u meestal
heen ging, dit keer ‘niet meedoet’. Waar u
kunt stemmen, staat in de lijst hiernaast.
Voorop uw stempas staat het adres van
het dichtstbijzijnde stembureau. Wilt
u daar alstublieft gaan stemmen? Zo
spreiden we de stemmers gelijkmatig over
de stembureaus. Als dat echt niet lukt,
mag u naar een ander stembureau in de
gemeente komen.

Ik ben 70 jaar of ouder.
Waar en hoe kan ik
stemmen?

• Buurt- en Biljartcentrum,
Van Speijkkade Castricum
• Gymzaal Vondelstraat Castricum
• De Oude Keuken Oude Parklaan
Castricum
• Huis van Hilde Westerplein
Castricum - open van 00.00
tot 20.00 uur
• FASE FIER Castricum
• ’t Kruispunt Akersloot
• Sportcentrum De Lelie Akersloot

• De Storey Club Akersloot
• Gymzaal Het Kleurenorkest
Limmen
• Vredeburg Limmen
• Sportcentrum De Enterij
Limmen
• mobiel stembureau:
1. Sans Souci: 10.00 - 12.00
(alleen voor bewoners)
2. De Kemphaan, de Woude:
19.00 - 20.30

 LET OP: Bent u jonger dan 70 jaar maar heeft u een kwetsbare gezondheid?
Dan mag u ook op 15 of 16 maart komen stemmen (zie ‘Ik ben 70 jaar of ouder’).

Belangrijke data:

NU – uw stempas moet bij u bezorgd zijn.
Geen stempas ontvangen?
Bel ons: 14 0251.
11 maart – (voor onze 70-plussers) extra
pakketje voor het stemmen per brief moet
bezorgd zijn. Niet ontvangen? Bel de
Rijksoverheid, 0800 1351.
12 maart – laatste dag om een kiezerspas
te regelen, bij de receptie van het
gemeentehuis. Meer weten? Kijk op
www.castricum.nl/verkiezingen. Nog
vragen? Bel ons: 14 0251.
12 maart – (voor onze 70-plussers) laatste
dag om uw briefstem op de post te doen.
Uiterlijk om 17:00 uur, via PostNL.

12 maart – laatste dag om een
schriftelijke volmacht (formulier) te regelen
bij de gemeente (uiterlijk 17:00 uur). Een
onderhandse volmacht afgeven kan tot
op de dag van de verkiezingen. Vragen?
Bel ons: 14 0251.
10, 11, 12, 15, 16, 17 maart – (voor
onze 70-plussers) briefstemmen kunnen
worden ingeleverd op inleverpunten.
15 en 16 maart – stembureaus open voor
ouderen en mensen met een kwetsbare
gezondheid.
17 maart - stembureaus open voor alle
kiezers.

‘DIE ENE DAG DAT U DE MACHT HEEFT’

Op wie ga ik stemmen?

Welke politieke partij past het beste bij uw ideeën? Lees de plannen van de partijen op
hun website. Praat erover met bekenden. Of gebruik een digitale kies- of stemhulp: u
beantwoordt dan de vragen en stellingen en krijgt na aﬂoop te horen welke partij het
beste bij u past.
- Stemwijzer.nl
- Kieskompas.nl. Met extra voorlees- en uitlegfunctie. Voor als u de taal en vragen van
de kieshulp moeilijk vindt.
- diverse tv-zenders houden verkiezingsinterviews en -debatten met lijsttrekkers.
U vindt ze via de digitale tv-gids, via www.uitzendinggemist.nl of (vaak) op YouTube.

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

Op 17 maart kunt u stemmen in de
stembureaus uit de lijst links hiernaast.
Op 15 en 16 maart kunt u tussen
7:30 en 21:00 uur stemmen in:
• ‘t Kruispunt Akersloot
• Gemeentehuis Castricum
• Vredeburg Limmen

 LET OP: Ook als u jonger bent dan
70 jaar maar wel een kwetsbare
gezondheid heeft, kunt u van deze
service gebruikmaken.
■ OF U STEMT PER BRIEF

U kunt ook uw stem per brief laten weten.
Daarvoor heeft u een tweede pakketje
per post gekregen. Met daarin een blanco
stembiljet, twee enveloppen en een uitleg.
U kunt thuis het stembiljet invullen en
in de envelop opsturen. Óf u brengt de
envelop met uw stem langs bij één van de
speciale inleverpunten op 10, 11, 12, 15
of 16 maart tussen 9:00 en 17:00 uur; of
op 17 maart tussen 7:30 – 21:00 uur in:
• Bibliotheek Akersloot
• Gemeentehuis Castricum
• De Heeren van Limmen, Limmen
Vragen over briefstemmen kunt u
telefonisch stellen: 0800-1351
(8:00-20:00 uur, 7 dagen per week).

Briefstemmen voor ouderen

Bent u 70 jaar of ouder? Dan mag u uw
stem ook per brief uitbrengen. Dat kan
met het extra pakketje dat u per post hebt
gekregen. Er zit ook een instructie bij. U
kunt uw briefstem opsturen (uiterlijk 12
maart) of inleveren (uiterlijk 17 maart) bij
een inleverpunt. Let op: een inleverpunt
is niet hetzelfde als een stembureau!
Komt u er niet uit, belt u dan 0800 1351
(Rijksoverheid, 8:00-20:00 uur, 7 dagen
per week).

Wist u dat…

 er 19 stembureaus zijn
 er in onze gemeente zo’n 29.000

mogen stemmen

 u het rode stempotlood dit keer mag

houden

 het jongste stembureaulid 21 jaar is
 onze voorbereidende teams al in

oktober zijn gestart met de organisatie.

Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.castricum.nl

