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Week van de Afvalhelden

Waarom de Week 
van de Afvalhelden?
In de Week van de Afvalhelden 
zetten wij onze afvalmedewerkers 
in het zonnetje. Zij zijn voor ons van 
onschatbare waarde en staan in weer 
en wind klaar om afval in te zamelen. 
En niet alleen in Uitgeest, maar in 
heel Nederland. De afvalketen is een 
onmisbare sector die iedere dag in 
de weer is voor een schoner milieu. 
De Week van de Afvalhelden is een 
initiatief van Nederlandse Vereniging 
van Reinigingsdiensten (NVRD), 
Vereniging Afvalbedrijven en O&O 
Fonds GEO.

Duimpje omhoog
Wilt u uw waardering tonen aan 
onze Afvalhelden? Steek dan uw 

duim omhoog als u ze tegenkomt. 
Een klein gebaar, maar een enorme 
opsteker voor onze medewerkers.



U kunt Arno overal tegenkomen: Op de 
kraan wagen, containers weghalen bij de 
milieustraat Schulpstet, maar vooral als 
chauff eur op de zijbelader. Die afwisseling 
vindt hij ook het leukste aan zijn werk. 
Arno: “Kinderen zijn onze grootste fans. 
Of we nou langs een schoolplein rijden 
of door de straat, er wordt altijd naar 
ons gezwaaid. “ En de allergrootste fan 
in Castricum is misschien wel Len. “Len 
staat elke week op de hoek van de straat 
te wachten tot we langskomen. Hij is gek 
op mijn collega Leon. Soms mag hij een 
stukje meerijden. Dat is toch prachtig?” 
Castricummers laten vaak hun waardering 
zien. “We vinden regelmatig een pak 
koek op de rolcontainer en rond Kerst 
kerststollen. Laatst hadden we toch een 
container geleegd die iemand per ongeluk 
verkeerd om had gezet. Toen werden we 
getrakteerd op gevulde koeken.”

Het contact met en informeren van 
inwoners bevalt Arno zo goed, dat 
hij start als afvalcoach. “Ik merk dat 
ik heel blij word als ik iets kan doen 
voor inwoners, service kan bieden. De 
afgelopen jaren heb ik veel geleerd. 
Bijvoorbeeld om meer geduld te hebben. 
Vroeger was ik wat kort door de bocht. En 
luisteren is ontzettend belangrijk. Wat is 
de andere kant van een verhaal. En dat je 
prettig uit elkaar kunt gaan, zonder dat je 
het met elkaar eens hoeft te zijn.”

Onze afvalheld in het zonnetje: Arno Hilckman

Tip uit de milieustraat!
Het wordt weer voorjaar. Weet dat u 
bij de milieustraat geen graszoden en 
grond kwijt kunt. Dat brengt u naar 
een particuliere partij.

En sorteer de spullen die u wegbrengt 
thuis alvast. Zo gooit u alles op de 
milieustraat makkelijk weg. Zorg dat 
het voor onze medewerkers makkelijk 
te zien is wat u wegbrengt. Dichte, 
zwarte vuilniszakken zijn dus niet 
handig. We vragen altijd of u die open 
wilt maken. 

Doe mee met de 
kleurplatenactie



Wil jij helpen om onze Afvalhelden in het zonnetje te 
zetten? Jij kunt de medewerkers van bijvoorbeeld onze 
huisvuilwagens verrassen met een mooie kleurplaat 
of tekening. Hang deze achter het raam, aan de 
voorkant van de container of geef je kleurplaat af bij de 
milieustraat. 

  De kleurplaat kun je downloaden van de 
gemeentewebsite (www.castricum.nl/afval) 
of ophalen bij de milieustraat. 

Als je kans wilt maken op één van de leuke prijzen dan zijn er 
twee mogelijkheden om mee te doen:

Maak een foto van je kleurplaat en plaats deze foto 
in een openbaar bericht op Facebook en tag de 
gemeente Castricum.

Geef je kleurplaat af bij de milieustraat Castricum of 
stuur ’m op naar Team Afval, t.a.v. jury kleurwedstrijd, 
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum

Alle kleurplaten die bij ons binnen zijn voor vrijdag 25 maart
maken kans op deze mooie prijzen: Lego Duplo vuilniswagen 
(0 tot 5 jaar) of een Playmobil vuilniswagen (5 tot 12 jaar).
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Kent u deze al?Kent u deze al?

Maak kennis met onze KEA-container. U vindt hem op 
verschillende milieuparkjes in het dorp. Het is een makkelijke 
manier om klein elektrisch afval weg te gooien, zoals een 
föhn, broodrooster of elektrische tandenborstel. 
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Kies voor wat u belangrijk vindt voor Castricum
Burgemeester Toon Mans: “De gemeente-
raad gaat over heel veel onderwerpen 
die dicht bij de belevingswereld van alle 
Castricummers liggen, bijvoorbeeld wonen, 
zorg of sport. Op 16 maart kiest u voor de 

personen die er voor u zijn, voor uw woon- 
en leefomgeving. Ga dus stemmen op 16 
maart en kies voor wat u belangrijk vindt 
voor Castricum.”

Informatievideo Welzijn op recept 
Veel mensen die bij de huisarts komen, 
hebben naast een lichamelijke probleem, 
ook andere klachten. Soms zijn patiënten 
naast een lichamelijke diagnose veel meer 
gebaat bij andere oplossingen. Ze zijn bij-
voorbeeld eenzaam of ze zoeken een leuke 
hobby waar ze andere mensen kunnen ont-
moeten. In Castricum is er het programma 
Welzijn op recept. In een nieuwe informatie-
video wordt Welzijn op recept uitgelegd aan 
de hand van voorbeelden uit de praktijk. 
Wethouder Binnendijk: ‘Tegen eenzaam-
heid helpt een pilletje niet, daarvoor heb je 
iets anders nodig. En Welzijn op recept kan 
dat juist bieden.’

Aandacht en activiteiten als medicijn 
Welzijn op recept is een samenwerkingspro-
ject tussen medewerkers in de huisartsen-
praktijk, de huisartsen zelf, de praktijkonder-
steuners, de GGZ en het Sociaal Team van 
Castricum. Goede zorg is niet altijd medi-
sche zorg, maar kan juist gevonden worden 
in het welzijnswerk van Castricum. Na de 
doorverwijzing naar het sociaal team of de 
welzijnswerker, volgt er een vraaggesprek. 
Waar de huisarts kijkt naar de oorzaak, kijkt 
het sociaal team naar de oplossing. Soms 
liggen die heel dichtbij, door een cursus die 
toevallig in de buurt gegeven wordt, of een 
club die in de buurt is.

De inrit op de Soomerwegh naar het Raad-
huisplein, ter hoogte van het gemeente-
huis, krijgt een verhoogde drempel. Deze 
maatregel leidt tot een lagere snelheid en 
een grotere verkeersveiligheid. Tegelijker-
tijd voorkomt de drempel wateroverlast in 
de parkeerkelder van het gemeentehuis bij 
hevige regen. 

Planning
De werkzaamheden starten op donderdag 
10 maart om 19.00 uur en zijn maandag 14 
maart klaar. Om de overlast zo kort mogelijk 
te houden wordt er in de avond en nacht 
van donderdag op vrijdag en vrijdag op 
zaterdag doorgewerkt. Zondag 13 maart 
zijn er geen werkzaamheden.

Bereikbaarheid en omleidingen
Tijdens de werkzaamheden is het Raadhuis-
plein vanaf de Soomerwegh afgesloten voor 
al het verkeer en is parkeren in de parkeer-
kelder van het gemeentehuis niet mogelijk. 
De parkeerplaatsen op het Raadhuisplein 
en achter de Vomar zijn bereikbaar vanaf de 
C.F. Smeetslaan. Dierenartspraktijk IJmond 
Noord en Kapsalon Samen blijven ook via 
deze weg bereikbaar. 

Daarnaast is één rijbaan van de Soomer-
wegh vanaf de rotonde tot aan het Raad-
huisplein afgesloten. Het doorgaande auto-
verkeer richting de Zeeweg wordt omgeleid 
via de Geesterduinweg. De aannemer 
plaatst omleidingsborden.

Werkzaamheden en afsluiting raadhuisplein 

Meer weten over Welzijn op recept? 
Ga naar www.castricum.nl/aanvragen-en-regelen/welzijn-op-recept

Jantje Beton collecteert
van 6 t/m 12 maart

De omgevingsvergunning voor de inrichting Tardy Vermicultures B.V. gelegen aan 
Heemstederweg 4 in Castricum wordt gewijzigd. Het betreft een inrichting voor het 
composteren van groenafval, het kweken van wormen, het verwerken van A-hout tot 
biobrandstof, het verwerken van stamhout tot planken en het opslaan van puin en 
steen. De wijziging betreft een actualisatie van de huidige vergunning op de Beste 
beschikbare technieken. Diverse voorschriften worden ingetrokken, gewijzigd of 
toegevoegd.

Ter inzage
De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen van 17 maart 2022 tot en met 
27 april 2022 ter inzage bij de gemeente Castricum (op afspraak). 
Om de stukken digitaal te ontvangen dient u een verzoek in bij Omgevingsdienst NHN 
via postbus@odnhn.nl onder vermelding van het zaaknummer OD.348627.

Zienswijzen 
Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. 
Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Omgevingsdienst NHN, Postbus 2095, 1620 EB 
in Hoorn. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze ontwerpbesluit ambtshalve 
wijziging omgevingsvergunning onderdeel milieu, Heemstederweg 4 in Castricum, 
zaaknummer: OD.348627.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met de afdeling 
Regulering van de OD NHN via telefoonnummer 088-1021 300 (graag uiterlijk een 
week vóór afloop van de termijn). Van de mondelinge zienswijze(n) wordt een verslag 
gemaakt.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst NHN via 
088-1021300.

Ontwerpbesluit wijziging omgevingsvergunning 
milieu Heemstederweg 4 in Castricum

Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats 
in Sans Souci te Castricum door middel van plaatsing van verkeersbord E6 en een 
onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld. De volledige 
tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening – kunt u inzien op: 
www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad.

Bezwaar
Het verkeersbesluit kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. 
Vanaf 3 maart 2022 ligt het verkeersbesluit 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. 
Tijdens deze periode kunt u bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op 
www.castricum.nl

Verkeersbesluit: realiseren gehandicaptenparkeerplaats
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Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Dr. Ramaerlaan 1 in Castricum, het herstellen en restaureren van het spuithuisje 
(monument), datum ontvangst 1 maart 2022 (Z22 063424)
Goudenregenlaan 63 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, 
datum ontvangst 28 februari 2022 (Z22 063158)
Heereweg 17a in Castricum, het realiseren van een B&B, datum ontvangst 1 maart 
2022 (Z22 063351)
Martin Luther Kinglaan 109 in Castricum, het vergroten van de woning, 
datum ontvangst 24 februari 2022 (Z22 063013)
Oranjelaan 16 in Castricum, het bouwen van een erker en het isoleren van de 
woning, datum ontvangst 1 maart 2022 (Z22 063309)
Schulpstet 24 in Castricum, het bouwen van een berging, datum ontvangst 3 maart 
2022 (Z22 063597)
tegenover Kapelweg 26 en 28 in Limmen, het bouwen van 28 woningen, 
datum ontvangst 25 februari 2022 (Z22 063083)
tegenover Kapelweg 26 en 28 in Limmen, het bouwen van een woning, 
datum ontvangst 28 februari 2022 (Z22 063291)
Zeeweg 45 in Castricum, het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan, 
datum ontvangst 1 maart 2022 (Z22 063394)
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

Hazelaantje 1 in Limmen, het verplaatsen van de uitweg, verzenddatum 1 maart 
2022 (WABO2100139)
Hogeweg 10 in Limmen, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 
24 februari 2022 (Z22 059805)
Kerklaan 39 in Akersloot, het veranderen van de gevel van de woning (monument), 
verzenddatum 1 maart 2022 (Z057619)

Verleend

Outerlant 6 in Akersloot, het vergroten van de berging en plaatsen dakopbouw, 
verzenddatum 2 maart 2022 (Z057558)
Pageveld 8 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 1 maart 2022 
(Z22 059841)
Rijksweg 3 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 1 maart 2022 
(Z22 060494)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Dorpsstraat 76 in Castricum, het wijzigen van de gevels, verzenddatum 2 maart 
2022 (Z056636)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.
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