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Over de mogelijke nieuwe bestemmingen 
van de locatie waar nu de Maranathakerk 
staat houden wij een inloopbijeenkomst. 
Wilt u meedenken? En wilt u zien welke 
ideeën er al zijn? Kom dan naar de infor-
matieavond op 13 maart tussen 18:30 en 
20:00 uur in het gemeentehuis Castricum. 
U hoeft zich niet aan te melden hiervoor. 
U kunt ook via een enquête uw mening 
laten horen:
www.ikdenkmeeovercastricum.nl > 
Maranathakerk. Dat kan tot 13 maart. 

Waar gaat het over? 
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 leeftijd 
van 12 tot 18 jaar. 
Wij zoeken voor deze plek een mooie, nieuwe 
invulling, die past bij de maatschappelijke 
behoefte van inwoners. Dat doen wij graag 
samen met u, via de enquête en de inloopbij-
eenkomst.  

Wat moet hier komen? 
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 
gebo w  parkeren en de nanci le gevolgen 
op hoofdlijnen. Die verkenning kunt u lezen op 
www.ikdenkmeeovercastricum.nl. 

Inloopbijeenkomst over locatie 
Maranathakerk op 13 maart

Kent u iemand in uw omgeving die zich al heel 
lang inzet voor de maatschappij, op aller-
lei terreinen? Iemand die daarvoor een lintje 
verdient? Als die persoon in onze gemeente 
woont, dan kunt u die bij ons voordragen voor 
een koninklijke onderscheiding: een ‘lintje’. 

Wat is een koninklijke onderscheiding 
Het lintje is een blijk van waardering uit de 
samenleving. De burgemeester reikt die uit, 
namens de Koning. Deze koninklijke onder-
scheiding kan worden uitgereikt:
• tijdens de jaarlijkse ‘Lintjesregen’, dit is de 

laatste werkdag voor Koningsdag, eind april
• bij een bijzondere gelegenheid, zoals bij-

voorbeeld een afscheid of een jubileum.

Vorig jaar kregen tijdens Lintjesregen maar 
liefst dertien inwoners van onze gemeente 
een lintje. En op drie andere momenten in het 

jaar speldde de burgemeester een koninklijke 
onderscheiding op bij een inwoner.

Vraag op tijd een lintje aan
Wilt u iemand voordragen voor een lintje? 
• voor een uitreiking tijdens Lintjesregen 

2024: draagt u die persoon bij ons voor 
vóór 1 juli 2023 

• voor een uitreiking bij een bijzondere 
gelegenheid: draagt u dan die persoon 
minimaal zes maanden voor de gewenste 
datum van uitreiking voor. 

Hoe vraag ik een lintje aan? 
Lees eerst goed de regels voor het toekennen 
van een lintje: www.lintjes.nl.
Voor het aanvragen van een lintje neemt u 
contact op met Els Verbeek, Bestuurssecreta-
riaat, telefoon 088 – 909 7057 of via e-mail-
adres elsverbeek@debuch.nl.

Wie verdient volgens u een lintje?

        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

.   .  lankbordsessie best rsopdrac t exibel plaatsbare woningen

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

Raadsplein donderdag 16 maart
Elke twee weken is er Raadsplein. Eerst zijn er commissievergaderingen, daar vindt de 
politieke discussie plaats. Daarna volgt de raadsvergadering. Daar worden de besluiten 
genomen. Als een onderwerp in de commissie besproken is, komt het twee weken later 
op de agenda van de raadsvergadering.

Inspreken
Bij de commissievergaderingen kunt u uw mening geven door in te spreken. U kunt zich 
iervoor aanmelden bi  de griffie tot iterli k .  r op de dag van de vergadering.  

kunt inspreken over de onderwerpen die op de agenda staan. Staat er een * achter het 
onderwerp, dan is inspreken niet (meer) mogelijk.

Commissies Raadzaal
19.30 – 20.45 Projectopdracht huisvesting Supreme College 

21.00 – 22.45 Vervolg diversen klimaat*
- Motie bij beleidsplan “op weg naar klimaatadaptieve en 
   natuurinclusieve gemeenten”
- Moties en amendementen beleidsplan circulaire economie

21.45 – 22.30 Evaluatie subsidieregeling energiebesparende maatregelen + 
cons ltatie aangepaste regeling  besl it over nanci n

Commissies Trouwzaal
19.30 – 20.45 Ruimtelijk kader Dampegheest
21.00 – 22.00 Motie criteria tijdelijke huisvesting
22.00 - 22.30 Commissie Algemene Zaken*

In de commissie algemene zaken kunnen raadsleden vragen aan 
het college stellen over de brieven die aan raad zijn verzonden en 
over actuele politieke onderwerpen. Ook kan het college 
mededelingen doen. 

Raadsvergadering Raadszaal
22.45 - 23.00 In de raadsvergadering is de mogelijkheid voor raadsleden om 

een debat aan te vragen over een actueel onderwerp. Ook wordt 
er gestemd over de volgende voorstellen: 
• Beleidsplan “op weg naar klimaatadaptieve en natuurinclusieve 
   gemeenten” inclusief moties en amendementen (onder 
   voorbehoud van commissiebehandeling)
• Beleidsplan circulaire economie inclusief moties en 
   amendementen (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
• Controleprotocol inclusief normenkader t.b.v. accountants-
   controle jaarrekening 2022
• Fractieverantwoordingen april – december 2022

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 griffie  tot iterli k .  r op donderdag. et eerstvolgende spreek r is op 
maandag 20 maart 2023.

onta t et de gri e
Heeft u vragen over (de vergaderingen van) de gemeenteraad of wilt u zich aanmelden 
als inspreker  iervoor k nt  terec t bi  de griffie. at kan per mail via 
raadsgriffie castric m.nl o  tele onisc  via    o   . 

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

Welkom bij de gemeenteraad
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Op deze pagina leest u alles over de verkie-
zingen 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) en het waterschap 
in onze regio: Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (hhnk.nl). 
Op één plek kan dat ook al tussen 00.00 en 
01.00 uur: bij de Tuin van kapitein Rommel. 

Stempassen (niet) ontvangen? 
De stempassen heeft u thuis bezorgd gekre-
gen. Geen stempassen ontvangen? Vraag dan 
nu nog vervangende stempassen aan: 
- U komt langs in het gemeentehuis tijdens 

de openingstijden van de receptie, met uw 
identiteitsbewijs. U krijgt een aanvraagformu-
lier, vult het ter plekke in en levert het in. Let 
op: dit kan tot 14 maart 12.00 uur. U krijgt 
een vervangende stempas mee of krijgt die 
opgestuurd.

- of u vraagt schriftelijk een vervangende pas 
aan. U downloadt het formulier op onze 
webpagina www.castricum.nl/verkiezingen 

> stempas. U vult het in en ondertekent het. 
Maak een kopie van uw geldige identiteits-
bewijs en stuur dat samen met het formulier 
naar de gemeente: e-mail verkiezingen@
castricum.nl, of per post naar: Gemeente 
Castricum, Bureau Verkiezingen, Raadhuis-
plein 1, 1902 CA Castricum. Let op: deze 
aanvraag moet uiterlijk 10 maart door ons 
zijn ontvangen! 

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 21.  
Tip: wilt u stemmen in Limmen of Bakkum in 
een rustiger stembureau? Kies dan voor 
- in Limmen: De Heeren van Limmen of 
  De Enterij
- in Bakkum  – Gymzaal Vondelstraat 

Als ik niet zelf kan komen stemmen? 
Dan kunt u iemand anders machtigen. 
Die andere persoon brengt uw stem uit 
tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem. 
- U vult 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 u vult vooraf een speciaal formulier in. 
U kunt dat afhalen bij de receptie in het 
gemeentehuis of  downloaden op onze 
webpagina www.castricum.nl/verkiezingen 
> machtiging. U vult het formulier in, onder-
tekent het beiden, 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.
Vooraf is het belangrijk te weten wie u mag 
machtigen, d.w.z. in welk gebied de gemach-
tigde 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/ > 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 tele-
foon 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 gemeen-
tehuis. 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 
webpagina www.castricum.nl/verkiezin-
gen  > 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/ > button Kiezerspas. Of bel 
ons via 14 0251
.
Meer weten? 
www.castricum.nl/verkiezingen/
Of bel naar 14 0251. 

Nog een paar dagen tot verkiezingen Provinciale Staten en waterschap!
Elke stem telt: verkiezingen op 15 maart

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 over:
• Of en waar steden en dorpen kunnen 

uitbreiden. 
• Waar bedrijventerreinen mogen worden 

aangelegd. 
• Waar spoorwegen, natuurgebieden, 

boerenbedrijven mogen komen. 
• Het aanleggen en onderhouden van pro-

vinciale wegen  etspaden en br ggen.
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 

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

vlaktewater en voor veilige (vaar)wegen.

Exit-meting bij verkiezingen
Op 15 maart komt Bureau IPSOS in opdracht 
van de  exit polls o den bi  stemb rea s 
in onze gemeente. U kunt dus bij het verlaten 
van het stembureau gevraagd worden of u 
wilt laten weten op wie u heeft gestemd. Dat 
is niet verplicht, maar geeft NOS wel snel een 
indruk hoe er gestemd is.
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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.officielebekendmakingen.nl.

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Jan van Brakellaan 1 in Castricum, het wijzigen van de gevel, datum ontvangst 
26 februari 2023 (Z23 115852)
Mient 111 in Castricum, het plaatsen van een schutting en een schuur (legalisatie), datum 
ontvangst 28 februari 2023 (Z23 116325)
Rijksweg 127 in Limmen, het plaatsen van een brandtrap, datum ontvangst 26 februari 
2023 (Z23 115856)
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

Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 3 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, 
verzenddatum 1 maart 2023 (Z23 111068)
Hoocamp 43 in Akersloot, het uitbreiden van de woning, verzenddatum 24 februari 2023 
(Z23 112908)
Klaas Hoornlaan 1 in Akersloot, het realiseren van steigers met een drijvende 
overkapping, verzenddatum 28 februari 2023 (Z22 102767)
Prinses Marijkestraat 1 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 
23 februari 2023 (Z23 109674)
Visweg 10 in Limmen, het wijzigen van het kozijn in de voorgevel, verzenddatum 
28 februari 2023 (Z22 102415)
Voorweide 53 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 28 februari 
2023 (Z23 109537)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

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

De volgende boom is tijdens de laatste boomveiligheidscontrole afgekeurd vanwege de 
Honingzwam en wordt binnenkort verwijderd. In de winter planten we een boom terug.

Boom Locatie
1 Wilg Martin Luther Kingstraat 2  Akersloot

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

Aankondiging verwijderen bomen

Het is belangrijk dat inwoners een fijne 
plek hebben om te wonen, recreëren en 
werken. Voldoende buurtgroen hoort 
daarbij. Meer groen in de wijk draagt bij 
aan biodiversiteit, verlaagt hittestress, 
verbetert de waterafvoer in de buurt en 
helpt om inwoners gezond te houden.

In februari hebben we via de gemeentekrant 
en social media inwoners opgeroepen om 
de vragenlijst ‘Samen voor meer groen in uw 
buurt’ op www.ikdenkmeeovercastricum.nl in 
te vullen. Wij vroegen de inwoners om ons te 
laten weten welke plekken vergroend kunnen 
worden. Een van de suggesties is bijvoor-
beeld het vergroenen van parkeerplaatsen die 
niet of nauwelijks gebruikt worden. 

Uitslag
We hebben in totaal 35 suggesties binnen 
gekregen: een voor de dorpskern Akers-
loot, twee voor de dorpskern Limmen en 32 

suggesties voor de dorpskernen Bakkum en 
Castricum. 

De locaties Kooiplein, Geesterduin, 
Zanderijgebied en het Raadhuisplein worden 
meerdere keren benoemd als suggesties. 
Vergroening van deze locaties staat al in 
de planning van de ontwikkelaar en de 
werkzaamheden hiervoor zullen dan ook 
tegelijkertijd met de ontwikkeling van het 
gebied worden uitgevoerd. 

Volgende stap
We gaan nu bepalen welke locaties geschikt 
zijn om te vergroenen. We brengen deze in 
beeld en maken een planning. De geschikte 
locaties nemen wij mee in een meerjaren-
planning.

Hartelijk dank voor het meedenken en het 
insturen van de suggesties! 

35 bewoners sturen via: 
www.ikdenkmeeovercastricum.nl 
suggesties in om Castricum te vergroenen 




