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Gemeentenieuws

Molen Koningsdam Limmen in onderhoud
Op maandag 1 maart is de molen op de 
Koningsdam in Limmen tijdelijk ver-
wijderd en opgeslagen in een loods. 
De ontbrekende molen in het straat-
beeld levert veel vragen op, de geliefde 
molen wordt gemist. De molen op de 
Koningsdam is tijdelijk verwijderd, 
omdat de molen in een slechte staat 
verkeert. De molen kon niet meer ter 
plaatse worden gemaakt.

De molen is destijds gemaakt door 
Limmenees Cees Pepping. Cees Pep-
ping heeft de molen geschonken aan de 
gemeente Castricum en heeft jarenlang 
met veel liefde de molen onderhouden en 
nu het stokje overgedragen aan de jong-
ste molenaar van Nederland, Stan Baltus. 
Stan Baltus volgt de opleiding tot mole-
naar en heeft al meerdere molens in Lim-
men hersteld en onderhoudt als vrijwilliger 
de molen voor de gemeente Castricum. 

De onderdelen van de molen zullen wor-
den hersteld, de molen wordt vervolgens 
weer opnieuw opgebouwd, geverfd en zal 
dan vóór de zomer worden teruggeplaatst 
op de Koningsdam. 

Denk mee over toekomst Maranathakerk

Wat mag er komen op de plek van de 
Maranathakerk? Het gebouw is nu in 
gebruik als school. De gemeente denkt 
na over de mogelijkheden van deze 
locatie na 2024. Castricummers zijn 
welkom hun ideeën hierover aan te 
dragen.

Voorgeschiedenis
De Protestantse gemeente heeft het 

gebouw in 2020 verkocht aan de 
gemeente. Dat maakt de weg vrij om een 
nieuwe bestemming te vinden voor het 
gebouw of iets anders op die plek te bou-
wen. Momenteel is het gebouw in gebruik 
door het Supreme College, dat blijft in elk 
geval zo tot 2024. Het Supreme College 
biedt een internationale opleiding aan 
VWO-leerlingen van het Jac P. Thijsse en 
Bon oe er ollege. e opleiding ric t 
zich op leerlingen die meer uitgedaagd 
willen worden en anders willen leren. 

Mogelijkheden
Er is al belangstelling voor deze plek. Eer-
der hebben zich kandidaten gemeld voor 
een bioscoop en voor een huisartsenprak-
tijk. Ook voortzetting van het gebruik door 
het Supreme College is een mogelijkheid. 
In al deze gevallen is een combinatie met 
woningbouw denkbaar. Het kan ook iets 

heel anders worden: iets op het gebied 
van zorg, of een andere maatschappelijke 
of culturele of commerciële bestemming, 
al of niet in combinatie met woningbouw. 
Ook alleen woningbouw is een mogelijk-
heid. Bij dit alles kijken we naar de moge-
lijkheid om de kerk te behouden of juist 
om iets nieuws te bouwen. Sleutelwoor-
den zijn: toekomstbestendig, realistisch, 
rendabel, identiteit, en maatschappelijk en 
ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

Hoe verder
Eerst is het woord aan de inwoners. Er 
staat een peiling klaar op www.Ikdenk-
meeoverCastricum.nl, via de knop ‘Denk 
mee over’ onderwerp ‘Maranathakerk’. 
Reageren kan t/m 6 april. De uitkomsten 
van deze peiling worden door burgemees-
ter en wethouders aangeboden aan de 
gemeenteraad. 

  e huidige lockdown zal worden ver-
lengd tot en met 30 maart. 

  e avondklok bli t van kracht tot en 
met 30 maart.

  et reisadvies van et kabinet  blij  
in Nederland en ga niet op reis, geldt 
sowieso tot en met 15 april.

  we lessen en a zwe en begin-

nen weer voor kinderen tot 12 jaar (geen 
ouders toegestaan, kleedkamers geslo-
ten).

  Het toegestane aantal klanten per 
winkel wordt verruimd. In winkels 
groter dan 50 vierkante meter, mag één 
klant per 25 vierkante meter naar bin-
nen, met een maximum van 50 klanten.

  Buitensporten vanaf 27 jaar mag na 15 
maart met 4 mensen.

  Meer bezoekers voor mensen in ver-
pleeghuizen, twee in plaats van één per 
dag.

  p  maart zal er een perscon eren-
tie volgen over de maatregelen voor de 
periode na 30 maart. 

Lockdown verlengd, opsomming huidige maatregelen 

 Voorlopige agenda raadsinformatieavond /    
         commissies18 maart 2021

Agenda Raadsinformatieavond / commissie datum
Tijd Onderwerp

Raadsinformatiebijeenkomst
19.30 – 20.45 Presentatie Beheersmaatregelen jeugd en Wmo 

21.00 – 22.00 

Pauze
Commissie 
Burgerinitiatiefvoorstel kunstbunker Castricum 

21.45 – 22.30
Auditcommissie
Auditcommissie 

 Agenda Raadsplein 25 maart 2021  
Agenda Raadsinformatieavond / commissie datum
Tijd Onderwerp

 Commissies
19.30 – 20.45 Consultatie Beheersmaatregelen jeugd en Wmo
19.30 – 20.45 Diversen rondom afval:
 - Verordening tegemoetkoming kosten medisch afval
 - Motie vreemd aan de orde van de dag inzake zwerfafval 
 Pauze
21.00 – 22.30 Herstelfonds Corona
21.00 – 21.45   Vervolgbehandeling Hoofdlijnennotitie Omgevingsvisie incl.  
 eventuele moties en amendementen 

Kent u iemand die een 
lintje verdient? 
Tijdens de Lintjesregen op 26 april 
2020 zijn maar liefst acht inwoners van 
de gemeente Castricum onderscheiden 
met een Koninklijke onderscheiding. 
Door de coronamaatregelen kregen 
zij hun onderscheiding (‘lintje’) op 
een later moment uitgereikt door de 
burgemeester. Het lintje is een blijk 
van waardering uit de samenleving 
voor mensen die zich langdurig en 
op allerlei terreinen inzetten voor de 
maatschappij. Kent u ook iemand in uw 
omgeving die een lintje verdient? Dan 
kunt u die persoon voordragen. Neem 
dan contact op met de gemeente 
waarin de persoon woont.

Een koninklijke onderscheiding 
kan worden uitgereikt bij twee 
gelegenheden:
 tijdens de jaarlijkse lintjesregen   
dit is de laatste werkdag voor 
Koningsdag
 en bij een bijzondere gelegen eid  
zoals bijvoorbeeld een afscheid of 

 een jubileum.

Vraag op tijd een lintje aan
Wanneer u iemand wilt voordragen 
voor een lintje, doet u dat dan 
vóór 1 juli 2021 als u wilt dat de 
onderscheiding tijdens de jaarlijkse 
‘lintjesregen’ in 2022 wordt uitgereikt. 
Een voorstel voor de uitreiking bij een 
bijzondere gelegenheid, moet zes 
maanden voor de gewenste datum van 
uitreiking worden ingediend. 

Meer informatie? 
Over de regels rond de toekenning 
van lintjes kunt u alles lezen op de 
website www.lintjes.nl. Voor meer 
informatie over het aanvragen van 
een Koninklijke Onderscheiding kunt 
u contact opnemen met Els Verbeek 
van het bestuurssecretariaat, telefoon 
088 – 909 7057 of via emailadres 
elsverbeek@debuch.nl.

21.45 – 22.30   Commissie Algemene Zaken* 
   1A Besluitenlijst raadsvergadering 11 maart 2021
 1B Lijst van ingekomen stukken
 1C Lijst ter inzage gelegde informatie
 1D Mededelingen van het college
  - Algemeen
 Uit de samenwerkingsverbanden
 1E - Vragen uit de raad
22.45 – 23.00  Raadsvergadering 
    1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politieke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Hoofdlijnennotitie Omgevingsvisie incl. eventuele moties  
  en amendementen 
 B Zienswijze op toekomstvisie RAUM 2030
 C Burgerinitiatiefvoorstel kunstbunker Castricum
 D Locatiekeuze nieuw zwembad Noord-End inclusief 
  moties en amendementen
 5 Sluiting

 Agenda Raadsplein 25 maart 2021  
Agenda Raadsinformatieavond / commissie datum
Tijd Onderwerp

 Agenda Raadsplein 25 maart 2021  



U bent van harte welkom de vergade-
ringen 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 commissie-
vergaderingen? 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 vooraf-
gaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. 
Het eerstvolgende raadsspreekuur is op 
maandag 15 maart. 

 Algemene informatie vergaderingen  
 gemeenteraad Castricum

 Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd
Adres Omschrijving
Tussen station Uitgeest 
en Van der Valk Hotel 

Hogeweg 120 in Limmen

Geesterweg in Akersloot, het aanleggen van midden-
spanningskabel en het maken van gestuurde borin-
gen en persingen, datum ontvangst 4 maart 2021 
(WABO2100502)   
het veranderen van de gevel van de garage, datum 
ontvangst 4 maart 2021 (WABO2100514)

Kleibroek 68 in Castricum het monteren van PV-panelen, datum ontvangst 5 
maart 2021 (WABO2100520)

M.H. Tromplaan 17 
in Castricum

het vergroten van de woning t.b.v. een Bed&Breakfast, 
datum ontvangst 8 maart 2021 (WABO2100528)

Molenweide 61 
in Castricum

het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 9 
maart 2021 (WABO2100535)

Sportlaan 7 in Limmen

Zeeweg 8 in Castricum

het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 6 
maart 2021 (WABO2100525)
het plaatsen van portalen, datum ontvangst 9 maart 
2021 (WABO2100536)

Rectificatie:  
In de publicatie van 10 maart 2021 is onderstaande ontvangen aanvraag gepubliceerd
Aangevraagd

Adres Omschrijving
Gasstraat 3 in Castricum het wijzigen van de gevel, dit moet zijn: het wijzigen van 

de gevel en realiseren van extra units, datum ontvangst 
2 maart 2021 (WABO2100476) 
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aan-
vraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen 
een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt 
u contact met ons opnemen.
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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 Omschrijving
Dorpsstraat 115 
in Castricum
Dusseldorperweg 135 
in Limmen
Hoogeweg 2 in Castricum

Westerweg 110 
in Limmen

het vervangen van de bestaande T-Mobile antennes, 
verzenddatum 10 maart 2021 (WABO2001703)
het wijzigen van de gevel en het dak van de woning, 
verzenddatum 9 maart 2021 (WABO2002127)
het plaatsen van een afrastering en het bouwen 
van een schuilstal tbv paarden en pony’s (aanvul-
ling WABO2001382), verzenddatum 8 maart 2021 
(WABO2002633)
het verplaatsen van de uitweg, verzenddatum 9 maart 
2021 (WABO2100121)

Woude 1 in De Woude het betegelen van de tuin (legalisatie), verzenddatum 11 
maart 2021 (WABO2000896)

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

Niet behandeld: aanvraag onvolledig 
Adres Omschrijving
Anna Paulownastraat 1 
in Castricum

Plantenhove 30 
in Castricum
Veenpluis 2 in Limmen

het bouwen van een schuur en het plaatsen van 
zonnepanelen, verzenddatum 16 februari 2021 
(WABO2100276)
het plaatsen van een tuinhuis, verzenddatum 
16 februari 2021 (WABO2100306)
het realiseren van een verblijfsruimte ter hoogte van de 
tweede verdieping en het plaatsen van twee dakkapel-
len, verzenddatum 16 februari 2021 (WABO2100310)

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

Kijk voor meer informatie  
op onze website:

www.castricum.nl

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

In de Staatscourant van 18 3 2021 is het volgende verkeersbesluit gepubliceerd:

1. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeer-
plaats in het Fluitekruidpad te Akersloot. Door middel van plaatsing van verkeers-
bord E6 en een onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat ver-
meld, als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 
1990 (RVV1990). De volledige tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende 
tekening – kunt u inzien op: www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit 
kunt u bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op www.castricum.nl 

Verkeersbesluit: realiseren gehandicaptenparkeerplaats

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)
Adres Omschrijving
Hogeweg 146 in Limmen

Prinses Margrietstraat 18 
in Castricum
Lindenlaan 103 in 
Castricum

Jan Evertsenlaan 10  
in Castricum
Dronenlaantje 3 
in Limmen

het bouwen van een loods, verzenddatum 26 februari 
2021 (WABO2002376)
het vergroten van de woning (erker), verzenddatum 18 
februari 2021 (WABO2002648)
het bouwen van een carport en het plaatsen van 
een schutting, verzenddatum 24 februari 2021 
(WABO2100045)
het vergroten van de woning (erker), verzenddatum 1 
maart 2021(WABO2100080) 
het verplaatsen van een bestaande schuur, verzendda-
tum 1 maart 2021 (WABO2100193)

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

Verlengen behandeltermijn
Adres Omschrijving
Achterweg 22 in Limmen

Doodweg 5 in Castricum

Kerklaan 16 en 16a t/m 
16j in Akersloot 
(Kerklaan 16) 

Westerweg 160a in 
Limmen (naast 
Westerweg 162) 

het verhogen van de bedrijfshal, verzenddatum 10 
maart 2021 (WABO2100114)
het bouwen van een woning en een schuur, verzendda-
tum 10 maart 2021 (WABO2002595)
het bouwen van 11 appartementen, verzenddatum 9 
maart 2021 (WABO2002382)

het vergroten van de woning (erker), verzenddatum 1 
maart 2021(WABO2100080) 
het verbouwen van een schuur ten behoeve van bewo-
ning, verzenddatum 8 maart 2021 (WABO2002654)

De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd




