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Elk jaar organiseren gft-composteerders en 
gemeenten gezamenlijk de Landelijke Com-
postdag. Tijdens de Landelijke Compostdag 
delen gemeenten eenmalig compost uit. 

In Castricum kunt u gratis compost schep-
pen op zaterdag 25 maart vanaf 9.15 uur op 
milieustraat Schulpstet.

Goed om te weten
Neem zelf een zak en schep mee. Komt u met 
een aanhanger? Denk eraan om de aanhanger 
goed af te dekken met een zeil of net, anders 
riskeert u een boete. We hebben 1 lading 
compost, dus op=op.

Landelijke compostdag op 
zaterdag 25 maart 

        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.

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 
i rvoor aanm l n i   ri  tot uit rli  1 .00 uur o   a  van  v r a rin .  

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 – 21.45 Vervolg diversen klimaat*

- Motie bij beleidsplan “op weg naar klimaatadaptieve en 
   natuurinclusieve gemeenten”
- Amendementen bij beleidsplan circulaire economie

21.45 – 22.30 Evaluatie subsidieregeling energiebesparende maatregelen + 
consultati  aan ast  r lin   sluit ov r 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  ri  tot uit rli  12.00 uur o  on r a . t rstvol n  s r uur is o  
maandag 20 maart 2023.

Contact met de griffie
Heeft u vragen over (de vergaderingen van) de gemeenteraad of  wilt u zich aanmelden 
als ins r r  i rvoor unt u t r c t i   ri . at an r mail via
 raa s ri @castricum.nl of t l fonisc  via 088 0  01  of 088 0 0  

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

Welkom bij de gemeenteraad

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

De Bloemen 71D in Castricum, het plaatsen van een overkapping op sportcomplex 
oor  n  atum ontvan st  maart 2023 23 11 2 8

Heemstederweg 1 in Castricum, het tijdelijk verharden van het pad (legalisatie), datum 
ontvan st 2 maart 2023 23 11 1
Iepenlaan 75 in Castricum, het vergroten van de woning en het plaatsen van een erker en 

n a o ou  atum ontvan st  maart 2023 23 11 0 2
Kadastrale sectie C perceel 4877 (naast Amandellint 20) in Limmen, het bouwen van 

n onin  atum ontvan st  maart 2023 23 11 01
Prof. van der Scheerlaan 14 in Castricum, het bouwen van een schuur en terras en 
ov r a in  atum ontvan st 8 maart 2023 23 11 2
Watertorenpad 8 in Castricum, t ou n van n tunn l as  atum ontvan st 8 maart 
2023 23 11 3
Zeeweg (strandplateau) in Castricum, het tijdelijk plaatsen van een kunstwerk, 
atum ontvan st 2 maart 2023 23 11 8

Zuidkerkenlaan 11 in Limmen, het vernieuwen en vergroten van de dakkapel, 
atum ontvan st  maart 2023 23 11 31

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 

Dr. Ramaerlaan 7 in Castricum, het plaatsen van zonnepanelen, verzenddatum 6 maart 
2023 22 0 8
Juliana van Stolbergstraat 32 in Castricum, het vergroten van de woning, 
v r n atum  maart 2023 23 112 0
Kadastrale sectie C perceel 3837 (achter Westerweg 146) in Limmen, het bouwen 
van een schuur, verzenddatum 3 maart 2023 (Z23 113035)
Zeeweg 31 in Castricum, het tijdelijk plaatsen van een horeca verkooppunt, 
v r n atum  maart 2023 23 1103
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn 

Duinweg 4 in Castricum, het bouwen van een woning, verzenddatum 6 maart 2023
22 103 0

De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) 

Zuideinderweg 3 in Limmen, het plaatsen van een kleine molen (WABO2101161)
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt met ingang van 16 maart 2023 zes weken ter 
inzage. Een belanghebbende kan binnen zes weken na deze datum een beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621 2003 BR Haarlem. Voor meer 
informatie kunt u contact met ons opnemen. De omgevingsvergunning is digitaal te raadple-
gen via www.ruimtelijkeplannen.nl en te vinden door te zoeken op bovengenoemd adres.

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 

.o ci l n ma in n.nl.
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Vanaf het tankstation bij de kruising met de Zeeweg Castricum tot aan de 
Nieuwelaan bij de gemeentegrens Heiloo. Verkeer moet rekening houden met omlei-
dingen en vertraging. Omwonenden kunnen last hebben van de werkzaamheden. 

Wij werken in vijf fases, elke keer een deel van de weg. 

  Fase Waar Wanneer 

  1 Vanaf begin van de bebouwde kom (ter hoogte 27 maart 2023 - medio mei 2023
van het tankstation) tot aan de Zuidkerkenlaan

  2 Zuidkerkenlaan - Enterij medio mei 2023 - eind juli 2023
  3 Enterij - kruising Kerkweg eind juli 2023 - 31 oktober 2023
  4 Wordt nog bepaald Wordt nog bepaald
  5 Wordt nog bepaald Wordt nog bepaald

Het totale project duurt naar verwachting tot april 2024. 

Waarom onderhoud aan en onder de weg?
•  De weg is toe aan onderhoud. 
•  We willen de verkeersveiligheid verbeteren.
•  We nemen maatregelen zodat veel minder snel wateroverlast door regenbuien ontstaat. 
•  Enkele stukken bestaande riolering worden opgeknapt. 
•  Leveranciers van elektriciteits- en datakabels onder de weg moeten onderhoud uitvoeren en 
    gaan de capaciteit van de kabelnetwerken uitbreiden. 

Dit gaan we doen
Verkeersmaatregelen
• We passen kruisingen met zijwegen aan zodat duidelijker is wie voorrang heeft en verkeer 

eerder snelheid mindert.
  ts a n or n r r  at ft m r ruimt  voor  v rsc ill n  soort n ts rs  

van  to r ts tot  l trisc  a ts. 
• Er geldt een inhaalverbod. Een middengeleider met strepen geeft dit duidelijk aan. 
• Op meer plekken komen zogeheten ‘middeneilanden’, daarmee is het veiliger oversteken en 

afslaan. 
• De kruising Rijksweg–Visweg wordt een rotonde.

Riolering
We leggen een gescheiden systeem aan om regenwater apart af te voeren en bergen. 
Zo ontstaat er een betere waterafvoer bij veel regen. De kans op water op straat wordt 
daardoor kleiner.  

Elektriciteitskabels 
Netbeheerder Liander moet groot onderhoud uitvoeren aan het elektriciteitskabelnetwerk onder 
de weg en maakt tegelijkertijd maakt tegelijkertijd de elektriciteitscapaciteit voor Limmen groter. 

Groen en verlichting 
Als de weg weer is opgeknapt, planten we nieuwe bomen en struiken en plaatsen we nieuwe 
openbare verlichting. 

Omleidingen en overlast
Overlast:
Bij zo’n groot project is overlast helaas onvermijdelijk. We proberen die wel zo klein mogelijk te 
houden: 
- De uitvoering gebeurt in fases. Daardoor is elke keer een deel van de weg aan de beurt. 
- Evengoed zal verkeer overlast krijgen door omleidingen of beperkt gebruik van de weg.
- Omwonenden en ondernemers krijgen te maken met een langere rijtijd met de auto, zij kunnen 
lastiger parkeren in de buurt en kunnen overlast krijgen van geluid of licht tijdens het werk.

Omleidingen:
Het doorgaande verkeer wordt afgeraden gebruik te maken van de weg. Auto’s worden 
omgeleid; omleidingsborden wijzen de weg:
• Doorgaand auto- en motorverkeer vanaf de ring Alkmaar richting Uitgeest, of vanuit Uitgeest 

richting Alkmaar kan het best voor de snelweg A9 kiezen. 
• Er komen omleidingsroutes, die met borden worden aangegeven. 
• Overig (bestemmings)verkeer op de Rijksweg krijgt te maken met om-en-om-regelingen 

(één rijbaan voor verkeer uit twee richtingen) en lokale omleidingen.
• Voor inwoners van Heiloo worden twee omleidingen ingesteld om op de N203 en A9 te 

komen. 
• Fietsers worden omgeleid via de Hogeweg (aan de westkant) en de Middenweg/Schoolweg/

Zuideinderweg (aan de oostkant). 
• De bus tussen Castricum en Alkmaar rijdt wel zijn route. 
• Voetgangers en mindervaliden worden ter plaatse verwezen naar een veilige route.

Valentijn Brouwer, wethouder Verkeer:
n lan ri  oor aan   aat in  o   

schop. Dat is niet leuk, maar wel hard nodig. De weg 
moet opgeknapt, en gaan we meteen veiliger maken. 
Ik ben blij dat het nu gaat beginnen, ook al begrijp ik 
dat we langere tijd de overlast voor lief moeten nemen. 
Ik hoop op ieders begrip tijdens het werk. Als we met 
elkaar de aanwijzingen opvolgen, dan kunnen de weg-
werkers goed en veilig hun werk doen. En mijn tip: als 
je de weg op moet, bedenk dan vooraf of je ook buiten 
de spitstijden kan reizen en of je de auto een keer kunt 
laten staan. Het zal even wennen zijn, maar uiteindelijk 
krijgen we er een mooie weg voor terug die weer jaren 
meekan.”

Omgevingsmanager stelt zich voor
Tim Eggen is omgevingsmanager bij hoofdaannemer 
Van Gelder. Hij onderhoudt de directe contacten met de 
omwonenden van de werkzaamheden aan de Rijksweg. 
Voor vragen over de uitvoering en planning kunt u met 
hem contact opnemen:
- e-mail: teggen@vangelder.com
- tel: 06 41227026 (op werkdagen van 07:30-17:00 uur; 

daarbuiten is dit telefoonnummer uitsluitend bedoeld 
voor calamiteiten)

U kunt ook bij hem binnenlopen. Dat kan elke dinsdag 
tussen 10.00 uur - 14.00 uur bij de bouwkeet aan de
Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 16B  in Limmen. 

• Scan de QR code voor de  Van Gelder   
   Werk in Uitvoering app.
   De projecten staan op alfabetische 
   volgorde. Zoek op ‘Rijksweg Limmen’.
• www.castricum.nl/rijksweg 
• Mail uw vragen naar: 
   info@castricum.nl (vermeld ‘kenmerk 
   Z22 081163/D360786’)

Blijf op de hoogte!

Woont u in Limmen?
- Houd rekening met extra reistijd als u met de auto reist. Er gelden omleidingsroutes. 
  En binnen Limmen is het autoverkeer anders geregeld.
- U kunt last krijgen van extra verkeer in uw buurt; 
- U kunt hinder hebben door de werkzaamheden als u aan de Rijksweg woont. 
  De aannemer houdt regelmatig contact met u. 

Woont u in Heiloo, Castricum, 
Egmond of Uitgeest? 
Houd rekening met extra reistijd als u met de auto reist tussen Heiloo/Egmond en Castri-
cum/Uitgeest. Er gelden omleidingsroutes: omrijden kan via de A9 (Alkmaar <-> Uitgeest) 
en via de N512 (Castricum - Egmond-Binnen- Alkmaar; Heereweg en Herenweg). 
Borden wijzen u de weg. 

Rijksweg Limmen op de schop 

Rijksweg Limmen op de schop 
vanaf 27 maart
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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

Vanwege scholing van onze medewerkers is op donderdag 23 maart de milieustraat van 
Castricum dicht vanaf 12.30 uur

Aangepaste openingstijden milieustraat 
op donderdag 23 maart

Amnesty International collecteert 
van 12 t/m 18 maart 2023

Op 24 november hebben wij de omwonenden 
van de Koekoeksbloem via een huis-aan-huis 
brief laten weten dat de gemeente samen met 
woningcorporatie Kennemer Wonen onder-
zoekt hoe woningen op deze locatie ontwik-
keld kunnen worden. In deze brief hebben 
wij aangegeven dat dit de beginfase van een 
langdurig proces is. In de brief hebben wij aan-
gegeven dat wij samen met Kennemer Wonen 

in het eerste kwartaal van 2023 een inloop-
avond zouden organiseren om de overige 
bewoners hierover tijdig te informeren. 

Helaas lukt het ons niet om in het eerste kwar-
taal van 2023 een inloopavond te organiseren. 
De inloopavond vindt zeker nog plaats maar 
op een later moment. Uiteraard laten we dat 
de omwonenden tijdig weten.

Bericht voor omwonenden 
Koekoeksbloem
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