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Leerlingen Bonhoeffercollege ontwerpen nieuwe milieustraat
Hoe ziet een milieustraat eruit als we
zoveel mogelijk van de ingebrachte
spullen willen hergebruiken en repareren? Wethouder Erik Bekkering van de
gemeente Bergen en wethouder Paul
Slettenhaar van de gemeente Castricum
gaven op 17 maart het digitale startschot
en de opdracht aan veertig leerlingen
van het echnasium in Castricum om een
nieuwe milieustraat voor de B CH (de
gemeenten Bergen, itgeest, Castricum
en Heiloo) te ontwerpen. Het moet een
bruisende plek in de regio worden, waar
hergebruik en reparatie van materialen en
spullen centraal staat.

Het is belangrijk dat u zich prettig en veilig voelt in uw woning en in uw buurt. Als
buren geven we elkaar ruimte en houden
we rekening met elkaar zodat we samen
zorgen voor een jne woonsituatie.
Ervaart u toch een burenirritatie waar u
niet samen uit komt zoals geluidsoverlast, een tuinkwestie, pesterijen of onenigheid over een parkeerplek? Dan kunt
u een beroep doen op buurtbemiddeling
via De Bemiddelingskamer.

Wethouders Erik Bekkering en Paul Slettenhaar geven startschot

Verzoek hogere waarde Wet geluidhinder
vanwege de aansluiting A9 te Heiloo
Bij de gemeente Castricum is een verzoek
ingediend ter vaststelling van een hogere
waarde voor het project aansluiting A9
te Heiloo. Het project omvat de realisatie
van een nieuwe aansluiting op de Rijksweg A9 ter hoogte van de Lagelaan in de
vorm van een half klaverblad. Tevens een
verdere opwaardering van de Lagelaan
en de realisatie van een parallelweg aan
de oostzijde van de Rijksweg A9 tussen
de nieuw te realiseren aansluiting en de
noordelijker gelegen Kanaalweg.
Alle wegen, met uitzondering van de 30
km/uur wegen, zijn, op basis van de Wet
geluidhinder, voorzien van een geluidzone. Nieuwe geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen, welke binnen
een dergelijke zone langs een weg zijn
gelegen, dienen, in principe, op een dusdanige afstand van de weg te zijn gelegen
dat de geluidbelasting niet hoger wordt
dan 48 dB Lden, zijnde de zogenaamde
‘voorkeurgrenswaarde’ uit de Wet geluidhinder.
Ondanks de in het kader van dit project
te nemen geluidbeperkende maatrege-

In gesprek met de buren

len, in de vorm van het aanbrengen van
een geluid reducerend wegdek blijkt uit
het uitgevoerde akoestisch onderzoek
dat, als gevolg van het wegverkeer op de
Parallelweg, de Kanaalweg en de nieuwe
ontsluitingsweg, een hogere geluidbelasting dan de voorkeursgrenswaarde van 48
dB zal gaan optreden.
Aangezien de geluidbelasting op de
gevels van de woning, met een geluidbelasting van 49 dB Lden, echter lager
is dan de in de Wet geluidhinder aangegeven maximale ontheffingswaarde, kan
hiervoor een zogenaamde hogere waarde
worden vastgesteld.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum is dan
ook van plan om vanwege de aanleg en
het wijzigen van een weg, op grond van
artikel 83 en 100 van de Wet geluidhinder
en artikel 3.3 van het Besluit geluidhinder,
een hogere waarde vast te stellen.
De stukken van dit ontwerpbesluit liggen
met ingang van 25 maart 2021 gedurende
zes weken ter inzage bij de publieksba-

lie in het gemeentehuis van Castricum,
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.
LE O in verband met het Corona virus
is het gemeentehuis beperkt open. Wij
verzoeken u dan ook eerst telefonisch
contact (14 0251) op te nemen indien u
de stukken fysiek wilt bekijken.

Bemiddeling nodig?
Stuur dan een e-mail naar:
info@debemiddelingskamer.nl.
De Bemiddelingskamer is landelijk PLUS
erkend en gecerti ceerd via het CCV.
Bemiddeling of advies is gratis voor
inwoners uit Bergen, Uitgeest,
Castricum en Heiloo. Buurtbemiddeling
wordt ge nancierd door de gemeenten
en Kennemer Wonen. Meer informatie
en telefoonnummers vind u op
www.debemiddelingskamer.nl

Aangepaste openingstijden milieustraat Pasen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk
of mondeling een zienswijze naar voren
brengen bij het college van burgemeester
en wethouders. Uw schriftelijke zienswijze
kan worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van Castricum, postbus 1301, 1900 BH Castricum.
Wij verzoeken u boven aan de brief te vermelden ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere
waarde Wet geluidhinder aansluiting A9 te
Heiloo’. Indien u gebruik wilt maken van
de mogelijkheid een mondelinge zienswijze naar voren te brengen, dan kunt
u binnen de genoemde termijn van zes
weken, maar tenminste één week voor
het einde van de ter inzage legging, een
afspraak maken met dhr. J. van Boven,
tel. 14 0251 of via e-mail janvanboven@
debuch.nl.

De milieustraat op Schulpstet en de
onderkomens Wijkbeheer zijn gesloten
op oede Vrijdag (2 april) en
weede aasdag (5 april)

beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden
ingesteld. Van deze mogelijkheid kan
een belanghebbende gebruik maken die
kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet
in staat is geweest zijn zienswijze tegen
het ontwerp-exploitatieplan naar voren te
brengen.
Het beroepschrift moet gestuurd worden
naar de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag. Het beroepschrift
moet zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen het gericht is
en de gronden van het beroep. Digitaal
indienen kan via: https://digitaalloket.
raadvanstate.nl.

van de dag na die waarop de hiervoor
genoemde beroepstermijn afloopt. Het
instellen van beroep schorst de werking
van het besluit niet. Degenen die beroep
hebben ingesteld kunnen verzoeken om
een voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag. Digitaal indienen kan via: www.
digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien
binnen de beroepstermijn een dergelijk
verzoek is ingediend, treedt het besluit
niet in werking totdat op het verzoek is
beslist.

Wijzigingen inzameldagen afval
REST Akersloot 1 en Akersloot 2:
oede Vrijdag 2 april blijft vrijdag 2 april
PMD Limmen 1 (west):
Maandag 5 april wordt vrijdag 2 april
PMD Limmen 2 (oost):
Maandag 5 april wordt dinsdag 6 april
De vervangende ophaaldagen kunt u
ook vinden op de Afvalwijzer app of
www.mijnafvalwijzer.nl.

Vastgesteld “Exploitatieplan Limmen-Zandzoom, 6e herziening”.
Burgemeester en wethouders maken op
grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke
ordening bekend dat de gemeenteraad
in zijn vergadering van 11 maart 2021
het exploitatieplan ‘Limmen-Zandzoom,
6e herziening’ ongewijzigd heeft vastgesteld.
Inhoud exploitatieplan
Het exploitatieplan maakt onderdeel uit
van het gelijknamige bestemmingsplan,
zoals vastgesteld door de gemeenteraad
op 3 februari 2011. Met het exploitatieplan wordt een goede ruimtelijke kwaliteit, een juiste uitvoering van werken en
werkzaamheden en een eerlijke verdeling van kosten en baten nagestreefd in
het gehele Zandzoomgebied. De zesde
herziening heeft betrekking op een nieuw
woongebied centraal in het gebied Limmen-Zandzoom. Globaal gezien wordt
het plangebied begrensd door de Visweg
in het noorden, agrarische gronden in het

oosten en zuiden en de woonpercelen
aan de Hogeweg in het westen. Het plan
omvat 29 woningen. Het exploitatieplan
is voor deze deelontwikkeling uitgewerkt.
Waar en wanneer kunt u stukken
inzien?
Het vaststellingsbesluit, het vastgestelde
exploitatieplan, en de hierbij behorende
bijlagen liggen met ingang van 24 maart
2021 gedurende zes weken ter inzage in
het gemeentehuis van Castricum, Raadshuisplein 1, 1902 CA Castricum. Daarnaast is het plan digitaal in te zien via
www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identi catienummer NL. RO.03 3.
B L10zandzoom-VE06.
Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van
het exploitatieplan kan met ingang van
de dag na die waarop het besluit ter
inzage is gelegd gedurende zes weken

Inwerkingtreding exploitatieplan
Het besluit tot vaststelling van het exploitatieplan treedt in werking met ingang

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met het Team Plannen en
rojecten van de gemeente Castricum,
de heer W. Voerman, tel. 14 0251 of via
e-mail woutervoerman@debuch.nl.
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Vergunningen
Omgevingsvergunningen
Duinenboschweg 132 in Castricum, het plaatsen van een berging en aanleggen
van de tuin, datum ontvangst 15 maart 2021 (WABO2100570) Het Nieuwland 1 in
Castricum, het plaatsen van een schutting, berging en carport, datum ontvangst
11 maart 2021 (WABO2100552) Jan Evertsenlaan 10 in Castricum, het vergroten
van de woning (erker), datum ontvangst 1 maart 2021 (WABO2100612) Kerkemeer 3 in Akersloot, het realiseren van een uitrit, datum ontvangst 15 maart 2021
(WABO21005 1) Korte Brakersweg 5 in Castricum, het plaatsen van een hobbykas,
datum ontvangst 11 maart 2021 (WABO2100579) Nachtorchis 5 in Limmen, het bouwen van een tuinhuis, datum ontvangst 14 maart 2021 (WABO2100563)
Rijksweg 71 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 15 maart
2021 (WABO21005 4) Rijksweg 96 in Limmen, het vergroten van de woning, datum
ontvangst 1 maart 2021 (WABO2100615) Roelat 46 in Limmen, het vergroten van
de woning, datum ontvangst 16 maart 2021 (WABO21005 ) Schoutenbosch 77 in
Castricum, het wijzigen van de erker en het plaatsen van een veranda, datum ontvangst 16 maart 2021 (WABO2100596) Tulpenveld 140 in Castricum, het vergroten
van de woning, datum ontvangst 15 maart 2021 (WABO2100577) Watertorenpad 4
in Castricum, het plaatsen van een sanering unit, datum ontvangst 15 maart 2021
(WABO2100576) Willem de Zwijgerlaan 32 in Castricum, het wijzigen van de constructie, datum ontvangst 15 maart 2021 (WABO210057 ) 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
Bakkummerstraat 24a in Castricum, het tijdelijk bewonen van een bijgebouw, verzenddatum 1 maart 2021 (WABO210015 ) Castricummer Werf 94 in Castricum, het
vergroten van het bedrijfsgebouw, verzenddatum 16 maart 2021 (WABO2002491)
De Woude (Sectie E, nr.641) in de Woude, het plaatsen van kastanjehekken, toegangspoort en het bouwen van een bijenhotel, verzenddatum 17 februari 2021
(WABO2002320) Dorpsstraat 42 in Castricum, het wijzigen van de gevel, verzenddatum
15 maart 2021 (WABO2100420) Dorpsstraat 51 - 53 in Castricum, het plaatsen van
een luik tussen twee panden (legalisatie), verzenddatum 16 maart 2021 (WABO2002594)
Kleibroek 68 in Castricum, het monteren van V-panelen, verzenddatum 16 maart 2021
(WABO2100520) Pagenlaan 2d in Limmen (kavel 6), het bouwen van de helft van een
twee onder een kapwoning, verzenddatum 1 maart 2021 (WABO200257 ) Pagenlaan
2e, Limmen (kavel 5), het bouwen van de helft van een twee onder een kapwoning,
verzenddatum 1 maart 2021 (WABO2002577) Startingerweg 7a in Akersloot, het aanleggen van een uitweg, verzenddatum 12 maart 2021 (WABO2100137) Woude 36d in de
Woude, het realiseren van een B B, verzenddatum 1 maart 2021 (WABO210001 ) Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Verlengen behandeltermijn
Julianaweg 35a in Akersloot, het vergroten van de woning, verzenddatum 17 maart
2021 (WABO210000 ) Kerkemeer 42 in Akersloot, het vergroten van de woning,
verzenddatum 12 maart 2021 (WABO2100060) De beslistermijn voor deze aanvragen is
met zes weken verlengd
Ontwerpbestemmingsplan Schoutenbosch 60a Castricum
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken op grond van artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Schoutenbosch 60a Castricum ter inzage ligt. Het bestemmingsplan voorziet om braakliggende grond met een bedrijfsbestemming te her ontwikkelen tot één vrijstaande
woning met tuin.
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 25
maart 2021 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder
plan D NL. RO.03 3.B C21Schoutbosch60-ON01. Ook zijn de stukken te vinden via
www.castricum.nl. Vanwege de corona pandemie zijn de genoemde stukken alleen op
afspraak f siek in te zien op het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902
CA te Castricum. Wij vragen u in dat geval contact op te nemen met Joris den Breejen
of Kees Adema via 14-0251of jorisdenbreejen@debuch.nl of keesadema@debuch.nl.
Hoe kunt u reageren?
Een ieder kan tijdens de inzagetermijn mondeling of (bij voorkeur) schriftelijk zienswijzen naar voren brengen op het ontwerpbestemmingsplan, deze moeten worden ingediend bij de gemeenteraad van Castricum postbus 1301, 1900 BH Castricum, onder
vermelding van ontwerpbestemmingsplan Schoutenbosch 60a. Voor een mondelinge
zienswijze kunt u een afspraak maken met het Team Plannen en Projecten,
tel. 14-0251. Anonieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail laten we buiten behandeling. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het eam lannen en rojecten
van de gemeente Castricum, tel. 14-0251 of via e-mail jorisdenbreejen@debuch.nl of
keesadema@debuch.nl.

Ontwerpbestemmingsplan Aansluiting A9
Kennisgeving ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 lid 1 onderdeel a van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van donderdag 25 maart 2021 voor een periode van zes
weken voor een ieder ter inzage ter inzage ligt:
• het ontwerpbestemmingsplan Aansluiting A9.
Inhoud van het ontwerpbestemmingsplan
Met dit bestemmingsplan wordt de basis gelegd voor een aansluiting op de A9 door
middel van een half klaverblad ter hoogte van de Lagelaan, een nieuwe weg parallel
aan de Lagelaan naar de ennemerstraatweg (aansluiting ter hoogte van de apellaan)
en een nieuwe weg oostelijk van de A9 die vanaf de aansluiting naar het noorden eerst
parallel aan de A9 is geprojecteerd en afbuigt naar de Kanaalweg.Het bestemmingsplan omvat slechts de wegen en bermen van de nieuwe wegen en een deel van de
Lagelaan inclusief een nieuwe etsbrug over de A9.
Een deel van het halve klaverblad is geprojecteerd in de gemeente Castricum. Voor dat
deel van het project is ook een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Omdat het één
project is, vinden de procedures gelijktijdig plaats en zijn de bestemmingsplannen vrijwel identiek. De verbeeldingen (kaarten) verschillen wel van elkaar omdat de gemeenteraad van Castricum te zijner tijd het bestemmingsplan voor het grondgebied van
Castricum vaststelt en de gemeenteraad van Heiloo dat doet voor het Heiloo r deel.
Crisis- en herstelwet
Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit heeft in deze
fase van het bestemmingsplanproces waarin zienswijzen naar voren kunnen worden
gebracht geen consequenties maar na vaststelling van het bestemmingsplan gelden
voor het beroepschrift aanvullende eisen die voortvloeien uit de Crisis- en herstelwet.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt van donderdag 25 maart 2021 tot en met donderdag 6 mei 2021 ter inzage:
• in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1 te Castricum;
• bij de informatiebalie in het gemeentehuis van Heiloo, Raadhuisplein 1 te Heiloo.
LE O in verband met het Corona virus is het gemeentehuis beperkt open. Wij verzoeken u dan ook eerst telefonisch contact (14 0251) op te nemen indien u de stukken
fysiek wilt bekijken.
Inzien via internet
• het bestemmingsplan voor het deel dat op grondgebied Castricum is geprojecteerd
op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl/NL.IMRO.0383.BPL21aansluitingA9-ON01;
• meer info op www.castricum.nl plannen-en-projecten zandzoom-limmen
• het bestemmingsplan voor het deel dat op grondgebied van Heiloo is geprojecteerd
op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl/ NL.IMRO.0399.2021AansluitingA9-0301;
Zienswijzen
Gedurende de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan een ieder
naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan – bij voorkeur schriftelijk en goed
gemotiveerd – zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad. Uw schriftelijke
zienswijze richt u aan de gemeenteraad van Castricum, ostbus 1301, 1900 BH Castricum. Vermeld boven aan uw brief het onderwerp Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Aansluiting A9. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid een mondelinge
zienswijze naar voren te brengen, dan kunt u binnen de genoemde termijn van zes
weken een afspraak maken met de heer J. van Boven, team Plannen & Projecten, telefoonnummer 088-9097491.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. van Boven, telefoonnummer 0 -9097491. et vragen die speci ek het Heiloo r betreffen, kunt u contact
opnemen met de heer C. Ouwerkerk, telefoonnummer 0 -909 7504.

Spooraanpassingen Alkmaar - Amsterdam
Elk jaar reizen er steeds meer mensen met de trein. Zo ook tussen Amsterdam en
Alkmaar. et het rogramma Hoogfre uent Spoorvervoer ( HS) past roRail het
spoor inclusief het spoor in Castricum, Heiloo en itgeest aan. Daardoor kunnen
er meer treinen rijden vanuit de regio Noord-Holland Noord naar Amsterdam (en
andersom). Tot en met dinsdag 13 april 2021 kunt u een zienswijze indienen over het
ontwerp-trac besluit van het rogramma Hoogfre uent Spoorvervoer ( HS) Alkmaar
– Amsterdam. Op www.platformparticipatie.nl/phsalkmaaramsterdam vindt u alle
informatie.
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Gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan
“Uitwerkingsplan Limmer Linten fase 3b Visweg-zuid”
Burgemeester en wethouders maken
op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke
ordening bekend dat: in de vergadering
van 2 februari 2021 het uitwerkingsplan
“Limmer Linten fase 3b Visweg-zuid” is
vastgesteld.
Inhoud Uitwerkingsplan
Fase 3b heeft betrekking op een nieuw
woongebied centraal in het gebied Limmen-Zandzoom. Globaal gezien wordt
het plangebied begrensd door de Visweg
in het noorden, agrarische gronden in het
oosten en zuiden en de woonpercelen
aan de Hogeweg in het westen. Het plan
omvat 29 woningen, waarvan 10 sociale
woningen.Het uitwerkingsplan is gericht
op de woningbouwontwikkeling in Limmen Zandzoom. In het bestemmingsplan
Limmen - Zandzoom is de totale ontwikkeling beschreven en is een groot deel
van de ruimtelijke onderbouwing van dit
project opgenomen. Het uitwerkingsplan
beschrijft met name de wijze waarop het
betreffende gebied van het bestemmingsplan is uitgewerkt.
Waar en wanneer kunt u stukken
inzien?
Het collegebesluit, het gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan en de hierbij
behorende stukken zijn met ingang van 24
maart 2021 gedurende zes weken digitaal
in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl
onder plan ID NL.IMRO.0383.UPLZandzoomfase3b -VS01. Daarnaast ligt het
uitwerkingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1,
1902 CA te Castricum.
Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het
uitwerkingsplan kan met ingang van de
dag na die waarop het besluit bekend is
gemaakt gedurende zes weken beroep bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State worden ingesteld.
Van deze mogelijkheid kunnen gebruik
maken:
• een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht;
• een belanghebbende die aantoont dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn
zienswijze tegen het ontwerp uitwerkingsplan naar voren te brengen;
• een belanghebbende voor zover het

beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die bij de vaststelling in het plan
zijn aangebracht.
Het beroepschrift moet gestuurd worden
naar de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA Den Haag. Het beroepschrift moet zijn
ondertekend en bevat tenminste de naam
en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het gericht is en de gronden
van het beroep. Digitaal indienen kan via:
https://digitaalloket.raadvanstate.nl.
Crisis- en herstelwet
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat
de belanghebbende in het beroepschrift
moet aangeven welke beroepsgronden
hij aanvoert tegen het besluit. Het beroep
wordt niet ontvankelijk verklaard indien
binnen de beroepstermijn geen gronden
zijn ingediend. Na afloop van de termijn
van zes weken kunnen geen nieuwe
beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de
Crisis- en herstelwet van toepassing is.
Inwerkingtreding uitwerkingsplan
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan in werking
met ingang van de dag na die waarop
de hiervoor genoemde beroepstermijn
afloopt. Het instellen van beroep schorst
de werking van het besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen
verzoeken om een voorlopige voorziening.
Een voorlopige voorziening moet worden
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag. Digitaal indienen kan via: www.digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen
de beroepstermijn een dergelijk verzoek
is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten
van de gemeente Castricum, de heer J.
van Boven en de heer J.H. Moraal, tel. 14
0251 of via e-mail janvanboven@debuch.
nl en jelgermoraal@debuch.nl.

Ontvangen verzoek tot het stellen van maatwerk afvalwater,
Dusseldorperweg 75 in Limmen
Het college van burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat zij op
9 februari 2021 een verzoek om maatwerk hebben ontvangen. De aanvraag betreft het
stellen van maatwerk ten behoeve van het lozen van vethoudend afvalwater zonder
vetafscheider en slibvangput voor het bedrijf Horeca Exploitatie Limmen B.V.
Locatie: Dusseldorperweg 75, Limmen. Kenmerk: OD.328024
Tegen een verzoek om maatwerkvoorschriften staat geen bezwarenprocedure open.
Pas nadat een besluit op het verzoek is genomen kan een bezwaarschrift worden
ingediend. Het besluit wordt op dezelfde wijze als dit verzoek bekend gemaakt. Wilt u
meer informatie of de aanvraag inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling
Regulering Leefomgeving van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2
in Hoorn, telefoonnummer: 088-1021300, o.v.v. zaaknummer OD.328024.
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

Agenda Raadsplein 25 maart 2021
Agenda Raadsinformatieavond / commissie datum
Tijd

Onderwerp

19.30 – 20.45
19.30 – 20.45

21.00 – 22.30
21.00 – 21.45
21.45 – 22.30

22.45 – 23.00

Commissies
Consultatie Beheersmaatregelen jeugd en Wmo
Diversen rondom afval:
- Verordening tegemoetkoming kosten medisch afval
- Motie vreemd aan de orde van de dag inzake zwerfafval
Pauze
Aanvullende Coronamaatregelen fase 5
Vervolgbehandeling Hoofdlijnennotitie Omgevingsvisie incl.
eventuele moties en amendementen*
Commissie Algemene Zaken*
1A Fractieverantwoordingen 2020
1B Aangepaste zienswijze op toekomstvisie RAUM 2030
& amendement
2A Besluitenlijst raadsvergadering 11 maart 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 Hoofdlijnennotitie Omgevingsvisie incl. eventuele moties
en amendementen (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
B Zienswijze op toekomstvisie RAUM 2030 incl. amendement (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
C Fractieverantwoordingen 2020 (onder voorbehoud van
commissiebehandeling)
D Burgerinitiatiefvoorstel kunstbunker Castricum
E Locatiekeuze nieuw zwembad Noord-End inclusief moties
en amendementen
5 Sluiting

Agenda raadsinformatieavond 1 april 2021
Agenda Raadsinformatieavond / commissie datum
Tijd

Onderwerp

19.30 – 21.00
19:30 – 21:00

Raadsinformatiebijeenkomst
Presentatie Jeugdzorg
Presentatie verdere planontwikkeling Kaptein Kaas

Algemene informatie 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.

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

■■ 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.

Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.castricum.nl

