
woensdag 23 maart 2022

Gemeentenieuws

Meld Misdaad Anoniem (M.)
U heeft informatie over ernstige criminaliteit, 
maar u kunt of durft niet naar de politie. Een 
lastig dilemma. Meld Misdaad Anoniem (M.) 
is het onafhankelijke meldpunt waar u vol-
ledig anoniem informatie geeft over crimina-
liteit. Meld bijvoorbeeld: 

• Productie van synthetische drugs
• Hennepplantages
• Overvallen
• Inbraak
• Gedwongen prostitutie 

Zo levert u een bijdrage aan de veiligheid in 
uw eigen omgeving. M. is zeven dagen per 
week bereikbaar via 0800-7000.

ReumaNederland collecteert 
van 20 t/m 26 maart 2022.

Webinars en voordelige zonnepanelen-actie 
voor inwoners Castricum 
Na het succes van vorige jaren, gaat 
er in de gemeente Castricum, Bergen 
en Heiloo weer een zonnepanelen-
actie van start. Een collectief van vak-
kundige, regionale installateurs biedt 
huiseigenaren de mogelijkheid om 
zonnepanelen te laten installeren tegen 
een zeer gunstige prijs. Gemeente Cas-
tricum en energiecoöperatie CALorie 
ondersteunen deze actie in samenwer-
king met het Duurzaam Bouwloket. 

“Wij willen onze inwoners graag verder 
helpen bij de overstap naar een duurzame 
energievoorziening,” aldus wethouder 
Falgun Binnendijk. “En met de huidige 
energieprijzen loont het extra om zonne-
panelen aan te schaffen.” Bezoek een 
digitale informatieavond op 29 of 31 maart 
of op 4 of 6 april, of schrijf u meteen geheel 
vrijblijvend in. Aanmelden voor een webinar 
of voor de actie gaat via: 
www.duurzaambouwloket.nl/bch-actie. 
De inkoopactie loopt tot 30 juni 2022.

Collectieve inkoop = scherpe prijs
U kunt vrijblijvend en gratis één van de spe-
cialisten langs laten komen voor een vak-
kundig advies. Zij maken vervolgens voor u 
een aanbod op maat. Omdat het om een 
collectieve inkoopactie gaat, kunnen 
de installateurs een zeer gunstige prijs 

bieden. Als u gebruik maakt van dit aan-
bod, hebben particulieren ook het voordeel 
dat de btw kan worden teruggevraagd bij 
de Belastingdienst. Binnen deze actie kan 
dit voor deelnemers gratis worden verzorgd 
door een administratiekantoor. 

Digitale bewonersavond/Webinar 
Wilt u meer weten of heeft u nog vragen? 
We heten u van harte welkom bij een van 
de digitale informatieavonden. Deze live-
uitzending kunt u volgen via uw computer, 
tablet of smartphone en vindt plaats op:

- Dinsdag 29 maart om 20.00 uur
- Donderdag 31 maart om 20.00 uur
- Maandag 4 april om 20.00 uur
- Woensdag 6 april om 20.00 uur

Bij interesse dient u zich vooraf aan te 
melden via: 
www.duurzaambouwloket.nl/bch-actie. 
De digitale informatieavond kunt u via uw 
internetbrowser volgen, of achteraf terug 
kijken. U hoeft verder niets te installeren. 

Meer informatie over de actie
Heeft u nu al vragen over de actie, neem 
dan contact op met ons energieloket 
Duurzaam Bouwloket via 072 - 743 39 56, 
of info@duurzaambouwloket.nl.

Gesprek over uitkomsten eerste verkenning formatie  
Op donderdag 24 maart komen de acht 
partijen die hebben deelgenomen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen in Castricum bij 
elkaar voor een gesprek over de uitkomst 
van de eerste verkenningsronde in het toe-
werken naar een formatie. U bent van harte 
welkom deze bijeenkomst bij te wonen. De 
bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van 
het gemeentehuis en begint om 19.30 uur. 
Ook kunt u de bijeenkomst live volgen via 
castricum.raadsinformatie.nl. 

Meer informatie
Kijk op castricum.raadsinformatie.nl voor 
informatie over de agenda en vergaderstuk-
ken van de gemeenteraad. 

Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij 
de griffie: e-mail raadsgriffie@castricum.nl, 
of telefoon 088 909 7014, 088 909 7094 of 
088 909 9082.

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Duinenboschweg 5 in Castricum, Het inpandig plaatsen van voorzetwand bij haard 
en binnenbekleding kapconstructie t.b.v. isolatie, datum ontvangst 11 maart 2022 (Z22 
064712)
Johannisweg 2 in Castricum, het herinrichten van de Hoeptuin, datum ontvangst 
10 maart 2022 (Z22 064539)
Johannisweg 2 in Castricum, het herinrichten van de Hoeptuin, datum ontvangst 
10 maart 2022 (Z22 064540)
Kortenaerplantsoen 44 in Castricum, Het plaatsen van een airco unit, datum 
ontvangst 15 maart 2022 (Z22 064975)
Provincialeweg 3 in Castricum, Het telen van mais op een perceel grond, datum 
ontvangst 15 maart 2022 (Z22 065099)
Schubertstraat 4 in Akersloot, het plaatsen van een erker, datum ontvangst 
15 maart 2022 (Z22 064965)
Silene 12 in Castricum, het bouwen van een bakfiets stalling, datum ontvangst 
13 maart 2022 (Z22 064797)
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

Dag Hammarskjöldlaan 2 in Castricum, het vergroten van de woning, 
verzenddatum 10 maart 2022 (Z22 059291)
Dorpsstraat tussen 65 en 67 in Castricum, het kappen van een Robinia, 
verzenddatum 14 maart 2022 (Z22 062500)
Duinenboschweg 17 t/m 21 en 50 t/m 76 in Castricum, het bouwen van 
meerwerkopties bij de 17 woningen, verzenddatum 16 maart 2022 (Z22 060880)
Goudenregenlaan 63 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, 
verzenddatum 14 maart 2022 (Z22 063158)
Heer Hugostraat 4 in Akersloot, het bouwen van een erker, verzenddatum 17 maart 
2022 (Z22 059704)
Ixiastraat 13 in Akersloot, het aanleggen van een uitweg, verzenddatum 17 maart 
2022 (Z22 059793)
Nieuwelaan 2a in Limmen (nabij Hogeweg 162 in Limmen), het wijzigen van het 
gebruik van een bestaand bijgebouw voor bewoning, verzenddatum 15 maart 2022 
(Z045277)
Schoolweg 10 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), verzenddatum 
14 maart 2022 (Z22 058170)
Zeeweg 407 t/m 489 en 491a in Castricum (Zeeweg 491), het op een rij plaatsen 
van strandhuisjes Bad Noord, verzenddatum 11 maart 2022 (Z22 060331)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 21 in Limmen, het vergroten van de woning, 
verzenddatum 15 maart 2022 (Z055332)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

In de overeenkomst worden afspraken gemaakt over plankosten en eventuele 
planschade ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling voor realisatie van 103 
woningen, waarvan 26 sociale huurwoningen, 39 vrije sectorwoningen, 27 koopappar-
tementen, 8 rijenwoningen en 3 patiowoningen.

Ter inzage
Vanaf 23 maart 2022 tot en met 4 mei 2022 ligt een zakelijke beschrijving ter inzage in 
het gemeentehuis en kunt u vinden op de website van de gemeente. Tegen deze over-
eenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. Voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen met Sjaak de Lange, team Plannen en Projecten via
06 34735085 of via e-mail sjaakdelange@debuch.nl.

Anterieure overeenkomst Zanderij-Zuid kaptein Kaas, Deelgebied 3 te Castricum

Extra gft-route tot en met 25 maart
We rijden deze week een extra gft-ronde. 
Vorige week zijn een aantal verkeerde 
datums doorgegeven. Hieronder ziet u wan-
neer u wel uw gft-container aan de weg 
kunt zetten. Bijvoorbeeld: als uw restafval-
container op maandag wordt geleegd, dan 
halen we op woensdag uw gft-afval op.

Akersloot
Vrijdag 25 maart  REST
Donderdag 24 maart   GFT

Castricum (dinsdagroute)
Dinsdag 22 maart    REST
Vrijdag 25 maart     GFT

Limmen 1+2
Maandag 21 maart     REST
Woensdag 23 maart    GFT




