
ReumaNederland collecteert 
van 19 t/m 25 maart 2023

woensdag 22 maart 2023

Gemeentenieuws

De Rijksweg Limmen is 
toe aan groot onderhoud. 
Daarvoor gaat de weg 
langere tijd op de schop: 
vanaf het tankstation bij de 
kruising met de Zeeweg 
Castricum tot aan de 
Nieuwelaan bij de gemeen-
tegrens Heiloo. Wij werken 
in vijf fases, elke keer een 
deel van de weg. Het totale 
project duurt naar ver-
wachting tot april 2024. 

Rijksweg Limmen gaat op 
de schop vanaf 27 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.

Raadsinformatieavond donderdag 23 maart
Bij de raadsinformatieavond krijgt de gemeenteraad een presentatie of toelichting
over een of enkele onderwerpen. Als inwoner of betrokkene kunt u vragen stellen 
of opmerkingen maken. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Bijeenkomsten Raadzaal
19.30 – 21.30  Presentatie ontwikkelingen zwembad Noord-End

Bijeenkomsten Trouwzaal
19.30 – 20.45  Toelichting op werkzaamheden Stichting Welzijn Castricum

Raadsplein donderdag 30 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 
hiervoor aanmelden bij de griffi  e tot uiterlijk 17.00 uur op de dag van de vergadering. 
U kunt inspreken over de onderwerpen die op de agenda staan. Staat er een * achter 
het onderwerp, dan is inspreken niet (meer) mogelijk.

Commissies Raadzaal
20.15 – 21.00  Vervolgbehandeling projectopdracht huisvesting Supreme 
 College*
21.15 – 22.30  Verordening leerlingenvervoer 2023

Commissies Trouwzaal
20.15 – 21.00  Bestemmingsplan Waterzijde 11 te Akersloot
21.15 – 22.00  Het toetsingskader ‘Andersoortig project met belangrijke 
 ruimtelijke betekenis’ bij delegatiebesluit Omgevingswet 
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: 
 • Aangepaste subsidieregeling energiebesparende maatregelen 
 • Ruimtelijk kader Dampegheest
 • Projectopdracht huisvesting Supreme College (onder 
    voorbehoud van commissiebehandeling)

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 griffi  e, tot uiterlijk 12.00 uur op donderdag. Het eerstvolgende spreekuur is op 
maandag 3 april 2023.

Contact met de griffi  e
Heeft u vragen over (de vergaderingen van) de gemeenteraad of wilt u zich aanmelden 
als inspreker? Hiervoor kunt u terecht bij de griffi  e. Dat kan per mail via 
raadsgriffi  e@castricum.nl of telefonisch via 088 909 7014 of 088 9097094.

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

Welkom bij de gemeenteraad

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 voor de deur als u aan de Rijksweg  
  woont. 
De aannemer houdt regelmatig contact met u; scan de QR-code voor directe toegang tot 
de App met actuele informatie en contactgegevens.

Woont u in Heiloo, Castricum, Egmond of Uitgeest? 
Houd rekening met extra reistijd als u met de auto reist tussen Heiloo/Egmond en 
Castricum/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. 
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Blijf op de hoogte! 

27 maart: Onthulling monument
‘Het nooit vergeten kind’
Op begraafplaats Onderlangs wordt op maandag 27 maart een monument onthuld voor ‘Het 
nooit vergeten kind’. Het is een plek voor het herdenken van een overleden kindje dat geen 
eigen plekje (meer) heeft op de begraafplaats. 
Het monument heeft de gemeente laten maken; het bijzondere initiatief komt van een van onze 
inwoners. 

Burgemeester Mans onthult het monument op 27 maart. U bent daarbij van harte welkom: 

-  Vanaf 13.15 uur   ontvangst bij de aula
-  13.30 – 14.00 uur  onthulling monument door de burgemeester
-  Vanaf 14.00 uur         napraten met genodigden in de aula

Slijpwerkzaamheden aan het spoor 
tijdens de nacht van 7 op 8 april
Tussen 24.00 uur 06.00 wordt het spoor op het traject tussen Alkmaar en Uitgeest geslepen. 
Dit kan geluidsoverlast veroorzaken.



Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van: 
• De Boogaert in Castricum

Het verkeersbesluit kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf 23 maart 2023 
ligt het verkeersbesluit 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze periode kunt u 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Verkeer en 
Vervoer Castricum via 14 0251.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Inhoud
Het wijzigingsplan ‘Polderdijk 8a Castricum’ heeft betrekking op het vergroten van het 
bouwvlak ten behoeve van de realisatie van een nieuwe kapschuur ten behoeve van o.a. 
machineberging en legalisatie van bestaande longeercirkel en buitenrijbaan.

Ter inzage
Het ontwerp wijzigingsplan ligt vanaf donderdag 23 maart 2023 t/m woensdag 3 mei 2023 
ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1 te Castricum. Tevens zijn 
de plannen te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder de plannaam ‘Wijzigingsplan 
Polderdijk 8a Castricum’, met plan-identificatienummer: 
NL.IMRO.0383.WPL22Polderdijk8a-ON01. De officiële publicatie vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl.
Tijdens bovengenoemde periode kan iedereen een schriftelijke zienswijze naar voren 
brengen bij burgemeester en wethouders, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. Voor een 
mondelinge zienswijze of vragen kan contact worden opgenomen met de heer K. Adema 
via tel. 14 0251 of per e-mail keesadema@debuch.nl. 

Ontwerp wijzigingsplan ‘Polderdijk 8a Castricum’ 

woensdag 9 juni 2021 
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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

Aantal: Boomsoort: Locatie: Reden:
4 platanen  Rijksweg 121 te Limmen  Reconstructie Rijksweg,  
   aanleg rotonde 

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

Aankondiging verwijderen bomen

Het aantal elektrische auto’s neemt 
steeds verder toe. De gemeente 
Castricum heeft daarom een plattegrond 
met een netwerk van laadpalen ontwik-
keld om zich voor te bereiden op de 
toekomst. Inwoners kunnen meekijken 
hoe dit netwerk eruit gaat zien op: 
www.ikdenkmeeovercastricum.nl/
laadpaal.

De vraag naar elektrische laadpalen neemt 
snel toe. Om het netwerk van laadpalen sneller 
te kunnen uitbreiden, gaat de gemeente laad-
palen plaatsen volgens een vooraf gemaakte 
plattegrond. Wethouder Valentijn Brouwer 
legt uit: “Op dit moment plaatst de gemeente 
laadpalen op aanvraag. De locatie is dan 
afhankelijk van het adres van de aanvrager. Dit 
kan leiden tot een gebrek aan samenhang tus-
sen de locaties van afzonderlijke aanvragen. 
Door dit proactief op te pakken, kunnen we 
dat voorkomen. Zo zijn we sneller toekomst-
bestendig ingericht. Daarbij moet wel worden 
aangemerkt dat de problemen rond de netca-
paciteit en een tekort aan personeel en 

materialen voor de installatie evengoed tot 
vertraging kunnen leiden. Dat hebben we niet 
in de hand. Maar door ons goed voor te berei-
den, kunnen we wel al stappen maken.”

Toekomstbestendig netwerk
Met dit plan om vooraf locaties te bepalen, zijn 
er voldoende laadpaalplekken beschikbaar tot 
2025. Daarna volgt verdere uitbreiding. Een 
plattegrond is opgesteld op basis van verschil-
lende factoren. Er zijn voorwaarden waar een 
locatie aan moet voldoen. Daarnaast is een 
goede verdeling van laadpalen belangrijk. 
Verder speelt de ligging van het bestaande 
elektriciteitsnet een rol, en is er aandacht voor 
de kwaliteit van de openbare ruimte.

Inwoners kunnen reageren
Vanaf woensdag 22 maart kunnen inwoners 
vier weken meekijken naar de plattegrond op 
www.ikdenkmeeovercastricum.nl/laadpaal. Op 
een interactieve kaart staan de locaties die we 
op het oog hebben voor een nieuwe laadpaal. 
Per locatie kunt u een reactie geven waarom 
dit wel of niet een goede locatie is.

Netwerk van laadpalen in 
Castricum: kijk mee!

 Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Polderdijk 8-a in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 14 maart 
2023 (Z23 118470)
Rijksweg 127 in Limmen, het plaatsen van een noodtrap, datum ontvangst 12 maart 
2023 (Z23 117995)
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

Geelvinckstraat 76 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 10 
maart 2023 (Z23 114898)
Geesterweg 8a t/m 8f in Akersloot en Geesterweg 10a t/m 10h, 10k, 10m, 10n, 10p 
in Akersloot en Geesterweg 12a t/m 12h in Akersloot en De Noord 4 t/m 47 
(doorlopend), 50 t/m 85 (doorlopend) in Akersloot (Geesterweg 10), het bouwen van 
90 appartementen en 14 recreatie arken, verzenddatum 9 maart 2023 (Z22 099026)
Zeeweg in Castricum, het aanleggen van een glasvezelnetwerk, verzenddatum 9 maart 
2023 (Z23 108195)
Zeeweg 71 in Castricum, het verlengen van de tijdelijke vergunning voor het plaatsen van 
paviljoen Deining, verzenddatum 14 maart 2023 (Z23 113270)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)

Het Lageland 11 in Castricum, het plaatsen van een veranda, verzenddatum 16 februari 
2023 (Z22 102605)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)

Hoogegeest 53b in Akersloot, het plaatsen van een Tiny house, verzenddatum 20 febru-
ari 2023 (Z23 106405)
Puikman 1 in Castricum, het tijdelijk plaatsen van twee projectborden, verzenddatum 9 
maart 2023 (Z22 104979)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

De Bloemen 69-b in Castricum, het realiseren van een nieuw portaal aan de sporthal, 
verzenddatum 10 maart 2023 (Z23 108526)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd. 

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.
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