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Beste inwoners,
Op 21 maart is de lente begonnen. De dagen gaan lengen en
afgelopen weekend is de zomertijd ingegaan. En het Paasfeest
is aanstaande. Ik weet niet hoe
u dat ervaart, maar ik merk dat
ik deze dingen toch anders meemaak in coronatijd. Het gaat
vooral over de avondklok, het
vaccinatieprogramma, de lockdown, de besmettingen, winkeliers die het moeilijk hebben,
horecabedrijven die al maanden
dicht zijn.
Het zijn moeilijke tijden en
soms lijkt het wel alsof ons
hele bestaan uit niets anders
bestaat dan corona. Voor een
groot deel is dat natuurlijk
ook zo. Maar ook met corona
moeten we proberen zoveel mogelijk van ons leven te maken.
Gelukkig kunnen de kinderen
weer naar school, kunnen we wat
vaker sporten en kunnen we weer
wat meer winkelen. Steeds meer
mensen worden gevaccineerd en
er is licht aan het eind van
de tunnel. Juist nu moeten we
er voor elkaar zijn, moeten
we elkaar vasthouden. We kunnen nog steeds contact maken

emeente aalt

In opdracht van Rijkswaterstaat gaat
Via Optimum, in week 14, diverse
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren
op de A7-A9-A22. De werkzaamheden
worden uitgevoerd in de verkeersluwe
avond en nachtelijke uren om de hinder
voor het verkeer zo veel als mogelijk te
beperken. Om deze werkzaamheden
veilig te kunnen uitvoeren, worden
naast wegafzettingen ook tijdelijke
omleidingen ingesteld.

Over een paar dagen is het
Pasen. Normaal is dat het feest
van een nieuw begin, van hoop,
van vooruitzicht en van perspectief. Dit jaar is dat niet
anders. Ook dit jaar is er
hoop, vooruitzicht en perspectief. Grote vraag is alleen
wanneer we weer wat meer kunnen gaan doen. Wanneer is het
moment waarop de samenleving weer opengaat? Dat weten
we niet. Maar ik weet zeker
dat hij komt, de eerste echte
coronavrije dag. Laten we daar
allemaal aan vasthouden, samen
toewerken naar de nieuwe dag
die komt. Want als het coronavirus ons een ding heeft
geleerd, dan is het wel dat we
dit samen moeten doen.
Ik wens u allen een mooi Paasweekend!

ees etsen

Afgelopen november heeft de gemeente
ac terge leven etsen op et station van
Castricum voorzien van een label. De
gemeente ee t deze etsen toen laten

Wegwerkzaamheden

met elkaar en met onze naasten. Veelal digitaal, maar ook
een beetje fysiek en vaak op
afstand. Zolang we dat kunnen
blijven doen, contact maken met
elkaar, helpen we elkaar om het
vol te houden. De laatste loodjes wegen het zwaarst...

eg ij station

staan vanwege de corona maatregelen. Nu veel scholieren weer naar school
gaan, wordt het steeds drukker op het
station ook met ac tergelaten etsen.

Planning en omleidingsroutes
Woensdag 31 Maart - donderdag 1 april:
Tussen 23:00 uur en 05:00 uur
wordt de A9 toerit 11 Akersloot,
richting Amstelveen, afgesloten. Het
verkeer wordt omgeleid via de A9
à Kooimeerplein en de extra reistijd
bedraagt 10 minuten.

Toon Mans,
burgemeester

Belangrijke informatie voor hulp- en
lijndiensten
Hulpdiensten kunnen bij spoed met
gepaste snelheid door het werkvak.
Hierbij rekening houdend met
wegwerkers die in het werkvak lopen.
Lijndiensten hebben doorgang door het
werkvak. Hierbij rekening houdend met
wegwerkers die in het werkvak lopen.

Op 7 april aanstaande zal de gemeente
daarom de nog aan ezige etsen met
een label verwijderen.
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Vergunningen
Omgevingsvergunningen
Den Burglaan 5 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 19
maart 2021 (WABO2100622) Duindoornlaan 14 in Castricum, het vergroten van
de woning, datum ontvangst 22 maart 2021 (WABO2100638) Dusseldorperweg
133 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 20 maart 2021
(WABO2100631) Duyncroft 12 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel,
datum ontvangst 23 maart 2021 (WABO2100655) Ixiastraat 10 in Akersloot, het
bouwen van een erker, datum ontvangst 23 maart 2021 (WABO2100657) Koningsweg 6 in Akersloot, het vergroten van de woning, datum ontvangst 19 maart 2021
(WABO2100623) Middenweg 28 in Limmen, het vergroten van de woning, datum
ontvangst 19 maart 2021 (WABO2100627) Molenlei 7 in Akersloot, het uitbreiden
van een kantoor, datum ontvangst 24 maart 2021 (WABO2100670) Narcissenveld
34 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 24 maart 2021
(WABO2100663) Soomerwegh 1 a in Castricum, het aanleggen van een uitrit,
datum ontvangst 23 maart 2021 (WABO2100656)
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
Dorpsstraat 35a, 35b en 35c in Castricum, het tijdelijk plaatsen van een terrasoverkapping, verzenddatum 25 maart 2021 (WABO2100275) Kapelweg 41 in
Limmen (kavel 22), het bouwen van een woning, verzenddatum 24 maart 2021
(WABO2100211) Molenweide 61 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel,
verzenddatum 24 maart 2021 (WABO2100535) Prinses Beatrixstraat 37 in Castricum, het bouwen van een veranda/overkapping, verzenddatum 19 maart 2021
(WABO2100417) Richard W. Taylorstraat 4 in Castricum, het vergroten van de
woning, verzenddatum 22 maart 2021 (WABO2100213) Woude 23-25 in De Woude,
het gedeeltelijk dempen van een erfafscheidingssloot, verzenddatum 24 maart 2021
(WABO2100351) Zeeweg 71 in Castricum, het tijdelijk plaatsen van paviljoen Deining, verzenddatum 24 maart 2021 (WABO2100442) Zeeweg 71a in Castricum, het
tijdelijk plaatsen van Sport@Sea, verzenddatum 24 maart 2021 (WABO2100443)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

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

Agenda Raadsplein 8 april 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

Verlengen behandeltermijn
Kerklaan 44 in Akersloot het vergroten van de woning (monument), verzenddatum 23 maart 2021 (WABO2100214) De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes
weken verlengd kan een ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor
meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Evenementen en overig vergunningen
Verleende nieuwe aanvraag Drank- en Horeca en terrasvergunning Cafetaria Tinus Dorpsstraat 35 in Castricum verzenddatum 22 maart 2021
(HORECA200092) verleende nieuwe aanvraag Drank- en Horeca en terrasvergunning Bij de Buurvrouw B.V. Mient 1 in Castricum, verzenddatum 25 maart
2021 (HORECA210012)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Kennisgeving besluitvorming Burgerinitiatief Kunstbunker Castricum
Op 25 maart 2021 heeft in de gemeenteraad besluitvorming plaatsgevonden over het
burgerinitiatiefvoorstel van de heer Heideman inzake de Kunstbunker Castricum.
De indiener heeft de gemeenteraad verzocht het volgende besluit te nemen:
Opdracht te geven aan het college zich in te spannen om de Kunstbunker toegankelijk
te maken voor publiek en daarmee een unieke trekpleister te creëren voor (internationale) toeristen. Dit in nauw overleg met PWN en in samenwerking met Huis van Hilde.
Het besluit is unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Castricum.
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Commissies
Tussentijds besluit verdere planontwikkeling Kaptein Kaas
Afwikkeling Bakkerij
Pauze
Tijdelijke Commissie Begroting
Motie locatie Koekoeksbloem en verzoek huisartsenpraktijk
Commissie Algemene Zaken*
1A Wijzigingsverordening sociaal domein i.v.m. wijziging P-wet
2A Besluitenlijst raadsvergadering 25 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 Motie zwerfafval (i.v.m. het staken van de stemmen bij de
besluitvorming op 25 maart jl.)
B Wijzigingsverordening sociaal domein i.v.m. wijziging
P-wet (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
5 Sluiting

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 12 april.

Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.castricum.nl

