
woensdag 30 maart 2022

Gemeentenieuws

     

Agenda Raadsvergadering 
Woensdag 30 maart 2022 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp
19.30 uur    Raadsvergadering

1 Opening 
2 Vaststellen agenda
3 Installatie/beëdiging van de raadsleden
4 Benoemen commissie onderzoek geloofsbrieven nieuwe 
   commissieleden en wethouders
5 Sluiting

Prijsvraag: win een nestkastje voor mezen 

Elk haartje kan klachten geven. Maar 
om hoeveel van die irritante haartjes 
van de eikenprocessierups gaat het 
eigenlijk? Wie het juiste antwoord weet 
of het dichtst in de buurt komt, kan 
daarmee een nestkastje voor mezen 
winnen. Want meer mezen is goed 
tegen de rupsenplaag omdat deze 
vogels de diertjes graag op het menu 
hebben.

Voor 50 inzenders ligt een nestkastje klaar. 
Deze rups komt de laatste jaren steeds 
vaker voor. Hij is bedekt met brandharen, 
die voor irritatie kunnen zorgen aan 
onder meer huid en ogen. Daarom maakt 
de gemeente werk van de bestrijding. 
Wie een nest ziet, kan dit melden bij de 

gemeente, die haalt het nest dan weg. 
Melden gaat het best via Fixi.nl.

Raad het aantal
De prijsvraag luidt als volgt: Vorig jaar zijn er 
in Castricum 37 rupsennesten aangetroffen. 
Hoeveel brandharen hadden al die rupsen in 
totaal ongeveer? 

Stuur het antwoord 11 april naar: 
info@castricum.nl onder vermelding van 
Prijsvraag eikenprocessierups. 
De gemeente verdeelt 50 nestkastjes onder 
de inzendingen die het dichtstbij de eigen 
berekening zitten. 
Meedoen kan alleen door inwoners van 
de gemeente. Winnaars krijgen persoonlijk 
bericht. 

ZOA collecteert van
27 maart t/m 2 april 2022

Dorpsstraat afgesloten voor autoverkeer 
tijdens uitgaansavonden 
Voor de corona deden we het al, en 
de gemeente gaat het weer invoeren: 
tijdens de uitgaansuren op vrijdag en 
zaterdagavond is geen autoverkeer 
mogelijk tussen Verlegde Overtoom en 
Stationsweg. Deze maatregel is voor de 
veiligheid van het uitgaanspubliek.

De Dorpsstraat is tijdens de uitgaansuren 
druk bevolkt met uitgaanspubliek. Daarbij 
staan mensen ook vaak met meerderen op 
straat stil. Dat is op zichzelf al gevaarlijk, 
maar samen met (te) hard rijdend auto-

verkeer zorgt dit voor levensgevaarlijke 
situaties. De politie bekeurt wel, maar dan is 
de overtreding al begaan. Bovendien heb-
ben handhavers het juist dan druk met het 
handhaven van de openbare orde.

Afsluiting met hekken
Het uitgaansgebied wordt met hekken 
afgesloten op vrijdag- en zaterdagavond 
van 23.00 tot 3.30 uur. Hulpdiensten
kunnen passeren. Omwonenden moeten 
wel omrijden tijdens de uren van de 
afsluiting.

Installatie nieuwe raad 
De raad vergadert woensdag 30 maart 
vanaf 19.30 in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. Tijdens deze vergadering staat de 
installatie van de raadsleden centraal. U 
bent van harte welkom deze vergadering bij 
te wonen. 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.

De gemeente heeft afspraken gemaakt met Ontwikkelaar Middenduin Beheer 
B.V. voor de realisatie van 73 woningen (bestaande uit 48 koopwoningen, 18 
sociale huurappartementen en 7 sociale koopwoningen), 137 parkeerplaatsen, 
groenvoorzieningen en overige inrichting van de openbare ruimte.

Meer informatie
Tegen de gesloten overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden 
ingediend.
Als u vragen heeft over dit project en deze overeenkomst kunt u contact opnemen met 
de heer M. Vinke, telefoonnummer: 088 909 7496.

Anterieure overeenkomst Startingerweg fase 2 in Castricum

Het ontwerp bestemmingsplan Startingerweg fase 2 in Castricum voorziet in 73 
woningen. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat ter plaatse van de gevels van 62 van 
de 73 woningen wordt de ten hoogste toelaatbare waarde van Lden 48 dB uit de 
Wet geluidhinder overschreden. Hiervoor is een hogere waarde aangevraagd. Het 
ontwerpbesluit hiertoe ligt gedurende 6 weken ter inzage.

Ter inzage
Het ontwerp besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 30 maart 2022 tot en met 
12 mei 2022 ter inzage op het gemeentehuis van Castricum, alsook op 
www.castricum.nl en ruimtelijkeplannen.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thomas van der Zande, afdeling 
Plannen en Projecten, thomasvanderzande@debuch.nl.

Ontwerp Besluit hogere grenswaarde geluid Startingerweg fase 2 

Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Henriëtte Roland 
Holststraat in Castricum.

Het verkeersbesluit kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf 30 maart 
2022 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 140251.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Het bestemmingsplan voorziet in 73 woningen op momenteel grotendeels 
onbebouwde percelen aan de Startingerweg.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u vinden op 
www.ruimtelijkeplannen.nl of op www.castricum.nl. Op officielebekendmakingen.nl 
vindt u de officiële publicatie. Vanaf 30 maart 2022 tot en met 12 mei 2022 ligt het 
ontwerp plan ook ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kunt u 
schriftelijk zienswijze indienen tegen het ontwerp bestemmingsplan, onder vermelding 
van ‘zienswijze bestemmingsplan Startingerweg fase 2’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thomas van der Zande, afdeling 
Plannen en Projecten, thomasvanderzande@debuch.nl.

Ontwerp bestemmingsplan Startingerweg fase 2 in Castricum 
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Amberlint (t.o. nr. 24) in Limmen, het plaatsen van een plaquette, 
datum ontvangst 21 maart 2022 (Z22 065709)
Charlotte Ruyslaan 33 in Castricum, het vergroten van de woning, 
datum ontvangst 22 maart 2022 (Z22 065961)
Droogbloem 11 in Castricum, het bijgebouw tijdelijk gebruiken voor een 
praktijkruimte, datum ontvangst 23 maart 2022 (Z22 066194)
Klein Dorregeest 12 in Akersloot, het vervangen van een schuilplaats voor vee, 
datum ontvangst 21 maart 2022 (Z22 065706)
Torenstraat 85 in Castricum, het plaatsen van een erker, datum ontvangst 17 maart 
2022 (Z22 065299)
Van Oldenbarneveldweg 30 in Castricum, het bouwen van een carport met 
schutting, datum ontvangst 17 maart 2022 (Z22 065464)
Van Oldenbarneveldweg 32 in Castricum, het kappen van een kastanje, datum 
ontvangst 23 maart 2022 (Z22 066001)
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

Bleumerweg 12h in Castricum (Bleumerweg 12), het tijdelijk realiseren van een 
kinderdagverblijf, verzenddatum 22 maart 2022 (Z22 062481)
Burg Boreelstraat 5 in Castricum, het realiseren van een uitweg, verzenddatum 
15 maart 2022 (Z22 060937)
Hoocamp 9 in Akersloot, het bouwen van een schuur met veranda, verzenddatum 
23 maart 2022 (Z22 061336)
Houtsnip 4 in Castricum, het verbreden van een dakkapel en het wijzigen van de 
gevel, verzenddatum 23 maart 2022 (Z22 059746)
Pagenlaan 2 b in Limmen, het aanleggen van een uitrit, verzenddatum 21 maart 
2022 (Z22 063744)
Pagenlaan 2 f in Limmen, het aanleggen van een uitrit, verzenddatum 21 maart 
2022 (Z22 063745)
Pernéstraat 57 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 22 maart 
2022 (Z22 062348)
Rijksweg 26 in Limmen, het bouwen van een bijgebouw, verzenddatum 22 maart 
2022 (Z22 062335)
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)

Doodweg 5 in Castricum, het slopen van een kas, verzenddatum 08 maart 2022 
(Z22 064077)
Kerckeven 8 in Castricum, het veranderen van de woning, verzenddatum 03 maart 
2022 (Z22 058562)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Hogeduin 11 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 
21 maart 2022 (Z22 059903)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)

Bleumerweg 12 in Castricum, het brandveilig gebruik maken van het pand, 
(Z22 061007)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 30 maart 2022 zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn 
kan een ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor meer informatie 
kunt u contact met ons opnemen.

Ter info: Sinds 1 juli 2021 geen publicatie meer in Staatscourant 

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende evenementenvergunning Koningsdag Limmen 2022 op woensdag 
27 april 2022, Vuurbaak in Limmen, verzenddatum 23 maart 2022 (Z22 063919)
Verleende evenementenvergunning Koningsdag 2022 op woensdag 27 april 
2022, Dorpsplein in Castricum, verzenddatum 24 maart 2022 (Z22 065622)
Verleende evenementenvergunning Après Ski café Balu op 1e paasdag op 
zondag 17 april 2022, Dorpsstraat 35a in Castricum, verzenddatum 24 maart 2022 
(Z22 063256)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
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