
ZOA collecteert 
van 26 maart t/m 1 april 2023

woensdag 29 maart 2023

Gemeentenieuws

Sinds afgelopen maandag 
gelden verkeersomleidin-
gen rond Limmen en dat 
leidt tot verkeershinder in 
en rond het dorp. Er wordt 
namelijk gewerkt aan het 
herinrichten van de 
Rijksweg. Dat duurt naar 
verwachting tot april 
2024.  

Omleidingen rond 
Rijksweg Limmen 

        
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.

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)
    Motie puntensysteem natuurinclusief bouwen

Raadsinformatieavond donderdag 6 april
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 – 20.45   Bijeenkomst over ondermijning
21.00 – 22.30  Bijeenkomst over participatiebeleid 

Bijeenkomsten Trouwzaal
19.30 – 20.45  Presentatie evaluatie ‘Van Afval naar Grondstof’

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 overlast 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 bovenstaande code voor directe 
toegang tot de app met actuele informatie en contactgegevens.

Woont u in Castricum? 
Houd rekening met extra reistijd als u met de auto reist tussen Heiloo/Egmond en 
Castri-cum/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! 

Tijdelijk Noodfonds Energie voor 
huishoudens met een laag inkomen
Mensen met een laag inkomen en een hoge 
energierekening kunnen nu terecht bij 
Tijdelijk Noodfonds Energie.
Dit landelijke noodfonds betaalt voor huishou-
dens een deel van de energierekeningen van 
oktober 2022 tot en met maart 2023.  
Het Noodfonds Energie is er om te voorkomen 
dat mensen energieschulden opbouwen. 

Wie kan het aanvragen
Als uw inkomen maximaal 200 procent van 
het sociaal minimum is, kun u terecht bij het 

Noodfonds.
Dat betekent dat uw bruto-inkomen per 
maand lager is dan € 2.980,- (alleenstaand) of 
€ 4.180,- (samenwonend).

Contact
Met de korte online-check kunt u zien of uw 
aanvraag een kans maakt, ga naar de website 
www.noodfondsenergie.nl
Wilt u liever telefonisch contact? Bel dan g
ratis met de Hulplijn Noodfondscheck Geldfi t: 
0800-05550.

Woont u in Akersloot? 
In de eerste weken is de verbinding Uitgeesterweg / Rijksweg afgesloten voor doorgaand 
autoverkeer. Rijdt u naar Castricum of Limmen, kies dan voor de route over de A9, afslag 
Uitgeest. 



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

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

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws 

woensdag 29 maart 2023

Gemeentenieuws

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

De gemeente Castricum vindt het 
belangrijk om haar inwoners te helpen 
bij het verduurzamen van de woning. 
“Daarom heeft de gemeente Castricum 
energiescans ingekocht bij energieco-
operatie CALorie, die door de vrijwillige 
energiecoaches worden uitgevoerd,” 
aldus wethouder Valentijn Brouwer. “Zo 
kunnen woningeigenaren gratis tips ont-
vangen voor hun huis.” 

Energiescan aan huis
CALorie Energie organiseert met haar vrijwil-
lige energiecoaches al jaren energiescans aan 
huis bij woningeigenaren. Met een energies-
can ontvangt de woningeigenaar een stap-
penplan voor het energiezuinig en duurzaam 
maken van de woning. Daarnaast worden 
kleine tips en maatregelen gegeven die direct 
uit te voeren zijn.

“De tips van energiecoach Marc hebben veel 
inzicht gegeven in ons energieverbruik,” 
aldus een woningeigenaar in Castricum. 
“Na het bezoek van de energiecoach hebben 
we de vloer onder het huis laten isoleren, en 
radiatorventilatoren op de radiators geplaatst. 
Ook kwamen we met een energieverbruiks-
manager erachter dat onze oude koelkast en 
wasmachine veel energie gebruikten. Die zijn 
inmiddels vervangen”.

Wilt u ook tips die u helpen met verduur-
zamen? Meld u aan voor een gratis 
energiescan via de website mijn.calorieener-
gie.nl en registreer u dan als ‘actielid’. 
Dan krijgt u een mail met inloggegevens en 
kunt u zich aanmelden voor een energiescan. 
Dan neemt CALorie contact met u op om 
een afspraak in te plannen.

Gratis energiescan voor 
verduurzamen eigen woning

 Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

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.

Gemeentehuis 
Op 10 april (Tweede Paasdag), 27 april 
(Koningsdag), 18 mei (Hemelvaartsdag) en 
29 mei (Tweede Pinksterdag) zijn het 
gemeentehuis (inclusief balies en receptie) 
en onze milieustraten gesloten. Ook de 
milieustraten in de buurgemeenten Uitgeest 
en Heiloo zijn die dag dicht. Wij zijn op die 
dagen alleen telefonisch bereikbaar. 
 
Afvalinzameling 
Is de vaste afvalinzameldag voor uw adres op 
een van deze vier feestdagen? Dan wordt uw 
afvalcontainer die dag niet geleegd. Check 

in de app MijnAfvalzaken of op de website 
www.mijnafvalzaken.nl op welke dag uw 
container wel wordt geleegd. Hierover met 
ons bellen kan ook: 14 0251 
 
Gemeentehuis geopend, normale 
afvalinzameling 
Dit jaar zijn het gemeentehuis en de milieus-
traten voor het eerst volgens de reguliere 
openingstijden open op Goede Vrijdag 
(7 april)  en Bevrijdingsdag (5 mei). Ook de 
afvalinzameling gaat die dag door. Dit zijn 
namelijk geen officiële feestdagen meer. 

Gemeentediensten gesloten 

Op Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag 
en Tweede Pinksterdag:

Aangevraagd

Breedeweg (in gemeenteberm nabij 77) in Castricum, het kappen van een wilg 
met herplant eik, datum ontvangst 21 maart 2023 (Z23 119409)
Cieweg 29 in Castricum, het wijzigen van de kelder ten opzichte van eerder 
verleende vergunning, datum ontvangst 18 maart 2023 (Z23 119009)
Sectie E, nr.641 (t.o. Stierop 2) in De Woude, het vervangen van bestaande 
beschoeiing, datum ontvangst 22 maart 2023 (Z23 119657)
Händelstraat 12 in Castricum, het bouwen van een fietsenstalling, datum ontvangst 
19 maart 2023 (Z23 119023)
Heereweg 64a in Castricum, het aanleggen van een uitweg, datum ontvangst 
18 maart 2023 (Z23 119005)
Helmkade 34 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, datum ontvangst 
16 maart 2023 (Z23 118761)
Limmerweg 9a in Castricum, het bouwen van machineberging, datum ontvangst 
16 maart 2023 (Z23 118775)
Prinses Marijkestraat 1 in Castricum, het vergroten van de woning, datum 
ontvangst 19 maart 2023 (Z23 119041)
Willem de Zwijgerlaan (in gemeenteberm nabij 47) in Castricum, het kappen 
van een vleugelnoot met herplant, datum ontvangst 21 maart 2023 (Z23 119413)
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

Dr. Jacobilaan 20 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
16 maart 2023 (Z23 113460)
Heereweg 66 in Castricum, het herinrichten van de tuin (legalisatie), verzenddatum 
17 maart 2023 (Z22 104010)
Kerklaan 36 in Akersloot, het vergroten van de verdieping, verzenddatum 17 maart 
2023 (Z22 100781)
Visweg 77b in Limmen, het aanleggen van een uitrit, verzenddatum 16 maart 2023 
(Z22 103453)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Heereweg 68 in Castricum, het legaliseren van de terreininrichting, verzenddatum 
3 maart 2023 (Z23 107414)
Rijksweg 127a in Limmen, het bouwen van kassen, verzenddatum 17 maart 2023 
(Z22 102269)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Dorpsstraat 76 in Castricum, het brandveilig gebruik maken van het pand 
(Z22 099300)
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt vanaf 29 maart 2023 zes weken ter inzage. 
Een belanghebbende kan binnen zes weken na deze datum een beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621 2003 BR Haarlem. Voor meer 
informatie kunt u contact met ons opnemen.

Evenementen en overige vergunningen 

Verleende evenementenvergunning Après Ski 2023 op zondag 9 april, 
Dorpsplein 35a in Castricum, verzenddatum 20 maart 2023 (Z23 112565)
Verleende evenementenvergunning vrijmarkt Koningsdag Bakkum 2023 op 
27 april 2023, Bakkummerstraat, Van Oldenbarneveldweg, Van der Mijleweg 
in Castricum, verzenddatum 23 maart 2023 (Z23 118035)
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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