
woensdag 13 april 2022

Gemeentenieuws

      

Agenda Raadsplein 
Donderdag 21 april 2022

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Raadsvergadering
19.30 – 20.00  1 Opening en mededelingen

2 Vaststellen agenda
3 Debat raad

A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming

A Benoeming commissieleden 
B Diverse voordrachten 
C Bekrachtigen geheimhouding verantwoording ENSIA 2021

5 Sluiting
20.15 – 21.30    Opvang Oekraïense vluchtelingen 
20.15 – 21.30    Beleidsplan Schuldhulpverlening 

Pauze
21.45 – 22.30 Burgerinitiatief van dhr. Den Bakker m.b.t. een alternatief 

verkeersplan voor Castricum  
21.45 – 22.30 Commissie Algemene Zaken*

2A Besluitenlijsten raadsvergaderingen van 17 februari 2022, 
29 maart 2022 en 30 maart 2022 

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 

JOP in Castricum nu officiële street art locatie

In het openbaar mag het bijna ner-
gens, maar onder sommige jongeren is 
graffiti spuiten een geliefde bezigheid. 
In Castricum is er nu voor één open-
bare plek toestemming verleend om 
graffiti te spuiten: bij de JOP (Jongeren 
Ontmoetings Plek) aan het Gerbrands-
ven. Om een plek te bieden voor street 
art en om overlast tegen te gaan op 
plekken waar graffiti verboden is.

Een jonge inwoonster uit de gemeente 
Castricum deed dit verzoek aan de 
gemeente Castricum. Zij gaf aan dat graf-
fiti-spuiters nu moeten uitwijken naar bij-
voorbeeld de gemeente Haarlem voor hun 

hobby. Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten aan dit verzoek 
gehoor te geven. De windvangers van de 
JOP aan het Gerbrandsven waren al langer 
doelwit van creatieve uitingen. 
Nu wordt dat dan officieel toegestaan.

Burgemeester Mans : “We hebben geke-
ken in de hele gemeente wat geschikte 
plekken zouden zijn en kwamen uit bij de 
JOP. Omdat de gemeente eigenaar is, 
kunnen we snel deze stap zetten. We wil-
len street art artiesten uitdagen om mooie 
kunstwerken te maken. Wie weet 
ontwikkelt zich zo een nieuwe 
Castricumse Banksy.”

Hartstichting collecteert
van 10 t/m 16 april 2022.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats
Voor de aanleg van een gehandicapten-
parkeerplaats ter hoogte van Poelven in 
Castricum.

Het verkeersbesluit kunt u vinden op 
www.officielebekendmakingen.nl. 

Vanaf 13 april 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.

Gemeenteraad bezoeken en contact
De vergadering bijwonen
Op donderdag 21 april vergadert de raad 
in de raadzaal. U bent van harte welkom 
de vergadering bij te wonen. Ook kunt u
alle vergaderingen live volgen via 
castricum.raadsinformatie.nl. Hier vindt u 
ook de vergaderstukken. Daarnaast kunt u 
de raadsvergaderingen achteraf terugkijken. 

Inspreken of meepraten
Wilt u inspreken bij één van de commis-
sievergaderingen, meld u dan uiterlijk 17.00 
uur op de dag van de vergadering aan bij 
de griffie. Bij commissies die zijn aange-
merkt met een * (zie agenda) is inspreken 
niet (meer) mogelijk.   

Aanmelden voor het raadsspreekuur
Vertegenwoordigers van verschillende 

gemeenteraadsfracties gaan graag met u 
als inwoner in gesprek. Wilt u een verzoek 
doen, loopt u tegen een probleem aan of 
wilt u een idee voorleggen, meld u dan aan 
voor het raadsspreekuur. Aanmelden kan 
via de griffie, tot de donderdag voorafgaand 
aan het spreekuur uiterlijk 12.00 uur. Het 
eerstvolgende Raadsspreekuur is op 9 mei 
2022. 

Meer informatie
Kijk op castricum.raadsinformatie.nl voor 
informatie over de vergaderingen, agenda’s, 
stukken en inspreken.  
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.

Aangepaste openingstijden rond Pasen
Gemeentehuis
Ons gemeentehuis, de balies en de recep-
tie zijn gesloten op vrijdag 15 april (Goede 
Vrijdag) en maandag 18 april (Tweede 
Paasdag). 

Milieustraat
De milieustraat aan het Schulpstet en de 
onderkomens Wijkbeheer zijn gesloten op 
15 april (Goede Vrijdag) en 18 april (Tweede 
Paasdag). Ook de milieustraten van Uit-
geest en Heiloo zijn op deze dagen dicht. 
De milieustraat van Bergen is wel open op 
Goede Vrijdag.

Afvalophaaldagen
Welke afvalophaaldagen veranderen, leest 
u in de Afvalwijzer-app of op 
www.mijnafvalwijzer.nl. 

Let op de volgende afvalophaaldagen:  
• Limmen: de ophaaldag van Limmen 

West verschuift van maandag 18 april 
(Tweede Paasdag) naar vrijdag 15 april. 

• Limmen: de ophaaldag van Limmen Oost 
verschuift van 18 april (Tweede Paasdag) 
naar dinsdag 19 april. 

• Akersloot: de ophaaldag voor restafval 
voor Akersloot op 15 april (Goede 

Vrijdag) verandert niet.

Let op: twijfelt u of uw adres onder 
Limmen West of Oost valt? Check dan uw 
afvalkalender op www.mijnafvalwijzer.nl.

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

De Drie Linden 3 in Limmen, het wijzigen van het bestemmingsplangebruik ten 
behoeve van een fitnesscentrum (legalisatie), datum ontvangst 2 april 2022 (Z22 
067219)
Dorpsstraat 23 in Castricum, het wijzigen van het gebruik ten behoeve van wonen, 
datum ontvangst 6 april 2022 (Z22 067737)
Laan van Albert’s Hoeve 45 in Castricum, het vergroten van het trapgat naar de 
zolder, datum ontvangst 4 april 2022 (Z22 067454)
Oosterzijweg 12-14 in Limmen, het verbouwen van de verdieping Paulusgebouw, 
datum ontvangst 29 maart 2022 (Z22 066768)
Pernéstraat 71 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 1 
april 2022 (Z22 067110)
Prins Hendrikstraat 25 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum 
ontvangst 2 april 2022 (Z22 067221)
Prof. Winklerlaan 2 in Castricum, het brandveilig gebruiken van het gebouw, datum 
ontvangst 4 april 2022 (Z22 067453)
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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

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Seringenlint (kavel 9) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 
5 april 2022 (Z22 067502)
Uitgeesterweg 23 (naast) in Limmen, 7-4 het bouwen van een woning, datum 
ontvangst 5 april 2022 (Z22 067554)
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

Dusseldorperweg 139a en 139b in Limmen, het plaatsen van dakopbouwen en het 
wijzigen van de gevel, verzenddatum 31 maart 2022 (Z056280)
Iepenlaan 15 in Castricum, het bouwen van de atelier, verzenddatum 6 april 2022 
(Z22 061069)
Jan Evertsenlaan 10 in Castricum, het uitbreiden van de woning, verzenddatum 
6 april 2022 (Z22 063851)
Kastanjelint 6 in Limmen (kavel 3), het gewijzigd uitvoeren van de kelderbak, 
verzenddatum 5 april 2022 (Z22 063885)
Narcissenveld 44 in Castricum, het wijzigen van de voorgevel, verzenddatum 7 april 
2022 (Z22 066725)
‘t Kieftenland 9 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 6 april 2022 
(Z054498)
Van Oldenbarneveldweg 32 in Castricum, het kappen van een kastanje, 
verzenddatum 5 april 2022 (Z22 066001)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Duinakker 23 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 6 april 2022 
(Z22 061937)
Dusseldorperweg 137 in Limmen, het realiseren van 2 appartementen, verzenddatum 
1 april 2022 (Z22 059212)
Oude Parklaan 98 in Castricum, het aanleggen van een ontsluitingsweg tussen kavels 
H en I op landgoed Duin & Bosch, verzenddatum 28 maart 2022 (Z22 060339)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.




