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Het afvalbrengstati on, publieksbalies, gemeentehuis en onderkomens Wijkbeheer zijn 
gesloten op:
• Goede Vrijdag: vrijdag 19 april  
• Tweede Paasdag: maandag 22 april  
• Koningsdag: zaterdag 27 april. 
Alleen voor spoedvragen kun je ons die dagen bellen. 

Let op: 
• op Goede Vrijdag 19 april gaat de afvalinzameling door. 
• het afvalbrengstati on is wél gewoon open op zaterdag 20 april. 

Openingstijden gemeentehuis en afval-
brengstation rond Pasen en Koningsdag

Verbouwing station: 
houd rekening met omleidingsroutes 
Eind april start aannemer K Dekker met de verbouwing van stati on Castricum. Dat gebeurt in 
twee fases, tot juni volgend jaar. Reist u ook met de trein  Houd dan rekening met iets meer ti jd 
om fi ets of auto te parkeren en om te lopen naar het perron. De perrontunnel wordt namelijk 
afgesloten in deze periode. 

Vorige week werden ti jdens de inloopavond de fases van verbouwing, het eindresultaat en de 
omleidingsroutes ti jdens de werkzaamheden gepresenteerd. Veel reizigers gaan hier iets van 
merken, vooral omdat de perrontunnel in die periode wordt afgesloten. In de bouwperiode die 
eind april start (fase 1) kan de tunnel vanaf de duinzijde niet gebruikt worden. Dan kunt u op het 
perron komen via de perrontoegang tussen Kramersweg / De Mient, f via de stati onsingang aan 
de Stati onsweg. De omleidingsroute staat ter plekke aangegeven. 

In de tweede fase van het bouwproject, vanaf oktober dit jaar, wordt de kant van het stati on aan 
de dorpszijde verbouwd en geldt een andere omlooproute. Wij informeren u vooraf. 
Op sommige dagen in de bouwperiode kan er overlast zijn door geluid. Ook daarover leest u op 
ti jd meer. Volg onze social media (twitt er, facebook, instagram), deze wekelijkse infopagina, of 
onze website (www.castricum.nl knop Projecten en plannen  Metamorfose stati on Castricum.

Agenda Raadsinformatieavond 18 april 
 Tijd Onderwerp 

 Raadsinformati ebijeenkomsten
19.00  19.45 Toelichti ng en beantwoording vragen rondom voorstel taskforce wonen 
19.30  20.45 Presentati e stand van zaken Publieke Bekosti ging 
19.45  20.45 Toelichti ng op diverse onderzoeken rondom wonen:
 - Woningbouwafspraken regio Alkmaar
 - Woningbehoeft eonderzoek Castricum
 Pauze
21.00  22.30 Presentati e business case belasti ngen: voorstel toetreding tot
 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus (mogelijk deels besloten)

Agenda Raadsplein 25 april 2019 
 Tijd Onderwerp 

 Commissies   
19.30  21.00 Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Cocensus
19.30  20.15 Vangnetuitkering Parti cipati ewet
20.15  21.00 Consultati e omgaan met experimenteren rondom de Parti cipati ewet  
 Pauze
21.15  22.30 Evaluati e dienstverleningsmodel Sociaal Domein

21.15  22.00  Commissie Algemene aken
 Diversen 
22.00  22.30 Vervolgbehandeling focusagenda Regio Alkmaar inclusief bespreken  
 eventuele amendementen en moti es
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Basisscholen verblijd met bijenhotels

Wethouder Ron de Haan ontving onlangs de bijenhotels van Mak van Lit (uit Limmen), op zijn 
kantoor. Hij zegt hierover  Ik heb een cadeau gekregen, wat ik graag doorgeef.
Op maandag 15 april jl. ontvingen alle Castricumse basisschooldirecteuren een bijenhotel uit 
handen van de wethouder. 

Groene schoolpleinen
De Limmer inwoner Mak van Lit zet zich, in de naam van Sti chti ng Bijenvrienden, in voor de 
bescherming en groei van de bijenpopulati e. De sti chti ng hoopt, met het beschikbaar stellen van 
de bijenhotels aan het basisonderwijs, scholen kinderen meer vertrouwd te laten maken met de 
natuur. Het draagt tevens bij aan de vergroening van schoolpleinen. 

Prachti g gebaar
Het is een prachti g moment voor deze uitdeelacti e, want over een week start de Landelijke 

aaidag. De onderwijswethouder bedankt Mak van Lit en de andere betrokkenen van de Sti cht-
ing Bijenvrienden voor dit prachti ge gebaar.

Sociale werkplaats
De bijenhotels zijn gemaakt in een sociale werkplaats. De schooldirecteuren kregen ook biolo-
gische bloemzaden en lesmateriaal mee naar school. 

Voor meer informati e over de Sti chti ng Bijenvrienden, ga naar www.bijenvrienden.nl.

 c   i ri  pr m t r r i  a  sc lpl i

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 17 april 2019
Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een afspraak 
te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij omgevingsver-
gunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. De datum van ontvangst staat bij de kennisgeving. U 
kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Tegen een aan-
vraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Deze 
publicati e is alleen ter informati e.

Datum Adres
010419 De Kwekerij 4 in Akersloot
 Het renoveren en het plaatsen van een dakkapel (eerste en tweede verdieping)  
 (WABO1900594)
020419 Leo Toepoelstraat 31 in Castricum
 Het veranderen van de woning (raam) (WABO1900571)
 Korte Brakersweg 5 in Castricum
 Het bouwen van een hobb kas (WABO1900598)
030419 Cralencro   4 in Castricum 
 Het vergroten van de woning (erker) (WABO1900576)

De nieuwbouw in andzoom vraagt op verschillende plaatsen in Limmen om een aanpassing van 
de infrastructuur. Dit geldt ook voor de kruising Rijksweg  Visweg. 
De gemeente Castricum heeft  het afgelopen jaar onderzoek verricht naar verschillende 
varianten voor een rotonde op deze kruising. 

Na verschillende bijeenkomsten met inwoners en ondernemers komen twee varianten als 
mogelijk geschikte oplossing naar voren. De gemeente presenteert deze varianten op een 
informati ebijeenkomst op dinsdag 23 april 2019 in Vredeburg, Dusseldorperweg 64 in Limmen. 
Ge nteresseerden zijn van harte uitgenodigd  De avond is van 19.30 tot 21.30 uur. Vanaf 19.00 
uur staat de koffi  e/thee klaar. 

Van 19.30-20.15 uur is er een presentati e, daarna is er gelegenheid voor het stellen van vragen 
bij verschillende tafels in de zaal.

Infoavond over kruising Limmen
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070419 Buurtweg 7 in Akersloot
 Het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van het huis (WABO1900604)
080419 Johan Willem Frisostraat 10 in Castricum
 Het plaatsen van een berging (WABO1900609)
 Koningsweg 16 in Akersloot
 Het verbouwen van een bedrijfsloods tot woning (WABO1900611)
 Goudenregenlaan 36 in Castricum
 Het vergroten van de woning (voorzijde) (WABO1900613)
090419 Geesterduin 29 a in Castricum
 Het ti jdelijk plaatsen van een viskar en een noodcel (WABO1900627)
 Eerste Groenelaan 3 in Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel (WABO1900631)
100419 Duinakker 21 in Castricum
 Het bouwen van een schuur (WABO1900632)
 Zonnedauw 17 in Limmen
 Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en achterzijde van de woning  
 (WABO1900636)

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling 
gesteld en worden niet verder behandeld 
U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Voor meer informati e kunt u contact opnemen 
met de gemeente.
 • Vergunningsvrij: Torenstraat 7 in Castricum
 Het veranderen van de woning (aanbouw achterzijde)  (WABO1900409)
 
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
090419 Prins Bernhardlaan 9 in Akersloot
 Het plaatsen van een tuinhuisje (WABO1900300)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
090419 Hollaan 2 in Castricum
 Het uitbreiden van de bestaande bedrijfswoning (WABO1802067)
 Koningsweg 25 in Akersloot
 Het bouwen van een berging (WABO1900299)
 Wederik 14 in Castricum 
 Het bouwen van een schuur, veranda en erfafscheiding (WABO1900383)
 Wielewaal 13 in Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel (WABO1900407)
 Tempelaarstraat 5 in  Castricum
 Het vergroten van de woning (dakopbouw) (WABO1900336)
110419 Molenweg 21 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakkapel (WABO190418)
120419 Brederodestraat 14 in Castricum. 
 Het aanleggen van twee inritt en (WABO1900442)

Verleende APV-vergunning
Datum Adres
020419 Verlengde Roemersdijk 6a, in Akersloot
 Verleende evenementenvergunning klein festi val ten gunste van 40 jarig jubileum  
 AMC Bacchus, op 1e paasdag zondag 21april 2019 (recti fi cati e ti jd) van 14.00 uur  
 tot 22.00 uur, verzenddatum besluit 2 april 2019 (APV1900174).
080419 Op de Bakkummerstraat, Van der Mijleweg en de Van Oldenbarneveldweg in  
 Castricum
 Verleende evenementenvergunning doorlopend vrijmarkt Koningsdag Bakkum  
 op zaterdag 27 april 2019 van 07.00 uur tot 17.00 uur, verzenddatum besluit  
 8 april 2019 (APV1900147).
 In het park aan de Vuurbaak in Limmen
 Verleende evenementenvergunning Koningsdag Limmen 2019, op zaterdag  
 27 april 2019 van 9.00 uur tot 18.00 uur, verzenddatum besluit 8 april 2019  
 (APV1900186).
090419 De Brink in Castricum
 Verleende doorlopende evenementenvergunning Kermis 2019 in de periode van  
 zaterdag 10 augustus 2019 tot en met dinsdag 13 augustus 2019, verzenddatum  
 besluit 9 april 2019 (APV1900154).
100419 Van Oldenbarneveldweg in Bakkum
 Verleende evenementenvergunning doorlopend Kermis Bakkum 2019 in de 
 periode van vrijdag 11 oktober 2019 tot en met zondag 13 oktober 2019 in 
 Bakkum, verzenddatum besluit 10 april 2019 (APV1900155).
100419 Westerplein 6 in Castricum
 Verleende evenementenvergunning Oer-IJ Expediti e 2019 op 31 mei 2019 tussen  
 07.30 en 17.00 uur, verzenddatum besluit 10 april 2019 (APV1801160).

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen zes 
weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een bezwaar-
schrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de kennis-
geving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de APV-vergunningverlener via 
apv@debuch.nl of via 088 9097561.

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Kennisgeving meldingen arti kel 8.41 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken ter uitvoering van de Wet 

milieubeheer bekend dat op grond van arti kel 8.41 van deze wet de volgende melding is 
ontvangen:

Acti viteitenbesluit milieubeheer 
 • Casino Akersloot B.V., Geesterweg 1a (1921NV) te Akersloot, 
    het oprichten van een casino met eigen keuken.

In genoemd Besluit zijn voorschrift en gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven 
moeten voldoen. Deze voorschrift en richten zich op de bescherming van het milieu. Wij 
controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschrift en.

Informati e:
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-
Holland Noord (RUD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.

Ontwerpbestemmingsplan C.F. Smeetslaan 232, Castricum
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken op grond van arti kel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
C.F. Smeetslaan 232 te Castricum ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de sloop van het vml. postkantoor en bijgebouwen, en 
het realiseren van 51 appartementen in twee appartementengebouwen, één aan de C.F. 
Smeetslaan en één aan de Dokter van Nieveltweg.  
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 18 april 
2019 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID 
NL.IMRO.0383.BPCFSmeetslaan232-ON01. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter 
inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA, Castricum.
Hoe kunt u reageren?
Een ieder kan ti jdens de inzagetermijn mondeling of (bij voorkeur) schrift elijk zienswijzen 
naar voren brengen op het ontwerpbestemmingsplan. Schrift elijke zienswijzen moeten 
worden ingediend bij de gemeenteraad van Castricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum, 
onder vermelding van ‘bestemmingsplan C.F. Smeetslaan 232’. Voor een mondelinge zien-
swijze kunt u een afspraak maken met het Team Plannen en Projecten, tel. 14-0251. Anon-
ieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail laten we buiten behandeling.
Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, tel. 14-0251 of via e-mail hellagoverde@debuch.nl

Verzoek hogere waarde Wet geluidhinder voor wooncomplex met 51 
appartementen op het perceel aan de C.F. Smeetslaan 232 in Castricum
Bij de gemeente Castricum is een verzoek ingediend ter vaststelling van hogere waarden 
voor de realisati e van een wooncomplex met 51 appartementen op het perceel aan de C.F. 
Smeetslaan 232 in Castricum.

Alle wegen, met uitzondering van de 30 km/uur wegen, zijn, op basis van de Wet geluidhin-
der, voorzien van een geluidzone. Nieuwe geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen, 
welke binnen een dergelijke zone langs een weg zijn gelegen, dienen op een zodanige 
afstand hiervan te zijn gelegen dat de geluidbelasti ng niet te hoog wordt (de zogenaamde 
‘voorkeursgrenswaarde’ die de Wet geluidhinder stelt).

Uit het akoesti sch onderzoek, dat in het kader van de realisati e van het appartementen-
complex is uitgevoerd, blijkt dat, als gevolg van het wegverkeer op de C.F. Smeetslaan en de 
Dokter De Jonghweg, een hogere geluidbelasti ng optreedt, dan de voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB zoals aangegeven in de Wet geluidhinder. 

De geluidbelasti ng op de gevels van de te realiseren appartementen is echter lager dan de 
in de Wet geluidhinder aangegeven maximale ontheffi  ngswaarde. De geluidbelasti ng van-
wege het verkeer op de C.F. Smeetslaan bedraagt ten hoogste 58 dB en de geluidbelasti ng 
vanwege het verkeer op de Dokter De Jonghweg bedraagt ten hoogste 53 dB.

Het college van burgemeester en wethouders is van plan om op grond van arti kel 83 jo 
110a van de Wet geluidhinder, met betrekking tot de C.F. Smeetslaan voor 19 appartement-
en een hogere waarde vast te stellen, variërend van 49 dB tot ten hoogste 58 dB, en met 
betrekking tot de Dokter De Jonghweg voor 19 appartementen een hogere waarde vast te 
stellen, variërend van 49 dB tot ten hoogste 53 dB.

De stukken van dit ontwerp besluit liggen vanaf 18 april 2019 gedurende zes weken, ge-
durende de openingsti jden, ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 
1902 CA Castricum. Om de stukken buiten de openingsti jden in te zien, kunt u een afspraak 
maken. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Team Plannen en Projecten, telefoon 
14-0251.

Gedurende deze termijn kunnen door belanghebbenden zienswijzen worden ingediend. De 
zienswijzen dienen bij voorkeur schrift elijk te worden ingediend en moeten worden gericht 
aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum, Postbus 
1301, 1900 BH  Castricum.

Wij verzoeken u boven aan de brief te vermelden ‘zienswijzen ontwerp besluit hogere 
waarde Wet geluidhinder 51 appartementen C.F. Smeetslaan 232’.

Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient ti jdig, bij voorkeur 
uiterlijk één week voor het einde van de ter inzage legging, een telefonische afspraak te 
worden gemaakt. 
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met hellagoverde@debuch.nl.

Castricum, 17 april 2019.




