
woensdag 21 april 2021 

Gemeentenieuws

Wegwerkzaamheden 
In opdracht van Rijkswaterstaat voert 
Via Optimum in week 17 diverse onder-
houdswerkzaamheden uit op de A9.
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd 
in de verkeersluwe nachtelijke uren om 
de hinder voor het verkeer zo veel als 
mogelijk te beperken. Om deze werk-
zaamheden veilig te kunnen uitvoeren, 
worden naast wegafzettingen ook tijde-
lijke omleidingen ingesteld. 

Planning en omleidingsroutes

Vrijdag 30 april

Tussen 02:00 uur en 05:00 uur wordt de 
A9 toerit 11 Akersloot, richting Amstel-
veen, afgesloten. Het verkeer wordt 
omgeleid via de A9 -> Kooimeerplein en 
de extra reistijd bedraagt 10 minuten.

Belangrijke informatie voor hulpdien-
sten en vervoersdiensten
Hulpdiensten kunnen bij spoed met 
gepaste snelheid door het werkvak. 
Hierbij rekening houdend met wegwer-
kers die in het werkvak lopen. Lijndien-
sten rijden niet op het afgesloten traject.

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)

 06 257 561 60 (whatsapp)
 info@castricum.nl

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 Castricum_nl

Gemeente start met omruilactie rolcontainers
Vier maanden na de start van de variabele 
heffi  ng  organiseren wij een gratis 
omruilactie. U kunt van formaat restafval- 
of gft-container ruilen en/of uw pmd-
container inleveren. 

Uw wijziging doorgeven
U kunt uw wijzigingen van 21 april tot en 
met 7 mei 2021 doorgeven via een speciale 
website: https://buch.mijncontainer.nl

De omruilactie start half mei en duurt 
enkele weken. U krijgt van ons persoonlijk 
bericht wanneer we bij u langskomen. 

Omruilmogelijkheden
  Formaat restafvalcontainer omruilen  van 
groot (240 l.) naar klein (140 l.) of van 
klein naar groot.

  Formaat gft container omruilen  van groot 
naar klein of van klein naar groot

  nleveren van uw pmd container.

Het is niet mogelijk om een kleiner formaat 
pmd-container te kiezen.

Maak een goede keuze
Wilt u uw pmd-container inleveren, 
dan moet u zelf uw pmd-afval in een 

transparante zak inleveren bij de 
milieustraat of weggooien in één van de 
openbare pmd-containers in het dorp. U 
mag het pmd-afval niet bij uw restafval 
gooien.  

De keuze voor een grote of kleine 
restafvalcontainer kan lastig zijn. Rekent 
u voor uzelf goed uit hoe vaak u denkt 
beide containers aan de weg te moeten 
zetten. Uiteindelijk is elke 3 weken uw 
140-litercontainer laten legen, duurder dan 
elke 6 weken een 240-litercontainer legen. 

Op dit moment is er in de wijk een 
brede rijweg met amper snelheidsrem-
mende maatregelen, waarbij de rijweg 
aan onderhoud toe is. De bomen langs 
de weg stonden klem in de verharding,  
waren veelal niet in goede staat en aan 
het einde van hun levensverwachting. 
Met de extremere regenbuien in het 
vooruitzicht kan de weg onder water 
komen te staan. 

Na een zorgvuldig doorlopen proces, 
zowel qua voorbereiding als participatie, 
is er tot een ontwerp gekomen waarbij:
-  de weg is ingericht in overeenstem-

ming met het snelheidsregime van 30 
km/uur;

-  de weg op het deel Zwanebloem/Koe-
koeksbloem verder van de woningen 
aan de zuidkant loopt;

-  aan deze kant robuuste groenstroken 
komen;

-  we circa 1.000 m2 verharding  vervan-
gen door groen;

-  we goede bomengrond toepassen 
waar we de nieuwe bomen plaatsen, 
dit betekent dat ze goede groeipoten-
tie en een lange levensduurverwach-
ting hebben;

-  de openbare verlichting wordt voorzien 
van energiezuinige LED-armaturen;

-  een regenwaterriool wordt aangelegd, 
waardoor (riool)water op straat wordt 
voorkomen.

Kortom, een verkeersveilige inrichting 
met veel groen en een goede wateraf-
voer. Er zijn 82 bomen en  10 coniferen 
gekapt. In het plantseizoen, in het najaar, 
zullen er 96 nieuwe bomen worden 
geplant met daarbij ook vervangers voor 
de gekapte coniferen. Er worden meer 
bomen geplant, dan dat er gekapt zijn. 

Herinrichting 
De Bloemen

Kom werken bij de BUCH! 

 jij zet de mens cht centraal als kwaliteitsmedewerker
 jij zegt wat je doet en doet wat je zegt als beleidsmedewerker strand 
 jij brengt ons verder door data als senior data analist

Kijk op werkenbij.debuch.nl

Aangepaste openings-
tijden Koningsdag 2021 
De milieustraat op Schulpstet en de 
onderkomens Wijkbeheer zijn:
Koningsdag, dinsdag 27 april 2021  -  
Gesloten

Vervangende dagen afvalinzameling 

PMD Castricum 1  
Dinsdag 27 april wordt 
maandag 26 april

PMD Castricum 1A
Dinsdag 27 april wordt 
woensdag 28 april

De vervangende ophaaldagen kunt u 
ook vinden op de Afvalwijzer app of 
www.mijnafvalwijzer.nl. De app kunt u 
installeren via de Google Play Store.

Inhoud
Fase 3a heeft betrekking op een nieuw woongebied in het westen van het gebied 
Limmen-Zandzoom. Globaal gezien wordt het plangebied begrensd door de agrari-
sche gronden ten zuiden van de Pagenlaan in het noorden, (de woonpercelen aan) de 
Kapelweg in het oosten, de agrarische gronden en woonpercelen aan het Magnolialint 
in het zuiden en (de woonpercelen aan) de Westerweg in het westen. Het plan omvat 
30 woningen waarvan 7 sociale woningen (4 woningen in categorie 1 en 3 woningen 
in categorie 2).

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op offi  
cielebekendmakingen.nl vindt u de offi  ciële publicatie. Vanaf 21 april 2021 tot en met 
2 juni 2021 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze periode kunt u 
een zienswijze indienen.

Digitale informatieavond
Het college is voornemens een digitale informatieavond te houden op 28 april 2021 
om 19:00 uur. U kunt zich hiervoor opgeven tot 25 april 2021 door een e-mail te stu-
ren naar het mailadres: JelgerMoraal@debuch.nl. In het onderwerp graag ‘Digitale 
informatieavond fase 3a’ vermelden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Jelger Moraal of Jan van Boven, 
team Plannen en Projecten via 14 0251.

Ontwerp bestemmingsplan Limmer Linten fase 3a Westerweg-Kapelweg

ationaal Fonds 
Kinderhulp 
collecteert 
t/m 24 april 2021.
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U bent van harte welkom de vergade-
ringen 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 commissie-
vergaderingen? 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.

■■ 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 vooraf-
gaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. 
Het eerstvolgende raadsspreekuur is op 
maandag 17 mei. 

 Algemene informatie vergaderingen  
 gemeenteraad Castricum

 Agenda Raadsplein 22 april 2021     
Agenda Raadsinformatieavond / commissie datum
Tijd Onderwerp

 Commissies
19.30 – 20.00 Motie oproep aan kabinet inzake openen terrassen
19.30 – 20.15  Motie locatie Koekoeksbloem en verzoek huisartsenpraktijk 
20.00 – 21.00 Commissie Algemene Zaken 
 1A Besluitenlijst raadsvergadering 8 april 2021
 1B Lijst van ingekomen stukken
 1C Lijst ter inzage gelegde informatie
 1D Mededelingen van het college
  - Algemeen
 Uit de samenwerkingsverbanden
 1E - Vragen uit de raad
20.15 – 21.00 Motie Zelfwoonplicht bij (sociale) koopwoningen  
 Pauze
21.15 – 22.30 DPO-onderzoek marktruimte supermarkt Bakkum (Stetweg) /  
 Kooiplein i.r.t. planvorming Kooiplein
22.45 – 23.00  Raadsvergadering 
    1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politieke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Tussentijds besluit verdere planontwikkeling Kaptein Kaas
 B Besluitvorming rond spoor 2 (onder voorbehoud van 
  commissiebehandeling) 
 5 Sluiting

 Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Inhoud
Fase 3a heeft betrekking op een nieuw woongebied in het westen van het gebied 
Limmen-Zandzoom. Globaal gezien wordt het plangebied begrensd door de agrari-
sche gronden ten zuiden van de Pagenlaan in het noorden, (de woonpercelen aan) de 
Kapelweg in het oosten, de agrarische gronden en woonpercelen aan het Magnolialint 
in het zuiden en (de woonpercelen aan) de Westerweg in het westen. Het plan omvat 
30 woningen waarvan 7 sociale woningen (4 woningen in categorie 1 en 3 woningen 
in categorie 2).

Het uitwerkingsplan is gericht op de woningbouwontwikkeling in Limmen Zandzoom. 
In het bestemmingsplan Limmen - Zandzoom is de totale ontwikkeling beschreven 
en is een groot deel van de ruimtelijke onderbouwing van dit project opgenomen. Het 
uitwerkingsplan beschrijft met name de wijze waarop het betreffende gebied van het 
bestemmingsplan is uitgewerkt

Ter inzage
Het ontwerp exploitatieplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op officie-
lebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicatie. Vanaf 21 april 2021 tot en met 2 
juni 2021 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze periode kunt u een 
zienswijze indienen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Wouter Voerman, team Plannen 
en Projecten  via 14 0251.

Ontwerp exploitatieplan Limmer Linten fase 3a Westerweg-Kapelweg

Kijk voor meer informatie  
op onze website:

www.castricum.nl
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 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 Castricum_nl
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Aangevraagd

Bachstraat 27 in Castricum, het plaatsen van een schutting, datum ontvangst 
11 april 2021 (WABO2100794)
Bachstraat 26 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, datum ontvangst 
14 april 2021 (WABO2100832)
Goudenregenlaan 24 in Castricum, het uitbreiden van de verdieping, datum 
ontvangst 12 april 2021 (WABO2100809)
Jan Evertsenlaan 1 in Castricum, het vergroten van de woning t.b.v. een B&B, 
datum ontvangst 12 april 2021 (WABO2100799)
Kastanjelaan 17 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen en het wijzigen van de 
gevel, datum ontvangst 12 april 2021 (WABO2100812)
Mient 95 in Castricum, het bouwen van een schuur, datum ontvangst 13 april 2021 
(WABO2100823)
Nienke van Hichtumstraat 26 in Castricum, het bouwen van een schuur en over-
kapping, datum ontvangst 12 april 2021 (WABO2100804)
Oude Parklaan 64 in Castricum, het verlengen van de tijdelijke vergunning 
voor bewoning van zorgwoningen met 5 jaar, datum ontvangst 9 april 2021 
(WABO2100791)
Prins Hendrikstraat 29 in Castricum, het bouwen van een schuur, datum 
ontvangst 12 april 2021 (WABO2100810)
Rijksweg 59 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 12 april 
2021 (WABO2100813)
Van Oldenbarneveldweg 37 a in Castricum, het plaatsen van een overkapping, 
datum ontvangst 12 april 2021 (WABO2100803)
Zeeweg 491 in Castricum, het (tijdelijk) plaatsen van strandhuisjes, datum 
ontvangst 9 april 2021 (WABO2100814) 
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

Breedeweg 45, Castricum en Rollerusstraat 7e, Castricum (Breedeweg 45), 
het realiseren van een nieuwe permanente woning in de boerderij, verzenddatum 
14 april 2021 (WABO2100081)
De Bloemen 67 in Castricum, het plaatsen van een overkapping, verzenddatum 
13 april 2021 (WABO2100474)
Duinenboschweg 132 in Castricum, het plaatsen van een berging en aanleggen 
van de tuin, verzenddatum 12 april 2021 (WABO2100570)
Gasstraat 1b in Castricum, het plaatsen van containers en het realiseren van een 
verdiepingsvloer (legalisatie), verzenddatum 14 april 2021 (WABO2100294)
Heereweg 19a in Castricum, het realiseren van een Bed & Breakfast, 
verzenddatum 14 april 2021 (WABO2100427)
Jan Evertsenlaan 10 in Castricum, het vergroten van de woning (erker), 
verzenddatum 14 april 2021 (WABO2100612)
Kerkemeer 42 in Akersloot, het vergroten van de woning, verzenddatum 
13 april 2021 (WABO2100060)
Korte Brakersweg 5 in Castricum, het plaatsen van een hobbykas, verzenddatum 
14 april 2021 (WABO2100579)
Zeeweg 491 in Castricum, het (tijdelijk) plaatsen van strandhuisjes, verzenddatum 
16 april 2021 (WABO2100814)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Mient 109 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), verzenddatum 
12 april 2021 (WABO2100372)
Oosterzijweg 10-12-14 in Limmen, het tijdelijk bewonen van de gebouwen, 
verzenddatum 12 april 2021 (WABO2100387)
Sifriedstraat 18 en 18a in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
10 april 2021 (WABO2100358)
Visweg 11 in Limmen, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 15 april 
2021 (WABO2100429)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd




