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Like ons op 
Facebook

Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: 
je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. 
Like de pagina en je kunt erover meepraten.

Het gemeentehuis en de milieustraat (plus onderkomens van Wijkbeheer) aan de Schulpstet 
zijn gesloten op maandag 27 april (Koningsdag), dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag), donderdag 
21 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag). 

Op zaterdag 25 april mei zal de milieustraat gewoon geopend zijn. Op vrijdag 22 mei zijn 
milieustraat en Wijkbeheer aan de Schulpstet open.

Vervangende dagen afvalinzameling 

REST Limmen 1:
Maandag 27 april wordt dinsdag 28 april

REST Limmen 2 
Maandag 27 april wordt woensdag 29 april

GFT en PMD Castricum 1
Dinsdag 5 mei wordt maandag 4 mei

GFT en PMD Castricum 1A
Dinsdag 5 mei wordt woensdag 6 mei

GFT en PMD Castricum 3
Donderdag 21 mei wordt woensdag 20 mei

GFT en PMD Castricum 3A
Donderdag 21mei wordt vrijdag 22 mei

GFT en PMD Limmen 1:
Maandag 1 juni wordt vrijdag 29 mei

GFT en PMD Limmen 2:
Maandag 1 juni wordt dinsdag 2 juni

PMD De Woude
Maandag 1 juni wordt dinsdag 2 juni

Vervangende ophaaldagen vindt u ook in de afvalapp. 
Zie hiervoor: www.mijnafvalwijzer.nl

Gemeentehuis en milieustraat/wijkbeheer 
tijdens de feestdagen gesloten

Op dit moment gaan er nep e-mails en brieven rond van een incassobureau met het verzoek 
uw gemeentelijke belasti ngen te betalen. Ontvangt u zo n bericht  Controleer dan eerst of 
het ook klopt dat u nog moet betalen en of de afzender juist. Een logo en het adres van een 
bestaand bureau is snel geplakt in een mail of op een brief. En helaas doen criminelen dit 
dus ook. 

Twijfelt u  eem dan contact op met Cocensus (023-55 63 500) . Zij innen de gemeentelijke 
belasti ngen. Kijk voor meer informati e op www.cocensus.nl castricum

Wees alert: nep-berichten in omloop!

Agenda Raadsplein 23 april
  Commissies
19.30  20.30  Commissie kosten verbouw okkerwei tbv Montessori 
  basisschool

    
  Pauze
20.45  21.30  Commissie Algemene Zaken 
   

 1A Handvest Acti eve nformati eplicht 
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 9 april 2020
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C ijst ter inzage gelegde informati e
 2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
 2E Vragen uit de raad

22.00  22.30   Raadsvergadering 
    

 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A uimtelijk Kader tarti ngerweg fase 2 Akersloot
 B Moti e onderwijsvisie
 C inanciering startersleningen  
 D Erfgoedverordening 
 E Handvest Acti eve nformati eplicht (o.v.b. commissiebehandeling)
 4 luiti ng

Vanwege de coronacrisis krijgt de komende Koningsdag ook in Castricum een totaal andere 
vorm dan normaal. De vrijmarkt kan niet doorgaan, cafés zijn gesloten. Maar haal gerust 
uw vlag en wimpel, oranje boa en oranjebitt er uit de kast: Koningsdag wordt Woningsdag! 
Maandag 27 april 2020 staat in het teken van saamhorigheid. Hoe beleeft  u het samen, vanuit 
uw huis in de gemeente Castricum?

Hang de vlag uit
Voor de jarige koning en voor elkaar. Voor het zorgpersoneel, voor de onderwijzers, voor 
iedereen die zich inzet voor de samenleving. Bovendien zullen tussen 9.45 en 10.00 uur de 
klokken luiden als teken van verbinding, verdriet of vreugde.

De torenspits aubade
Vijf blazers van muziekvereniging Emergo beklimmen de toren van de Oude Kerk. Ze spelen 
daar een aubade om Woningsdag te openen, om 10.00 uur. Dat doet Emergo trouwens al 
veerti g jaar. n de toren is precies genoeg ruimte om met vijf man 1,5 meter afstand ruimte te 
bewaren. 

Zing het Wilhelmus
Doe om 10.00 uur mee met de ati onale Aubade en zing het Wilhelmus. Pieter Verhoeve, de 
voorzitt er van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, zal Zijne Majesteit feliciteren vanuit 
het stadhuis van Gouda.

Lees verhalen van kinderen voor de koning
Kinderen konden een brief schrijven of een tekening maken voor de Koning. Ze zullen deze 
periode nooit meer vergeten. Hoe voelen ze zich  Wat houdt ze bezig  Hun gebundelde brieven 
en tekeningen worden aan de Koning overhandigd en in een E-book gepubliceerd.

Extra aandacht voor ouderen
Voor de deuren van verpleeghuizen speelt er overdag een draaiorgel. En de gemeente bezorgt 
oranje tompouces voor de bewoners en de medewerkers van deze huizen. 

Hef het glas
Om 16.00 uur is er de ati onale Toost  hef uw glas  sinaasappelsap, oranjebitt er of wat u maar 
wilt  op de gezondheid van iedereen. Want in deze moeilijke ti jd, waar het ene akelige bericht 
het andere opvolgt, is het k belangrijk om positi eve dingen te benoemen en samen mooie 
momenten te beleven!

Thuis én samen: 
Koningsdag wordt Woningsdag

Een snel groeiende groep kwetsbare huishoudens dreigt dubbel slachtoff er te worden van de 
coronacrisis. Naast het virus zelf dreigt honger en een vermindering van weerstand vanwege 
tekort aan vers voedsel. Reden voor Voedselbank IJmond om ti jdelijk cadeaubonnen uit te 
delen. Om dat te bekosti gen wordt nu geld ingezameld in plaats van voedsel. Wilt u doneren? 
Doneren kan via www.voedselbankijmond.nl, maar ook via de eigen bank. Voor € 25 kan een 
gemiddeld gezin drie dagen per week gezond eten.

De Voedselbank hee   op 20 maart jl. noodgedwongen de deuren van de loods moeten sluiten, 
maar zit niet bij de pakken neer. Er is overlegd met Voedselbank ederland, supermarkten, lev-
eranciers en gemeenten en zo is er een ti jdelijke oplossing gekomen. Totdat de distributi e van 
voedselpakkett en weer mogelijk is worden cadeaubonnen uitgedeeld, waarmee deelnemers zelf 
hun boodschappen kunnen doen bij de supermarkt. 

De Voedselbank betaalt de voedselbonnen hoofdzakelijk uit de eigen bestemmingsreserve. De 
bonnen kunnen de komende drie à vier weken worden uitgedeeld, en met steun van overheid 
en gemeenten wellicht iets langer. De spaarpot raakt echter snel leeg en de crisis is nog niet 
voorbij. Uw donati e is daarom echt  hard nodig

Help de Voedselbank met een donatie
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Offi  ciële mededelingen woensdag  april
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Papenberg nabij Onderlangs 3 in Castricum, het herstel van een duinrel, datum ontvangst 9 
april 2020 (WABO2000719)
Bakkerspleintje 26 in Castricum, het realiseren van een inpandige fi etsenstalling, datum 
ontvangst 9 april 2020 (WABO2000714)
Breedeweg 17 in Castricum, het realiseren van een dakopbouw en een balkon, datum ont-
vangst 9 april 2020 (WABO2000715)
Prins Bernhardlaan 28 in Akersloot, het veranderen van de kapconstructi e op de bestaande 
garage, datum ontvangst 10 april 2020 (WABO2000720)
Dusseldorperweg 39 in Limmen, het plaatsen van een aanbouw, datum ontvangst 10 april 
2020 (WABO2000726)
Amandellint 5 in Limmen, het plaatsen van twee nieuwe kozijnen, datum ontvangst 10 april 
2020 (WABO2000727)
Amberlint (kavel 10) in Limmen, het bouwen van een woning met bijgebouw, datum ont-
vangst 11 april 2020 (WABO2000728)
Molenlei (secti e A3119) in Akersloot, het bouwen van een hal, datum ontvangst 13 april 
2020 (WABO2000734)

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 informati e kunt u contact met ons 
opnemen.

Verleend
Prinses Marijkestraat 10 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum
9 april 2020 (WABO2000331)
Zeeweg 491 in Castricum, het verkleinen van het paviljoen Bad Noord en het (ver)plaatsen 
van strandhuisjes, verzenddatum 15 april 2020 (WABO1901936)
Geelvinckstraat 38 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel (voordakvlak), verzendda-
tum 15 april 2020 (WABO2000369)
Bakkummerstraat 107 in Castricum, het schilderen van een monument, verzenddatum 14 
april 2020 (WABO2000353)

Amberlint 2 in Limmen ( kavel 19), het bouwen van een woning, verzenddatum 9 april 2020 
(WABO2000332
Van Oldenbarneveldweg 34 in Castricum, het vergroten van de kelder onder het bijgebouw 
en het wijzigen van de inritt en, verzenddatum 14 april 2020 (WABO2000505)

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar mak-
en. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)
Woude 36d in de Woude, het ophogen van het terrein, verzenddatum 15 april 2020 
(WABO2000190) 

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar mak-
en. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Ingetrokken
Dusseldorperweg 60 in Limmen, het realiseren van twee appartementen, verzenddatum 9 
april 2020, (WABO2000501)

Evenementen en overige vergunningen 
Zomermarkten, zondag 14 juni 2020 Oldti mermarkt, zondag 19 juli 2020 Toeristenmarkt, 
zondag 30 augustus 2020 Zomermarkt, zondag 20 september 2020 Outletmarkt, centrum 
Castricum 2020 Dorpsstraat/Burgemeester Mooijstraat in Castricum, verzenddatum 14 april 
2020 (APV2000292)
Evenementenvergunning Kermis Castricum 2020 van zaterdag 8 augustus 2020 t/m dins-
dag 11 augustus 2020 op de Brink (gras ernaast) Castricum, verzenddatum 15 april 2020 
(APV2000335)
Evenementenvergunning Kermis Bakkum 2020, van vrijdag 9 oktober t/m zondag 11 oktober 
2020, Van Oldenbarneveldweg in Bakkum, verzenddatum 15 april 2020 (APV2000336)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Het is belangrijk dat u zich pretti  g en veilig voelt in uw woning en in uw buurt.
Misschien zijn we ons daar nu extra van bewust. We zijn door de maatregelen van het kabinet 
rondom het coronavirus immers veel meer thuis. We werken bijvoorbeeld thuis, kinderen heb-
ben thuis onderwijs en we ‘ontspannen’ thuis. We hopen dat buren elkaar ruimte kunnen geven 
en rekening houden met elkaar. Ervaart u toch een burenirritati e waar u niet samen uit komt 
zoals geluidsoverlast, ruzie om een parkeerplek, pesterijen of onenigheid over de tuin? Schakel 
dan buurtbemiddeling in via De Bemiddelingskamer. Ook ti jdens de coronacrisis kunt u bij bu-
urtbemiddelaars terecht.  

Buurtbemiddeling nodig?
Neem dan contact op  via  info@debemiddelingskamer.nl De Bemiddelingskamer is landelijk 
erkend en gecerti fi ceerd via het CCV. Buurtbemiddeling wordt gefi nancierd door de gemeenten 
en Kennemer Wonen. Meer informati e en telefoonnummers via www.debemiddelingskamer.nl 
Bemiddelaars zijn professioneel getrainde en ervaren vrijwilligers die ingeschakeld kunnen 
worden om problemen tussen buren naar tevredenheid te helpen oplossen. Bemiddelaars luis-
teren naar het verhaal van beide buren, geven geen oordeel en zijn onparti jdig. Onder begelei-
ding van deze bemiddelaars kunnen beide buren tot een oplossing komen.

Kosten
Bemiddeling of advies is geheel grati s voor inwoners uit Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. 

on  ic  c a el r emiddeling in
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Offi  ciële mededelingen woensdag 15 april

Omgevingsvergunningen
Aangevraagde vergunningen
Braveld 11 in Castricum, het plaatsen van een twee dakkapellen, 2 april 2020 
(WABO2000678)
Hoogegeest 29 a in Akersloot, het (na sloop van de bestaande loods)  bouwen van vier won-
ingen, 6 april 2020 (WABO2000687) 
Bijlacker 1 in Castricum, het vergroten van de woning, 7 april 2020 (WABO2000695)
Poelven 41a en 47a in Castricum, het creëren van een dakterras, 8 april 2020 
(WABO2000707)

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 informa� e kunt u contact met ons 
opnemen.

Verleend
Pagenlaan 16 in Limmen, het bouwen van een woning, verzenddatum 3 april 2020 
(WABO1901944)
Poelven 34a t/m 40a in Castricum, 15 april het realiseren van een dakterras, verzenddatum 
3 april 2020 (WABO2000570)
Sportlaan 1 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 6 april 2020 
(WABO2000383)
Prins Hendrikstraat 64 in Castricum, het plaatsen van 2 dakkapellen, verzenddatum 7 april 
2020 (WABO2000384)
Amberlint 18 in Limmen (kavel 6), het � jdelijk bewonen van de kapschuur, verzenddatum 8 
april 2020 (WABO2000468)

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar mak-
en. Voor meer informa� e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Van Oldenbarneveldweg 35 in Castricum het bouwen van een vrijstaande berging 
(WABO2000263)
Meester Ludwigstraat 2a, 2b en 2c in Castricum (voorheen 2a) het veranderen van opslagru-
imte in drie woningen (WABO2000125)

De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overig vergunningen
Circus Barani Limmen 2020 van 1 juli 2020 t/m 5 juli 2020 Vuurbaak Limmen, verzenddatum 
19 maart 2020 (APV2000144)
Avondvierdaagse Limmen 2020 Limmen van dinsdag 2 juni t/m vrijdag 5 juni 2020, verzend-
datum 19 maart 2020 (APV2000249)
Timmerdorp Limmen 2020 van maandag 10 augustus t/m vrijdag 14 augustus 2020, Koe-
koeksveld aan de Westerweg, verzenddatum 30 maart 2020 (APV2000248)
Kermis Limmen 2020 van vrijdag 11 september 2020 t/m zondag 13 september 2020, 
Achterweg, Parkeerterrein VV Limmen, verzenddatum 2 april 2020 (APV2000251)
Bakkum Bruist 2020 op zaterdag 12 september 2020, Bakkummerstraat in Bakkum, verzend-
datum 3 april 2020 (APV2000201)

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar mak-
en. Voor meer informa� e kunt u contact met ons opnemen.

Ontwerpbestemmingsplan Dusseldorperweg 20-22a
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken op grond van ar� kel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend  dat het ontwerpbestemmingsplan Dusseldorper-
weg 20-22a ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de gefaseerde sloop en nieuwbouw van 1 woning en de 
realisa� e van 5 woningen.  

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 16 april 
2020 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID 
NL.IMRO.0383.BPC19Dusseldweg20-ON01. Hiernaast zijn de stukken te vinden via h� ps://
www.castricum.nl. 
Let op: Vanwege de corona pandemie zijn de genoemde stukken alleen op afspraak fysiek 
in te zien op het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA te Castricum. Wij 
vragen u in dat geval contact op te nemen met Marsha de Waard of Hella Goverde via 14-
0251 of marshadewaard@debuch.nl of hellagoverde@debuch.nl .

Hoe kunt u reageren?
Een ieder kan � jdens de inzagetermijn mondeling of (bij voorkeur) schri� elijk zienswijzen 
naar voren brengen op het ontwerpbestemmingsplan. Schri� elijke zienswijzen moeten 
worden ingediend bij de gemeenteraad van Castricum postbus 1301, 1900 BH Castricum, 
onder vermelding van ontwerpbestemmingsplan Dusseldorperweg 20-22a. Voor een mon-
delinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het Team Plannen en Projecten, tel. 14-
0251. Anonieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail laten we buiten behandeling.

Meer informa� e
Voor meer informa� e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van 
de gemeente Castricum, tel. 14-0251 of via e-mail marshadewaard@debuch.nl of hel-
lagoverde@debuch.nl.

Voorontwerp uitwerkingsplan ‘Limmer Linten fase 3d Visweg-Pagenlaan’
Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat het voorontwerp- uitwerk-
ingsplan ‘Limmer Linten fase 3d Visweg-Pagenlaan’ voor vier weken ter inzage ligt.

 Inhoud bestemmingsplan
Fase 3d hee�  betrekking op een nieuw woongebied centraal in het gebied Limmen-Zand-
zoom. Globaal gezien wordt het plan begrensd door de Visweg in het noorden, de woning 
aan de Visweg 77 in het oosten, de Pagenlaan in het zuiden en de tuin bij de woning aan 
de Pagenlaan 2 in het westen. Het plan omvat 7 bouwvlakken waarin 8 woningen zullen 
worden gerealiseerd in de bestemming ‘Wonen’.
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 
beschrij�  met name de wijze waarop het betreff ende gebied van het bestemmingsplan is 
uitgewerkt.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het voorontwerp uitwerkingsplan ligt vanaf donderdag 16 april 2020 tot en met 14 mei 
2020 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het plan te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-iden� fi ca� enummer: NL.IMRO.0383.UPLZandzoom-
fase3d-VO01
LET OP: in verband met het coronavirus is het gemeentehuis beperkt open. Wij verzoeken 
u dan ook eerst telefonisch contact (14 0251) op te nemen indien u de stukken fysiek wilt 
bekijken.

Hoe kunt u reageren?
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schri� elijk een inspraakreac� e 
naar voren brengen bij burgemeester en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), 
onder vermelding en ‘inspraakreac� e op het voorontwerp uitwerkingsplan Limmer Linten 
fase 3d Visweg-Pagenlaan’.

Meer informa� e
Voor het indienen van mondelinge inspraakreac� es (op afspraak) en meer informa� e: dhr. J. 
Moraal en dhr. J. van Boven, tel. 14 0251 

Like ons op 
Facebook

Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: 
je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. 
Like de pagina en je kunt erover meepraten.

Kijk op www.castricum.nl voor 
prak� sche info. 
Maak via de website een afspraak voordat 
u naar het gemeentehuis komt. 
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding 
openbare ruimte via de website. 

Like ons op Facebook en Twi� er
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: WhatsApp 06 25756160
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00 
tot 17.00 uur. Voor spoed 24/7

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur
postcode 1901: 
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902: 
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes: 
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl 

Publieksbalies Gemeentehuis
VANWEGE DE CORONAMAATREGELEN IS HET 
GEMEENTEHUIS GESLOTEN. REGEL UW 
ZAKEN ONLINE. LUKT DAT NIET, STUUR DAN 
EEN MAIL NAAR BALIE@CASTRICUM.NL OF 
BEL 14 0251. DE GEMEENTE NEEMT CON-
TACT MET U OP INDIEN HET NOODZAKE-

LIJK IS  OM NAAR HET GEMEENTEHUIS TE 
KOMEN.

Milieustraat
Kom alleen als het echt noodzakelijk is!
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum di. t/m vrij. 
van 8.30 tot 15.45 uur, za. van 9.00 tot 16.00 
uur.
Zie www.castricum.nl/afval voor openings-
� jden, ook die van de gemeente Bergen, Hei-
loo en Uitgeest

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat, tel. 14 
0251, bestuurssecretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de corona maatregelen, regels voor bij-
voorbeeld parkeren, hondenpoep en afval.
boa@debuch.nl

Colofon

Gesloten op Koningsdag 27 april.

10 22 april 2020

Lieve straatactie
Bakkum - Wat extra aandacht 
voor elkaar doet goed in de-
ze tijden en wat extra hulp kan 
helpen. 
Bewoners van de Sifriedstraat 
in Bakkum werden vorige week 
verrast door twee buren; Tijn en 
Bonnie. Ze brachten alle buren 
soep van De Oude Keuken en 

een bos tulpen! 
Dit om hun zorg en aandacht 
voor de buurt te tonen, maar 
ook om De Oude Keuken en 
haar leerling-medewerkers en 
de tuinders te ondersteunen. 
Iedereen was enorm blij verrast 
met dit heel mooie gebaar. Er 
werd gesmikkeld van de soep 

en genoten van de tulpen en 
er werd bijgepraat; wat een 
mooie actie! 

Welke straat volgt? Kijk op 
www.deoudekeuken.net voor 
meer informatie. (Foto: aange-
leverd)




