
dinsdag 26 april 2022

Gemeentenieuws

Herdenking 4 mei: Vrijheid in verbondenheid
Op 4 mei herdenken wij alle Neder-
landse de militairen en burgers die 
stierven in oorlogssituaties en bij 
vredesoperaties sinds de Tweede 
Wereldoorlog. Hieronder leest u het 
programma van de herdenking in 
onze kernen. 

Onthulling plaquette, Limmen
11:00 uur: Onthulling ‘Plaquette van Het 
Schuilveld’ (tegenover Amberlint nr. 14),  
door burgemeester Mans.

Herdenking bij oorlogsgraven 
Dorpskerk, Castricum
16:00 uur: herdenking bij de oorlogsgraven 
bij de Dorpskerk: toespraak en kranslegging 
door burgemeester Mans, in aanwezigheid 
van nabestaanden van een van de gesneu-
velde Britse militairen.

Kerkdiensten en kransleggingen: 

Akersloot: 
18:50 uur: kerkdienst protestantse kerk 
Akersloot (Dielofslaantje), in aanwezigheid 
van wethouder Ron de Haan. 
19:45 uur: start stille tocht naar President 
Kennedylaan, via Raadshuisweg. 
19:50 uur: toespraak wethouder De Haan 
bij het Vredessymbool aan de President 

Kennedylaan: 
20:00 uur: 2 minuten stilte; daarna 
kranslegging.

Limmen:
18:30 uur: kerkdienst Corneliuskerk 
Limmen, in aanwezigheid van burgemeester 
Mans 
19:10 uur: start stille tocht naar het 
Oorlogsmonument in Park Noord-End, 
Castricum, via Kerkweg, Vuurbaak, Enterij, 
Rijksweg
19:40 uur: kranslegging en toespraken bij 
het Oorlogsmonument. Zie hieronder bij 
programma Castricum, vanaf 19:40 uur. 

Castricum: 
18:15 uur: kerkdienst Dorpskerk Castricum, 
in aanwezigheid van wethouder Binnendijk 
18:50 uur: start stille tocht naar het 
Oorlogsmonument in Park Noord-End, 
via Schoolstraat (Joods monument), Dorps-
straat, Pancratiuskerk, Smeetslaan, Gees-
terduinweg, A. Schweitzerlaan, H. Dunant-
singel, Zwanebloem, Weegbree, Walstro, 
Kemphaan, Pad van de Mensenrechten
19.40 uur: gedicht, toespraak burgemees-
ter, muziek Emergo
20.00 uur: 2 minuten stilte en kranslegging 
door burgemeester Mans
20:12 uur: violist Sietse van Gorkom speelt 
muziekstuk uit Schindler’s List

Viering Bevrijdingsdag, 5 mei
Hieronder leest u het offici le programma 
van de gemeente, in de kern Castricum. 
Daarnaast zijn er ook lokale festiviteiten 
die door comités en ondernemers worden 
georganiseerd; kijk voor activiteiten op 
www.voorliefhebbers.nl 

Vanaf 11.00 uur: historische legervoer-
tuigen op het horecaplein
12.30 uur: start live-muziek bij horecaplein 
door Emergo

12.57 uur: aankomst fakkel bevrijdingsvuur, 
gebracht door atleten van Atletiekvereni-
ging Castricum
13.00 uur: ontsteking bevrijdingsvuur 
13.05 uur: bevrijdingsspeech door 
burgemeester Mans
Tot 22.00 uur: live-muziek uit de jaren ’40 
’50 ’60 en ‘70

NK Tegelwippen met tegelophaalservice 
gemeente
Tegels eruit en groen erin! De 
gemeente Castricum doet ook mee 
aan het NK Tegelwippen. Tot 31 okto-
ber strijden 140 gemeenten in Neder-
land om de Gouden Tegel en Gouden 
Schep. Iedereen kan meedoen door 
tegels in de (gevel)tuin te vervangen 
door groen. Voor deze actie biedt de 
gemeente Castricum twee keer dit jaar 
een tegelophaalservice voor 15 adres-
sen binnen de gemeente. De eerste 
keer is op dinsdag 17 mei. Doet u ook 
mee?

Het NK Tegelwippen is, met het losbarsten 
van de lente, van start gegaan en loopt tot 
en met het eind van het ‘Vergeten Plantsei-
zoen’, zodat oktober nog optimaal benut 
wordt voor het vullen van die tuinen. Tij-
dens het NK Tegelwippen wordt gemeten 
hoeveel vierkante meter bestrating plaats 
heeft gemaakt voor groen. En daar kunnen 
ook inwoners een bijdrage aan leveren.

Tegels ophalen
Om het gemakkelijk te maken komt er in 
het voorjaar en het najaar een tegelop-
haalservice. De eerste staat gepland op 
dinsdag 17 mei.

Aanmelden van tegels kan via de website 
www.ikdenkmeeovercastricum.nl/tegeleruit. 

Daar kunt u de tegels aanmelden en staat 
op welke manier u de tegels langs de weg 
kunt plaatsen. Vervolgens worden deze 
opgehaald. De ophaaldienst heeft beperkt 
ruimte voor aanmeldingen dus meld de 
tegels snel aan. Dit kan tot uiterlijk don-
derdag 12 mei. U kunt de tegels de dag 
voor de ophaaldag vanaf 16.00 uur op de 
locatie klaarzetten.

Meer groen
Met meer groen voorkomt u wateroverlast, 
biedt het meer koelte op warme dagen en 
houdt het water vast bij droogte. Daar-
naast wordt de leefruimte voor planten en 
dieren vergroot en werken op deze manier 
samen aan een gezondere en mooiere 
leefomgeving.

Heeft u zelf een bijdrage aan het verwijde-
ren van bestrating geleverd? Dan kunt u 
uiteraard ook zelf de tegels bij de milieus-
traat inleveren. Geef uw bijdrage dan door 
op www.nk-tegelwippen.nl. Deze wordt 
dan opgeteld bij de andere resultaten 
binnen de gemeente op de zogenaamde 
tegelteller. De inwoners die gebruik maken 
van de ophaalservice hoeven de tegels niet 
aan te melden. Dit verzorgt de gemeente. 
Het volgende ophaalmoment is 4 oktober.
Kijk voor meer informatie op 
www.nk-tegelwippen.nl.

Gemeentediensten gesloten op 27 april en 5 mei
27 april:
Op Koningsdag, woensdag 27 april, is het 
gemeentehuis, inclusief de balies en de 
receptie gesloten. Die dag is ook de mili-
eustraat in Castricum (net als die in Heiloo, 
Uitgeest en gemeente Bergen) dicht, en 
wordt er geen afval opgehaald. Geplande 
ophaaldagen verschuiven. De veranderde 
ophaaldata vindt u op mijnafvalwijzer.nl en 
in de Afvalwijzer app.

5 mei:
Ook op 5 mei, Bevrijdingsdag, zijn het 
gemeentehuis en de milieustraat gesloten 
(behalve die bij de buurgemeente Bergen - 
in Bergen en Schoorl). Op die dag veran-
dert er niets aan het afval-ophaalschema; 
we komen gewoon langs om de rolcontai-
ners te legen.
U kunt de juiste ophaaldagen altijd vinden 
op mijnafvalwijzer.nl en in de Afvalwijzer 
app.

Extra gft-route van 2 mei tot en met 6 mei
We rijden volgende week een extra gft-
ronde. Hieronder ziet u wanneer u uw 
gft-container aan de weg kunt zetten. 
Bijvoorbeeld: als uw restafvalcontainer op 
maandag wordt geleegd, dan halen we 
op woensdag uw gft-afval op.  

Akersloot, inclusief Groot Dorregeest, 
Klein Dorregeest en Uitgeesterweg
Vrijdag6 mei   REST
Donderdag 5 mei  GFT  

Castricum (dinsdagroute)
Dinsdag 3 mei REST
Vrijdag 6 mei GFT

Castricum (woensdagroute)
Woensdag 4 mei REST  
Maandag 2 mei GFT

Castricum (donderdagroute)
Donderdag 5 mei REST  
Dinsdag 3 mei GFT  

Limmen  
Maandag  2 mei REST   
Woensdag 4 mei GFT  

De Woude
Dinsdag 3 mei GFT

De extra ophaaldagen vindt u ook op de 
Afvalwijzer-app of www.mijnafvalwijzer.nl.

Inloopspreekuur geldzaken start weer in mei!
U bent vanaf mei weer welkom op ons 
inloopspreekuur geldzaken. U hoeft geen 
afspraak te maken.
Op het inloopspreekuur geldzaken kunt u 
terecht met vragen over geldproblemen. U 
kunt worden geholpen bij het voorkomen 
van (meer) schulden, bij het invullen van 
formulieren of voor tips hoe u slim met uw 

inkomsten en uitgaven kunt omgaan. Twij-
felt u of wij kunnen helpen? Kom dan ook 
langs. Vroegtijdig vragen stellen over geld-
zaken kan voorkomen dat u geldproblemen 
krijgt. Of dat problemen erger worden. Wij 
zien u graag op één van de onderstaande 
locaties bij u in de buurt:

Wanneer    Hoe laat Waar Aanwezige deskundige
Maandag   11:00-12:30 Bibliotheek Bergen, Dreef 1 Sociaal.nl / MEE & 

De Wering 
Dinsdag   9:00 – 11:00 Gemeentehuis Castricum Sociaal.nl / Socius
Dinsdag* 15:00 – 16:30 PostaanZee, Egmond aan Zee Sociaal.nl / Socius
Donderdag   9:00 – 10:30 Gemeentehuis Heiloo Sociaal.nl / MEE & 

De Wering 
Donderdag 12:30 – 14:00 Gemeentehuis Uitgeest Sociaal.nl en Socius
*Enkel in de even weken.
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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

Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Groteweide in 
Castricum.

Het verkeersbesluit kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf 27 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.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Burg. Lommenstraat 12 in Castricum, het plaatsen van twee dakkapellen in het 
voor- en achterdakvlak, datum ontvangst 18 april 2022 (Z22 068698)
Geesterweg 1A in Akersloot, herbouwen van de loods tbv logiesverblijven, datum 
ontvangst 14 april 2022 (Z22 068582)
Koningin Julianastraat 1 in Castricum, het wijzigen van de gevel, datum ontvangst 
17 april 2022 (Z22 068692)
Oranjelaan 2 a in Castricum, het vervangen van tekst reclame, datum ontvangst 
14 april 2022 (Z22 068490)
Startingerweg 43 in Akersloot, het bouwen van een woning, datum ontvangst 
13 april 2022 (Z22 068381)
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.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)

Bakkummerstraat 24 in Castricum, het renoveren van de schuur, verzenddatum 
17 maart 2022 (Z22 061772)
Delving 81 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 15 maart 
2022 (Z22 063764)
Schulpstet 24 in Castricum, het bouwen van een berging, verzenddatum 14 maart 
2022 (Z22 063597)
Tijm 6 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen en wijzigen van de gevels, 
verzenddatum 11 maart 2022(Z22 060938)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Op grond van artikel 4:13 en 5:5 van de Algemene plaatselijke verordening van de 
gemeente Castricum zal op 2 mei 2022 een aanhanger (merk onbekend) op de Willem 
de Zwijgerlaan,1901 CT te Castricum worden verwijderd. Wij wijzen erop dat de kosten 
voor het verwijderen ten laste van de eigenaar komen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Handhaving via 0725356666 
met zaaknummer F1394986.

Verwijderen Aanhanger

Op grond van artikel 4:13 en 5:5 van de Algemene plaatselijke verordening van de 
gemeente Castricum zal op 2 mei 2022 een caravan (merk onbekend) op de  Willem 
de Zwijgerlaan,1901 CT te Castricum worden verwijderd. Wij wijzen erop dat de kosten 
voor het verwijderen ten laste van de eigenaar komen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Handhaving via 0725356666 
met zaaknummer F1391793.

Verwijderen Caravan

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)

Laan van Albert’s Hoeve 165 in Castricum, het vergroten van de woning, 
verzenddatum 15 maart 2022 (Z22 059252)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verleend

Duinakker 23 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 19 april 
2022 (Z22 061937)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Kapelweg 25, 25a en 27 in Limmen, Seringenlint 1 t/m 21 en 25 t/m 49 in Limmen 
(oneven) en Seringenlint 4 in Limmen ( tegenover Kapelweg 26 en 28) het bouwen van 
28 woningen, verzenddatum 19 april 2022 (Z22 063083)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende evenementenvergunning voor het bevrijdingsfeest op 5 mei 2022, 
Dorpsstraat 35 in Castricum, verzenddatum 19 april 2022 (Z22 067684)
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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