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Gemeentenieuws

Heel veel lintjes
Op de dag vóór Koningsdag kregen 13 
inwoners een ‘lintje’ opgespeld door de 
burgemeester. Ze werden koninklijk onder-
scheiden voor hun jarenlange, vrijwillige 
inzet voor de samenleving. “We hebben er 
één ‘Ridder’ bij en twaalf ‘Leden in de Orde 
van Oranje-Nassau’,” somde burgemeester 
Toon Mans op. ‘Wij zijn trots op hen. En op 
alle andere vrijwilligers in onze gemeente.’ 
Hij ging op de foto met de kersverse 
decorandussen: 
Mevrouw Schram-Wulp, Groen-Coumans, 
de heer Keijser (‘Ridder’), mevrouw 
Mooij-Van Baar, de heer Levering, mevrouw 
Jak-Zentveld, de heer Kruijenaar, burge-
meester Mans, de heer Veldt, de heer 
Beentjes, mevrouw Admiraal-Zomerdijk, 

de heer Elzas, mevrouw Witkamp en 
mevrouw Wijdekop-Krugers. Op onze web-
site (onder Nieuws) leest u alles over hen.

De dag erna, traditioneel op Koningsdag, 
kwamen oud-gedecoreerden samen in 
Geesterhage. Bijna 150 van hen gaven aan 
de uitnodiging van de burgemeester gehoor 
en samen met echtgenoten kwam het totaal 
aan belangstellenden op bijna 200. Zij luis-
terden naar de speech van de burgemees-
ter, zongen het Wilhelmus, luisterden naar 
Franse chansons door docenten van Toon-
beeld, en proostten met een Oranjebittertje. 
Ze genoten dat het weer kon, na twee jaren 
van beperkende corona-maatregelen.

Herdenking 4 mei: Vrijheid in verbondenheid
Vandaag, 4 mei, herdenken wij alle 
Nederlandse militairen en burgers die 
stierven in oorlogssituaties en bij vre-
desoperaties sinds de Tweede Wereld-
oorlog. Er zijn herdenkingsmomenten 
in Castricum, Akersloot en Limmen, 
op diverse tijdstippen. Het programma 
leest u op onze website. Iedereen is 
welkom om aan te sluiten bij een van 
de drie kerkdiensten, de stille tochten, 
en de kransleggingen.

Viering Bevrijdingsdag, 5 mei
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 bevrij

dingsvuur, 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

Vlagprotocol
Herdenkt u ook de oorlogsslachtoffers op 
4 mei en viert u ook Bevrijdingsdag op 
5 mei? En wilt u daarvoor de vlag hijsen? 
Dat is mooi. Het vlagprotocol voor die 
dagen is als volgt: 

- op 4 mei, van zonsopgang tot 
  zonsondergang: vlag half-stok
- na zonsondergang de vlag binnenhalen
- op 5 mei, vanaf zonsopgang: in top.

Kapotte spullen? Duurzaam advies? 
Kom naar Repair Café 
Zaterdag 14 mei is er weer een Repair 
Café in de bibliotheek van Castricum. 
Komt u ook langs? U kunt samen met 
de vrijwilligers aan de slag met kleine 
elektrische en huishoudelijke appara-
ten. U kunt komen met apparaten die 
maximaal het formaat hebben van een 
stofzuiger. 

Komt u inderdaad met een stofzuiger? 
Stofzuigers worden alleen gerepareerd als 
er een lege zak in zit. Ook kunt u komen 
voor eenvoudige reparaties aan computers 
en elektronica of elektronisch speelgoed. 
Verder is er advies bij textielreparatie, waar-
onder ook advies bij haak- of breiwerk. U 
kijkt mee met de reparatie en helpt of denkt 
mee waar dat kan. Naast gerepareerde 
spullen brengt een Repair Café ook veel 
gezelligheid. U kunt koffie en thee drinken 
en ideeën uitwisselen met andere bezoe-
kers. Er is geen advies bij fietsreparaties. 
Er is een energiecoach van CALorie 
aanwezig die u kan voorzien van energie-

advies. De energiecoach heeft kennis en 
ervaring om mensen vooruit te helpen bij 
het verduurzamen van hun woning. Ook 
hebben ze een folder voor u met 24 tips 
die u kunnen helpen om energie te bespa-
ren. Er is ook iemand aanwezig van Tran-
sitie Castricum bij wie meer informatie te 
krijgen is over de activiteiten van Transitie 
Castricum en hoe meegedaan kan worden. 

Het Repair Café wordt eens per twee 
maanden georganiseerd. Het Repair 
Café vindt plaats op zaterdag 14 mei in 
de bibliotheek, Geesterduinweg 1 en is 
geopend van 12:30 tot 15:30 uur (let op: 
dus niet van 13:00-16:00 uur zoals voor-
heen!). Wanneer het druk is, kunnen we 
mogelijk aan het eind van het Repair Café 
niet meer iedereen helpen. Wilt u zeker zijn 
van reparatie, kom dan bijtijds. De entree 
is gratis maar giften zijn welkom. U betaalt 
alleen voor eventuele materialen. Repare-
ren en laten repareren is uiteraard op eigen 
risico.

Gemeentediensten gesloten op 5 mei, balies 
5 mei:
Op Bevrijdingsdag, 5 mei, is het gemeen-
tehuis, inclusief de balies en de receptie 
gesloten. 
Die dag is ook de milieustraat in Castricum 
gesloten (net als die in Heiloo en Uitgeest). 
De milieustraten in Bergen en Schoorl zijn 
wél geopend. U kunt de juiste openingstij-
den vinden op onze website: 
www.castricum.nl/afval.  

Aan het ophaalschema voor de rolcontai-
ners verandert op 5 mei niets: we komen 
gewoon langs om de rolcontainers te 
legen. 

Tip: U kunt de juiste ophaaldagen altijd 
vinden op mijnafvalwijzer.nl en in de Afval-
wijzer app.

6 mei:
Op vrijdag 6 mei kunt u niet terecht bij 
onze publieksbalies. Ze zijn die dag geslo-
ten in verband met noodzakelijk onderhoud 
aan onze systemen. 
Een aantal producten moet u altijd per-
soonlijk aanvragen bij onze balies en dat 
lukt dus die dag niet. Maar steeds meer 
producten en diensten zijn ook online te 
regelen via onze website. Dus zonder 
afspraak te maken vooraf en zonder langs 
te komen. Denk bijvoorbeeld aan het aan-
vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) of het doorgeven van een verhuizing. 
Op 6 mei zijn we wel gewoon telefonisch 
bereikbaar, via 14 0251 (24/7 te bereiken). 
Wilt u iets doorgeven over de openbare 
ruimte? Denk aan een losse stoeptegel, 
zwerfvuil of kapotte straatverlichting. Geef 
dat dan door via www.fixi.nl of de Fixi app.

     

Agenda diverse raadsbijeenkomsten
Donderdag 12 mei 2022 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp
21.15 – 22.30  Raadsinformatiebijeenkomst over sociale woningbouw 
21.15 – 22.30   Auditcommissie   

Gemeenteraad bezoeken en contact
De vergadering bijwonen
Op donderdag 12 mei vergadert de raad in 
het gemeentehuis. U bent van harte welkom 
de vergaderingen 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. 

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, dan kunt u zich 

aanmelden voor het raadsspreekuur. Aan-
melden kan via de griffie, tot uiterlijk 12.00 
uur op de donderdag voorafgaand aan het 
spreekuur. Het eerstvolgende Raadsspreek-
uur is op maandag 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.

Bijna 6 miljard
Hoeveel brandharen hebben de eikenpro-
cessierupsen vorig jaar in Castricum opge-
leverd? Deze prijsvraag leverde 50 winnaars 
op en eerlijk is eerlijk: ze zaten er allemaal 
wel een haartje naast. De gemeente zelf 
maakte de berekening als volgt: er waren 
37 nesten met gemiddeld 75 rupsen per 
nest. Elke rups produceert per seizoen 
2,1 miljoen brandharen (in 3 rondes van 
700.000 per keer). Dit alles komt uit op een 
kleine 5.827.500.000 brandharen in totaal 
voor de gemeente Castricum. De gemeente 
verwijdert de nesten van de rups, omdat 
de brandharen klachten geven aan huid en 
ogen.
Vorige week zijn de prijzen uitgereikt. Elke 
winnaar kreeg een vogelhuisje, geschikt 
voor mezen. Want die mezen zijn gek op 

de eikenprocessierups en helpen zo op een 
natuurlijke manier mee de plaag te vermin-
deren. Op de foto krijgt mevrouw Sterk een 
kastje uitgereikt van groenbeheerder Theo 
Schouws.
Wie een nest ziet, kan dit melden bij de 
gemeente. Dit gaat het makkelijkst via 
Fixi.nl of de website.
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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

De gemeenteraad van Castricum heeft op 22 januari 2022 besloten voor het perceel 
B 3859 geen voorbereidingsbesluit te nemen. Tegen het besluit kan geen bezwaar of 
beroep worden ingediend.

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

Weigering voorbereidingsbesluit B 3859

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Onderstaande bomen worden binnenkort verwijderd. 

Boom Locatie
2 meelbessen Piet Heinlaan t.h.v. huisnr. 27
1 acacia Van Speijkkade t.o. huisnr. 29
1 iep Naast Kortenaerstraat 46

Meer informatie staat op onze website: www.castricum.nl/bomen

Aankondiging verwijderen bomen

Bachstraat 9 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 19 april 
2022 (Z22 068906)
Bloemgaarde 41 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
19 april 2022 (Z22 068874)
Fien de la Marstraat 13, 45, 49, 63, 65 in Castricum, het plaatsen van 
zonnepanelen’, datum ontvangst 25 april 2022 (Z22 069440)
Langs A9 (kadastraal I 17) in Akersloot, het plaatsen van een informatie bord, 
datum ontvangst 26 april 2022 (Z22 069608)
Magnolialint 10 in Limmen, het plaatsen van een dakserre, datum ontvangst 22 april 
2022 (Z22 069395)
Oranjelaan 43 in Castricum, het plaatsen van een veranda, datum ontvangst 26 april 
2022 (Z22 069623)
Oranjelaan 54 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 25 
april 2022 (Z22 069465)
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

Eerste Groenelaan 58 in Castricum, het verwijderen van een draagwand, 
verzenddatum 22 april 2022 (Z22 067976)
Martin Luther Kinglaan 109 in Castricum, het vergroten van de woning, 
verzenddatum 23 april 2022 (Z22 063013)
Oranjelaan 16 in Castricum, het bouwen van een erker en het isoleren van de 
woning, verzenddatum 23 april 2022 (Z22 063309)
Schubertstraat 4 in Akersloot, het plaatsen van een erker, verzenddatum 20 april 
2022 (Z22 064965)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Weigeringen

Duinenboschweg 7 in Castricum, het bouwen van een kelder gedeeltelijk onder het 
eerder vergunde bijgebouw, verzenddatum 26 april 2022 (Z051500)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Dr. Ramaerlaan 1 in Castricum, het herstellen en restaureren van het spuithuisje 
(monument), verzenddatum 23 april 2022 (Z22 063424)
Seringenlint 2 in Limmen (ter hoogte van Kapelweg 26 en 28), het bouwen van 
een woning, verzenddatum 28 april 2022 (Z22 063291)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende evenementenvergunning 100-jarig jubileumfeest Vitesse’22 
Castricum Puikman 2 in Castricum op 6 mei 2022, verzenddatum 21 april 2022 
(Z22 058526)
Verleende evenementenvergunning Oer-IJ Expeditie Castricum 2022 
Gemeente Castricum op 26 mei 2022, verzenddatum 22 april 2022 (Z22 058314)
Verleende standplaatsvergunning Kip Pasa voor de verkoop van grillkippen in 
de periode van donderdag 28 april 2022 tot en met donderdag 29 december 
2022, Churchillplein Akersloot, verzenddatum 25 april 2022 (Z22 067597)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Glasvezelnetwerk in Castricum
De gemeente Castricum heeft met 
glasvezelexploitant E-fiber een samen-
werkingsovereenkomst gesloten over 
de aanleg van een glasvezelnetwerk 
in beide gemeenten. De vergunning 
daarvoor is verleend. De verwachting 
is dat er na de zomer van 2022 gestart 
kan worden met de aanleg. Op termijn 
kan een tweede partij, Delta Fiber, ook 
beginnen met aanleggen, omdat zij ook 
een vergunning hebben gekregen. 

Twee partijen willen glasvezel aanleggen
Op dit moment zijn er twee partijen die 
glasvezel willen aanleggen, maar de 
gemeente heeft alleen met E-Fiber een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten. 
E-Fiber is ook degene die als eerste aan
de slag mag in de gemeente. Inmiddels
heeft Delta Fiber vergunning aangevraagd
en gekregen voor de aanleg van een eigen
netwerk. Op basis van de Telecomwet is
er geen reden een vergunning te weigeren,
ook niet als er al door iemand anders een
netwerk wordt aangelegd. Wel heeft de
gemeente als voorwaarde gesteld dat Delta
Fiber pas mag beginnen als E-Fiber hele-
maal klaar is met de aanleg. Dit vanwege

de zogeheten graafrust: de gemeente wil 
voorkomen dat straten en andere plaatsen 
te snel weer opnieuw open moeten.
De gemeente heeft geprobeerd de twee 
partijen te laten samenwerken met één aan-
nemer. Dat zou het voor inwoners overzich-
telijk houden en minder overlast veroorza-
ken. Deze poging is helaas gestrand.

Rol van de gemeente
De aanleg van snel internet/glasvezel is een 
vrije markt. Iedereen mag een campagne 
starten en kabels in de grond leggen. De 
gemeente heeft hier géén invloed op. Dit 
alles gebeurt op basis van de Telecom-
municatiewet waarin onder andere deze 
gedoogplicht voor gemeenten geregeld 
wordt. Wel kunnen wij aangeven wat onze 
wensen, voorschriften en eisen zijn met 
betrekking tot de aanleg en uitvoering.

Aanbod
De gemeente is geen partij bij een aanbod 
of in een (mogelijke) overeenkomst tussen 
aanbieder en bewoner. De gemeente geeft 
daarin ook geen advies. De overweging 
voor het afnemen van een dienst is alleen 
voor de bewoner zelf.




