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Kijk webinar terug 

Al ruim 1.500 aanmeldingen 
voor zonnepanelen-actie 
Sinds dit voorjaar loopt er in de 
gemeente Castricum, Bergen en Heiloo 
weer een aantrekkelijke zonnepanelen-
actie. Een collectief van vakkundige, 
regionale installateurs biedt inwoners 
de mogelijkheid om zonnepanelen te 
laten installeren tegen een gunstige 
prijs. Tot nu toe hebben 1.500 inwoners 
van deze drie gemeenten zich aange-
meld om geheel vrijblijvend de woning 
te laten bekijken door een adviseur. 
Gemeente Castricum steunt deze actie 
in samenwerking met Duurzaam Bouw-
loket. 

“Wij willen onze inwoners graag verder 
helpen bij de overstap naar een duurzame 
energievoorziening,” aldus wethouder 
Falgun Binnendijk. “Daarbij geven zonne-
panelen flinke besparingen op de energie-
kosten. Wist u dat de inwoners die gebruik 
maken van de zonnepanelenactie gemid-
deld € 700,- aan energiekosten per jaar 
besparen?” Schrijf u geheel vrijblijvend in via 
www.duurzaambouwloket.nl/bch-actie. De 
inkoopactie loopt tot 30 juni 2022.

Webinars terugkijken
Vorige maand zijn enkele digitale infor-
matieavonden gehouden over deze actie. 
Daar hadden ruim 450 inwoners zich voor 
aangemeld. Hebt u deze gemist? U kunt het 
webinar nog terug kijken via de actiepagina.

Collectieve inkoop = scherpe prijs
U kunt vrijblijvend en gratis één van de 
specialisten langs laten komen voor een 
vakkundig advies. Zij maken vervolgens 
voor u een aanbod op maat. Omdat het om 
een collectieve inkoopactie gaat, kunnen de 
installateurs een zeer gunstige prijs bieden. 
Als u gebruik maakt van dit aanbod, hebben 
particulieren ook het voordeel dat de btw 
kan worden teruggevraagd bij de Belas-
tingdienst. Binnen deze actie kan dit voor 
deelnemers gratis worden verzorgd door 
een administratiekantoor. 

Meer informatie over de actie
Heeft u vragen over de actie, neem dan 
contact op met ons energieloket Duurzaam 
Bouwloket via 072 - 743 39 56, of 
info@duurzaambouwloket.nl.

Kent u iemand die een lintje verdient?
Tijdens de Lintjesregen in april zijn maar 
liefst dertien inwoners van de gemeente 
Castricum onderscheiden met een Konink-
lijke onderscheiding. Het lintje is een blijk 
van waardering uit de samenleving voor 
mensen die zich langdurig en op allerlei 
terreinen inzetten voor de maatschappij. 
Kent u ook iemand in uw omgeving die 
een lintje verdient? Dan kunt u die persoon 
voordragen. Neem dan contact op met de 
gemeente waarin de persoon woont.

Een koninklijke onderscheiding kan worden 
uitgereikt bij twee gelegenheden:
• tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’, dit is 

de laatste werkdag voor Koningsdag
• en bij een bijzondere gelegenheid, zoals 

bijvoorbeeld een afscheid of een 
jubileum.

Vraag op tijd een lintje aan
Wanneer u iemand wilt voordragen voor 
een lintje, doet u dat dan vóór 1 juli 2022 
als u wilt dat de onderscheiding tijdens de 
jaarlijkse ‘lintjesregen’ in 2023 wordt uitge-
reikt. Een voorstel voor de uitreiking bij een 
bijzondere gelegenheid, moet zes maan-
den voor de gewenste datum van uitreiking 
worden ingediend. 

Meer informatie? 
Over de regels rond de toekenning van lint-
jes kunt u alles lezen op de website 
www.lintjes.nl.
Voor meer informatie over het aanvragen 
van een Koninklijke Onderscheiding kunt u 
contact opnemen met Els Verbeek van het 
bestuurssecretariaat via 088 – 909 7057 of 
elsverbeek@debuch.nl.

     

Agenda diverse raadsbijeenkomsten
Donderdag 12 mei 2022 

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

Paspoort, ID-kaart of rijbewijs aanvragen?
De vakantieperiodes komen er weer aan. 
Gaat u binnenkort op vakantie? Check 
op tijd of uw paspoort, ID-kaart, en 
rijbewijs nog geldig zijn. Moet u die laten 
verlengen? Doe het op tijd en maak
alvast online een afspraak 
(www.castricum.nl/afspraak-maken). 

De agenda raakt snel vol en de eerste 
mogelijkheid is soms pas over een paar 
weken. Ons bellen voor een afspraak gaat 
niet sneller, wij gebruiken dezelfde online 
afspraakmodule als u. Een nieuw reis- of 
rijbewijs kunnen wij op dit moment leveren 
volgens de gewoonlijke termijn van 6 
werkdagen na de aanvraag.

Gemeenteraad bezoeken en contact
De vergadering bijwonen
Op donderdag 12 en donderdag 19 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: 
www.castricum.raadsinformatie.nl en vanaf 
de volgende dag terugkijken. Hier vindt u 
ook de vergaderstukken. 

De vergadering van donderdag 19 mei 
staat in het teken van de installatie van het 
nieuwe college. De vergadering zal begin-
nen om 19.30 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De volledige agenda vindt 
u volgende week op deze pagina of eerder 
op www.castricum.raadsinformatie.nl.     

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. 
Het raadsspreekuur vindt elke twee weken 
plaats op maandagavond. Aanmelden kan 
via de griffie, tot uiterlijk 12.00 uur op de 
donderdag voorafgaand aan het spreekuur. 
Het eerstvolgende raadsspreekuur is op 
maandag 23 mei 2022. 

Meer informatie
Kijk op castricum.raadsinformatie.nl voor 
informatie over de vergaderingen, agen-
da’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.

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Heer Hugostraat 4 in Akersloot, het plaatsen van een dakopbouw nokophoging, 
datum ontvangst 3 mei 2022 (Z22 070321)
Koningsweg 76 b in Akersloot, het wijzijgen van het bestemmingsplan, datum 
ontvangst 29 april 2022 (Z22 070089)
Pernéstraat 12 in Castricum, het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst 4 mei 
2022 (Z22 070474)
Ravelstraat 13 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
28 april 2022 (Z22 069789)
‘t Stet in Akersloot, het bouwen van een woning, datum ontvangst 29 april 2022 
(Z22 070082)
Westerweg 31 c in Akersloot, het plaatsen van een overkapping en het vergroten 
van de woning, datum ontvangst 1 mei 2022 (Z22 070329)
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

Amberlint (t.o. nr. 24) in Limmen, het plaatsen van een plaquette, verzenddatum 
2 mei 2022 (Z22 065709)
Brakersweg 3a in Castricum, het vergroten en veranderen van de woning, 
verzenddatum 29 april 2022 (Z057332)
Eerste Groenelaan 25 in Castricum, het vervangen van een aanbouw en het 
plaatsen van erker aan de voorzijde, verzenddatum 2 mei 2022 (Z057626)
Oranjelaan 2 a in Castricum, het wijzigen van de reclametekst, verzenddatum 3 mei 
2022 (Z22 068490)
Oranjelaan 54 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 2 mei 
2022 (Z22 069465)
Van Oldenbarneveldweg 30 in Castricum, het bouwen van een carport met 
schutting, verzenddatum 2 mei 2022 (Z22 065464)
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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Bezoek
Raadhuisplein 1
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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
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Weigeringen Evenementen en overig vergunningen 

Verleende evenementenvergunning doorlopend Avondvierdaagse Limmen 2022 
op dinsdag 31 mei 2022 tot en met vrijdag 3 juni 2022, verzenddatum 2 mei 2022 
(Z22 063442)
Verleende evenementenvergunning doorlopend Avondvierdaagse Akersloot 
2022 op dinsdag 7 juni 2022 tot en met vrijdag 10 juni 2022, start en finish Ver-
lengde Roemersdijk 4 Akersloot, verzenddatum 2 mei 2022 (Z22 064538)
Verleende evenementenvergunning Familie Straten Toernooi Limmen 2022 van 
donderdag 26 mei 2022 tot en met zaterdag 28 mei 2022, Dampegheestlaan 2 in 
Limmen, verzenddatum 4 mei 2022 (Z22 063629)
Verleende evenementenvergunning voorstelling Karavaan festival 2022, op 
zondag 29 mei, woensdag 1 juni, donderdag 2 juni en maandag 6 juni 2022, 
Oude Parklaan 76 in Castricum, verzenddatum 3 mei 2022 (Z22 069000)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Van Oldenbarneveldweg 30 in Castricum, het bouwen van een carport met 
schutting, verzenddatum 2 mei 2022 (Z22 065464)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Castricummer Werf 2 a in Castricum, het plaatsen van een tuinhuis, 
verzenddatum 2 mei 2022 (Z22 062330)
Johannisweg 2 in Castricum, het herinrichten van de Hoeptuin, verzenddatum 
30 april 2022 (Z22 064539)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Bleumerweg 12 in Castricum, het brandveilig gebruik maken van het pand (Z22 
061007)
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt met ingang van 4 mei 2022 zes weken 
ter inzage. Een belanghebbende kan binnen zes weken na 5 mei 2022 een beroep-
schrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621 2003 BR Haarlem. 
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. De omgevingsvergunning is 
digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en te vinden door te zoeken op 
bovengenoemd adres.
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