
woensdag 26 mei 2021 

Gemeentenieuws

Tijdens de 
Lintjesregen 
van dit jaar zijn 
maar liefst acht 
inwoners van 
de gemeente 
Castricum 
onderscheiden 
met een 
Koninklijke 
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 v r 1 juli 2021 
als u wilt dat de onderscheiding tijdens 
de jaarlijkse ‘lintjesregen’ in 2022 wordt 

uitgereikt. 
Een voorstel voor de uitreiking bij een 
bijzondere gelegenheid, moet zes 
maanden voor de gewenste datum van 
uitreiking worden ingediend. 

Meer informatie? 
Over de regels rond de toekenning van 
lintjes 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, telefoon 088  
909 7057 of via emailadres 
elsverbeek@debuch.nl.

Kent u iemand die een lintje verdient? 

Werkzaamheden Oranjelaan bij de Santmark 

Sinds februari loopt er in de gemeente 
Castricum een lokale inkoopactie 
voor zonnepanelen. Al 500 inwoners 
hebben zich aangemeld voor een 
vrijblijvend advies, en op zeker 
100 daken zijn de zonnepanelen al 
opgeleverd. Vanwege het succes van 
de actie, wordt de actie verlengd tot 
1 juli. Wilt u meer weten? Dan kunt u 
ook het webinar nog terug kijken. 

Aanmelden voor de actie
en collectief van vakkundige, regionale 

installateurs biedt huiseigenaren de 
mogelijkheid om zonnepanelen te laten 
installeren tegen een zeer gunstige 
prijs. Gemeente Castricum ondersteunt 
deze actie in samenwerking met het 
Duurzaam Bouwloket en coöperatie 
CALorie Energie. U kunt zich tot 1 juli 
vrijblijvend en gratis aanmelden via www.
duurzaambouwloket.nl/actiecastricum. 

Meer informatie en terugkijken webinar
Voor meer informatie over zonnepanelen, 
de inkoopactie, de 21  B W die u kunt 
terug (laten) vragen bij de elastingdienst, 
of andere duurzame (ver)bouwvragen, 
kunt u contact opnemen met ons 
onafhankelijke energieloket Duurzaam 
Bouwloket via 072 - 743 39 56, of info@
duurzaambouwloket.nl. U kunt ook het 
webinar van begin maart over deze actie 
terugkijken, door een link aan te vragen 
op www.duurzaambouwloket.nl. 

Al 500 inschrijvingen 
Inkoopactie 
zonnepanelen wegens 
succes verlengd tot 1 juli 

 Agenda Raadsplein / raadsinformatieavond
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Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

 Raadsinformatiebijeenkomst
19.00  19.45 Presentatie adernota 2022
 Commissies
19.45  21.15 Regionale nergie trategie 1.0 
19.45  21.15 Auditcommissie
 Pauze
21.30  22.30 Vervolgbehandeling motie locatie oekoeksbloem en verzoek  
 huisartsenpraktijk* 
21.30  22.30 Voorstel aanpassingen in techniek vergaderzalen raad
22.45  23:00  Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politieke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Beleidsaanpak openbare laadinfrastructuur
 B Motie locatie Koekoeksbloem (onder voorbehoud van 
     commissiebehandeling)
 C Voorstel aanpassingen in techniek vergaderzalen raad 
     (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
 D Benoeming commissielid
 E Diverse benoemingen 
 5 Sluiting

 Agenda raadsinformatieavond / commissies
 Donderdag 3 juni 2021

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

 Raadsinformatieavond
19.30  21:00 elegenheid voor reacties inwoners en organisaties op de  
 Kadernota 2022 alsmede de gelegenheid om in te gaan op de  
 antwoorden van de technische vragen bij de Kadernota 2022
 Pauze
 Commissies
21:15  22:15 nitiatiefvoorstel Wonen van DB  VVD
21:15  22:30 ienswijze op jaarstukken diverse gemeenschappelijke 
 regelingen:
 - ienswijze op jaarrekening 2020 en begroting 2022 van de  
   GGD Hollands Noorden
 - ienswijze op jaarrekening 2020 en begroting 2022 van de  
    VVI HVC
 - ienswijze op jaarrekening 2020 en begroting 2022 van W   
    Personeelsdiensten
 - ienswijze op jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021 en  
    begroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en 
    Uitgeestermeer (RAUM)
 - ienswijze op jaarrekening 2020, eerste begrotingswijziging  
    2021 en begroting 2022 Omgevingsdienst Noord-Holland  
    Noord

Het asfalt in de Oranjelaan tussen de 
rotonde Kleibroek is aan onderhoud 
toe. Het asfalt van zowel de weg als 
de fietspaden worden vernieuwd. 
egelijkertijd worden de fietspaden 

verbreed. Dat maakt het veiliger 
voor fietsers. Daarnaast wordt de 
straatverlichting vervangen. Voor 4 
bomen geldt dat ze niet kunnen blijven 
staan. Eerder zijn al bomen gekapt 
vanwege de iepziekte. Er komen in het 
najaar in totaal 22 bomen terug.
 
Planning
Het werk begint op maandag 7 juni en 
duurt tot en met zondag 18 juli. n het 
weekend van 17 en 18 juli voert Prorail 

tegelijkertijd onderhoud uit aan de 
spoorovergang. De bomen worden in het 
najaar geplant. 

Bereikbaarheid en omleidingen
Tijdens de werkzaamheden is de 
Oranjelaan tussen het spoor en de 
rotonde Kleibroek afgesloten. Voor 
doorgaand gemotoriseerd verkeer 
geldt een omleiding via de eeweg. 
Dit geldt ook voor bezoekers van het 
afvalbengstation Schulpstet. 
Fietsers worden omgeleid via de Eerste 
Groenelaan. Woonzorgcentrum De 
Santmark is bereikbaar via de M.H. 
Tromplaan en Brakersweg. 

Door de omleidingen voor diverse 
verkeersstromen zoveel mogelijk te 
scheiden, houden we het met elkaar zo 
veilig mogelijk.

Bus
De omleiding van de lijnbussen 164 en 
868 (zomerlijn) gaat via de eeweg. 
De haltes Händelstraat (op de 
Oranjelaan), Admiraal de Ruyterlaan, 
De antmark, Wouterland en Van 
Bergenlaan komen tijdelijk te vervallen.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de 
website van de gemeente Castricum: 
www.castricum.nl/werkaandeweg

Nieuw WhatsApp nummer 
Ons WhatsApp nummer is gewijzigd. Vanaf nu kunt u ons een bericht sturen via 06-
19429661. et WhatsApp nummer is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur.
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Gemeentenieuws

 Vergunningen

Omgevingsvergunningen

U bent van harte welkom de vergaderingen 
van de raad bij te wonen. Op dit moment 
vergadert de raad i.v.m. Corona virtueel. 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 commissiever-
gaderingen? 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 raadsinfor-
matiebijeenkomsten uw vragen te stellen of 
opmerkingen te maken.

Geef uw mening over de Kadernota 2022
De gemeenteraad van Castricum nodigt u 
van harte uit om uw mening te geven over de 
Kadernota 2022 op donderdagavond 3 juni 
aanstaande. Dat kan om 19.30 uur digitaal via 
zoom. 

De kadernota vormt de opmaat naar de 
begroting van 2022 en geeft richting aan het 
financiële beleid van de gemeente voor de 
komende jaren. Voor de raad is de behande-
ling van de kadernota één van de belangrijk-
ste vergaderingen van het jaar. De gemeen-
teraad geeft in deze vergadering richting aan 
hoe gemeenschapsgeld wel en niet wordt 
besteed. 
Ook voor u als inwoner, organisatie of instel-

ling van de gemeente Castricum dus een 
belangrijk moment. De gemeenteraad hoort 
daarom graag uw mening op 3 juni, zodat de 
raadsleden uw input kunnen meenemen bij 
de verdere behandeling van de kadernota. U 
kunt de kadernota in de loop van volgende 
week vinden op de website castricum.raads-
informatie.nl bij de vergaderstukken van 3 juni 
2021. Als u uw mening wilt laten horen wordt 
u vriendelijk verzocht zich te melden bij de 
griffie.

De gemeenteraad behandelt de kadernota op 
17 juni 2021. Besluitvorming over de kader-
nota vindt plaats op 24 juni 2021.

Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met u als 
inwoner in gesprek tijdens het raadsspreek-
uur. Wilt u een verzoek doen, loopt u tegen 
een probleem aan of wilt u een idee voor-
leggen, meld u dan aan via de griffie. Dit kan 
tot en met donderdag 27 mei 12.00 uur. Het 
eerstvolgende raadsspreekuur is op maandag 
31 mei.  

Contact
Voor al uw vragen rondom de vergaderingen 
van de raad kunt u bij de griffie terecht. Dat 
kan per mail via raadsgriffie@castricum.nl, of 
telefonisch via 088 909 7014, 088 909 7094 of 
088 909 7390.

 Agenda’s vergaderingen  
1 gemeenteraad Castricum

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)
 06 194 296 61 (whatsapp)
 info@castricum.nl

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 Castricum_nl

Gemeentehuis bezoeken
U kunt alleen langskomen bij het 
gemeentehuis als u een afspraak hebt. 
Een afspraak maakt u voor zaken die u 
niet online kunt regelen. Hebt u (milde) 

klachten? Verzet dan de afspraak en 
kom als u weer beter bent. Wij volgen de 
landelijke maatregelen van het RIVM en de 
Rijksoverheid.

Aangevraagd

Hoocamp 23 in Akersloot, het bouwen van een veranda, datum ontvangst 15 mei 
2021 (WABO2101057)
Martin Luther Kinglaan 99 in Castricum, het wijzigen en vervangen van de kozijnen, 
datum ontvangst 18 mei 2021 (WABO2101082)
President Kennedylaan 3 in Akersloot, het vergroten van de woning, datum ont-
vangst 12 mei 2021 (WABO2101046)
Westerweg 94 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 18 mei 
2021 (WABO2101080)
Zonnedauw 17 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 15 mei 
2021 (WABO2101058)
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

Bogerdlaan 26 in Limmen, het wijzigen van de raamkozijnen van de woning, 
verzenddatum 19 mei 2021 (WABO2100965)
Duindoornlaan 14 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 14 mei 
2021 (WABO2100638)
Geesterweg in Akersloot (tussen station Uitgeest en Van der Valk Hotel), 
het aanleggen van middenspanningskabel en het maken van gestuurde boringen 
en persingen, verzenddatum 19 mei 2021 (WABO2100502)
Julianaweg 35a in Akersloot, het vergroten van de woning, verzenddatum 17 mei 
2021 (WABO2100008)
Mient 31 in Castricum, het bouwen van een overkapping, verzenddatum 19 mei 2021 
(WABO2100434)
Visweg 11 in Limmen, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 20 mei 2021 
(WABO2100429)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)

Bachstraat 26 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, verzenddatum 29 april 
2021 (WABO2100832)
Nansenlaan 41 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, 12 mei 2021 
(WABO2100743)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Gasstraat 3 in Castricum, het wijzigen van de gevel en realiseren van extra units, 
verzenddatum 12 mei 2021 (WABO2100476)
Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 21 in Limmen, het vervangen en plaatsen van 
dakkapellen, verzenddatum 18 mei 2021 (WABO2100749)
Visweg 59d in Limmen, het bouwen van een bijgebouw, verzenddatum 19 mei 2021 
(WABO2100687)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende standplaatsvergunning Beentjes, voor drie jaar, Raadhuisweg voor de 
Deen in Akersloot verkoop seizoen fruit, verzenddatum 11 mei 2021 (APV2100266)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Tegemoetkoming medisch afval 
Heeft u hogere afvalkosten door een 
medische aandoening of chronische ziekte, 
bijvoorbeeld door veel incontinentie-, 
stoma- of dialysemateriaal? Dan kunt 
u in aanmerkingen komen voor een 

‘tegemoetkoming medisch afval’. 
Op www.castricum.nl/medischafval leest 
u meer informatie en kunt u uw aanvraag 
direct digitaal indienen.

Stap 2: buiten meer mogelijk  
en binnensportlocaties open
Meer informatie en voorwaarden: rijksoverheid.nl/openingsplan of bel 0800-1351




