
woensdag 25 mei 2022

Gemeentenieuws

Kom naar de showroom op de vrijdagsmarkt

Dit zijn onze nieuwe wethouders
Afgelopen donderdag (19 mei) werden de vier nieuwe wethouders geïnstalleerd. Op de foto 
van links naar rechts: Roel Beems (Lokaal Vitaal), Paul Slettenhaar (VVD), Falgun Binnendijk 
(CDA), en Valentijn Brouwer (GroenLinks). Zij zijn de komende vier jaar actief. Samen met 
burgemeester Mans vormen zij het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders. De 
werkterreinen zijn als volgt verdeeld:
Wethouder Roel Beems (Lokaal Vitaal): Financiën & Economie 
Wethouder Paul Slettenhaar (VVD): Bouwen & Wonen 
Wethouder Valentijn Brouwer (GroenLinks): Maatschappelijk Domein 
Wethouder Falgun Binnendijk (CDA): Sociaal Domein. 
Er werd afscheid genomen van wethouder Ron de Haan. Hij blijft wel lid van de gemeente-
raad in de komende periode. 
Op onze website (button Raad en College) leest u de gedetailleerde rolverdeling (‘portefeuilles’).

Gemeentediensten gesloten op 26 mei en 6 juni
Op Hemelvaartsdag (26 mei) en Tweede 
Pinksterdag (6 juni) is het gemeentehuis, 
inclusief de balies en de receptie geslo-
ten. Op die dagen is ook de milieustraat in 
Castricum gesloten (net als die in gemeente 
Bergen, Heiloo en Uitgeest). De geplande 
ophaalronde voor restafval op Hemelvaarts-
dag 26 mei wordt verzet naar woensdag 25 
mei en vrijdag 27 mei. De ophaalronde van 

Limmen-West van 6 juni wordt vervroegd 
naar vrijdag 3 juni. De ophaalronde van 
Limmen-Oost op maandag 6 juni verschuift 
naar dinsdag 7 juni. 

TIP: U kunt de juiste ophaaldagen altijd 
vinden op mijnafvalwijzer.nl en in de 
Afvalwijzer app.

       

Agenda raadsinformatieavond / commissies 
Donderdag 2 juni 2022   

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Raadsinformatiebijeenkomst
19.30 – 20.45  Gelegenheid voor reacties inwoners en organisaties op de 

Kadernota 2022 alsmede de gelegenheid om in te gaan op de 
antwoorden op de technische vragen bij de 1e Firap 2022 & 
Kadernota 2023
Pauze
Commissies

21.00 – 22.30 Zienswijze op jaarstukken diverse gemeenschappelijke 
regelingen:
• Jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de Werkorganisatie 
   BUCH
• Jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting 
   2023 van Cocensus & toestemming tot wijziging van de 
   Gemeenschappelijke Regeling Cocensus  
• Jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de Omgevingsdienst 
   Noord-Holland Noord 
• Jaarstukken 2021, begrotingswijziging 2022 en programma-
   begroting 2023 van Recreatieschap Alkmaarder- en 
   Uitgeestermeer (RAUM)

21.00 – 22.30 Rapport rekenkamercommissie BUCH naar armoedebeleid en 
schuldhulpverlening

Gemeenteraad bezoeken en contact
De vergadering bijwonen
Op donderdag 2 juni vergadert de raad in 
het gemeentehuis. U bent van harte wel-
kom de vergaderingen bij te wonen. Ook 
kunt u alle vergaderingen live volgen via de 
website castricum.raadsinformatie.nl en 
vanaf de volgende dag terugkijken. Hier 
vindt u tevens alle vergaderstukken. 

Geef uw mening over de 
Kadernota 2023
De gemeenteraad van Castricum nodigt u 
van harte uit om donderdagavond 2 juni uw 
mening te geven over de Kadernota 2023. 

De kadernota vormt de opmaat naar de 
begroting van 2023 en geeft richting aan 
het nanciële beleid van de gemeente 
voor de komende jaren. Voor de raad is de 
behandeling van de kadernota één van de 
belangrijkste vergaderingen van het jaar. De 
gemeenteraad geeft in deze vergadering 
richting aan hoe gemeenschapsgeld wel en 
niet wordt besteed. 

Ook voor u als inwoner, organisatie of 
instelling van de gemeente Castricum dus 
een belangrijk moment. De gemeenteraad 
hoort daarom graag uw mening op 2 juni, 
zodat de raadsleden uw input kunnen mee-
nemen bij de verdere behandeling van de 
kadernota. U kunt de kadernota vinden op 

de website castricum.raadsinformatie.nl bij 
de vergaderstukken van 2 juni 2022. Als u 
uw mening wilt laten horen wordt u vriende-
lijk ver ocht ich te melden bij de griffie.

De gemeenteraad behandelt de kadernota 
op 16 juni 2022. Besluitvorming over de 
kadernota vindt plaats op 23 juni 2022.

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 13 juni 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.

Hoe ziet een zonnepaneel, warmtepomp 
of infraroodverwarming eruit?
Op vrijdag 27 mei staat de showroom 
van Duurzaam Bouwloket op de week-
markt in het centrum van Castricum. In 
deze showroom is te zien hoe duurzame 
en energiebesparende maatregelen 
eruit zien en werken, zoals zonnepa-
nelen en infraroodverwarming. En ook 
kleine maatregelen, zoals radiatorfolie, 
kunnen daar worden bekeken. Al met 
kleine stappen, zoals het aanbrengen 
van isolatie of door het beter gebruiken 
van de verwarming, kan op energie-
verbruik worden bespaard. Een advi-
seur van het onafhankelijke Duurzaam 
Bouwloket vertelt hier deze middag 
alles over. De showroom staat van 09.00 
tot 15.00 uur op de markt.

Onafhankelijk advies
Het Duurzaam Bouwloket is het energielo-
ket van de gemeente Castricum. Bewoners 
kunnen hier terecht voor gratis en onafhan-
kelijk advies over het energiezuinig, duur-
zaam en aardgasvrij maken van hun woning. 
Het Duurzaam Bouwloket heeft ook informa-
tie in huis over de mogelijkheid van subsidie 
en nanciering. 

Daarnaast is informatie te krijgen van de vrij-
willige energiecoaches van CALorie Energie. 

Zij zullen ook aanwezig zijn bij de showroom. 
Ook op zaterdagmiddag 4 juni kunt u de 
showroom nog bezoeken, dan staat deze bij 
De Oude Keuken in Koningsduin, tijdens de 
ledendag van CALorie Energie. De show-
room is ook toegankelijk voor niet-leden. 

Kunt u deze dag niet?
Kunt u deze dagen niet naar de mobiele 
showroom komen? Dan kunt u ook zater-
dagmiddag 4 juni naar de ledendag van 
CALorie bij de Oude Keuken in Bakkum, 
donderdag 9 juni naar de ochtendmarkt in 
Egmond aan Zee, vrijdag 10 juni naar 
Middelweg 110 in Uitgeest, zaterdag 11 juni 
naar de weekmarkt in Bergen of woensdag 
22 juni naar ’t Loo in Heiloo voor de 
showroom. 
U kunt u uw vragen ook telefonisch of per 
mail stellen aan het Duurzaam Bouwloket. 
Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 
072-743 39 56 en per e-mail via: 
info duur aambouwloket.nl.

Zonnepanelenactie loopt tot 1 juli
Op dit moment loopt er nog een lokale 
inkoopactie voor zonnepanelen. Hierover 
kunt u de adviseur van Duurzaam Bouwlo-
ket vragen stellen, of u kunt zich inschrijven 
via www.duurzaambouwloket.nl/bch-actie.
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Op 19 mei 2022 heeft in de gemeenteraad besluitvorming plaatsgevonden over het 
burgerinitiatiefvoorstel van de heer Den Bakker inzake een alternatief verkeersplan voor 
het centrum en de spoorwegovergang in Castricum.

De indiener van dit burgerinitiatief verzocht de gemeenteraad het volgende besluit te 
nemen:
het alternatieve verkeersplan toe te voegen aan de reeds bestaande varianten in de 
variantenstudie in het kader van het opstellen van een Integraal Verkeersplan of hieraan 
toe te voegen in plaats van de variant van de Fietsersbond.   

In de raadsvergadering is het voorstel bij meerderheid van stemmen door de 
gemeenteraad verworpen.

Kennisgeving besluitvorming Burgerinitiatief alternatief verkeersplan 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

Onderstaande boom wordt binnenkort verwijderd. 

Boom Locatie
1 paardenkastanje Pirola tegenover huisnummer 20

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

Aankondiging verwijderen bomen Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Breedeweg (volkstuinencomplex) in Castricum, het plaatsen van een hobbykas, 
datum ontvangst 11 maart 2022 (Z22 072806)
De Wieken 13 in Limmen, het bouwen van een erker aan de voorgevel, datum 
ontvangst 11 mei 2022 (Z22 071036)
Gerbrandsven 2 in Castricum, het (tijdelijk) plaatsen van een tunnelkas, datum 
ontvangst 17 mei 2022 (Z22 071848)
Nieuwelaan 4 in Limmen, het omzetten van het gebruik bijgebouw naar wonen, 
datum ontvangst 12 mei 2022 (Z22 071267)
Walingstuin in Castricum, het plaatsen van een glasvezelverdeelstation, datum 
ontvangst 16 mei 2022 (Z22 071800)
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

Heer Hugostraat 4 in Akersloot, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 
17 mei 2022 (Z22 070321)
Laan van Albert’s Hoeve 45 in Castricum, het vergroten van het trapgat naar de 
zolder, verzenddatum 12 mei 2022 (Z22 067454)
Langs A9 (kadastraal I 17) in Akersloot, het plaatsen van een informatiebord, 
verzenddatum 18 mei 2022 (Z22 069608)
Prins Hendrikstraat 25 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
11 mei 2022 (Z22 067221)
Seringenlint 2 in Limmen (ter hoogte van Kapelweg 26 en 28), het bouwen van 
een woning, verzenddatum 16 mei 2022 (Z22 063291)
Seringenlint 23 in Limmen (kavel 9), het bouwen van een woning, verzenddatum 
16 mei 2022 (Z22 067502)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)

Prof. Winklerlaan 2 in Castricum, het brandveilig gebruiken van het gebouw, (Z22 
067453)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 27 mei 2022 zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn 
kan een ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor meer informatie 
kunt u contact met ons opnemen.

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende terrasvergunning voor Henry’s Cultuur Catering B.V. (horeca Huis 
van Hilde), Westerplein 6 in Castricum, verzenddatum 16 mei 2022 (Z22 067168)
verleende evenementenvergunning Feest 90 jaar VV Limmen van donderdag 2 juni tot 
en met zaterdag 4 juni 2022, Dampegheestlaan 2 in Limmen, verzenddatum 16 mei 
2022 (Z22 064293)
Verleende evenementenvergunning Castricum Uit festival op zaterdag 11 juni 
2022, Geesterduinweg en Nelson Mandelahof Castricum, verzenddatum 17 mei 
2022 (APV2100442)
Verleende evenementenvergunning doorlopend Jaarmarkt Limmen 2022 op 
woensdag 29 juni 2022 op de Vuurbaak, de Kerkweg en de Dusseldorperweg, 
verzenddatum 19 mei 2022 (Z22 064534)
verleende evenementenvergunning Kids in Concert Castricum 2022 op zater-
dag 18 juni 2022, De Bloemen 71 in Castricum, verzenddatum 19 mei 2022 (Z22 
067746)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Het bestemmingsplan biedt een planologisch-juridisch kader op basis waarvan de 
volgende onderdelen mogelijk zijn:

• realiseren paardenbak;
• realiseren nieuw vrijstaand bijgebouw van 180 m2 met een goothoogte van 3 meter 

en een bouwhoogte van 6 meter (met op 2 accenten een goothoogte van 6 meter en 
een bouwhoogte van 8 meter), met ondergrondse bouwlaag van 200 m2; na sloop 
bestaande paardenboxen, garage en twee containers;

• aanleggen groensingel;
• ophogen grond tot maaiveld huidig woonhuis;
• huidige bestemming Bos omzetten naar Wonen;
• bouwen erfscheiding ter hoogte van de voorgevel van het hoofdgebouw Limmerweg

4 van 2 meter tot aan de voorgevelrooilijn van Limmerweg 2.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u vinden op 
www.ruimtelijkeplannen.nl of op www.castricum.nl. Op officielebekendmakingen.nl vindt 
u de officiële publicatie. Vanaf 26 mei 2022 tot en met 16 juli 2022 ligt het ontwerp plan 
ook ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kunt u schriftelijk zienswijze 
indienen tegen het ontwerp bestemmingsplan, onder vermelding van ‘zienswijze 
Limmerweg 4’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thomas van der Zande, afdeling 
Plannen en Projecten, thomasvanderzande@debuch.nl.

Ontwerp bestemmingsplan Limmerweg 4 

Paspoort, ID-kaart of rijbewijs aanvragen?
Gaat u binnenkort op vakantie? Check op 
tijd of uw paspoort of ID-kaart, en rijbewijs 
nog geldig zijn. Moet u die laten verlengen? 
Doe het op tijd en maak alvast online een 
afspraak via: 
www.castricum.nl/afspraak-maken. 
Wees op tijd, want de afspraak-agenda 
raakt snel vol. De eerste mogelijkheid voor 
een afspraak voor aanvraag is soms pas 

over een paar weken. Let op: bel ons 
niet voor het maken van een afspraak; 
wij gebruiken precies 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.




