Gemeentenieuws
woensdag 2 juni 2021

Doe mee met Veteranendag!
Elk jaar vindt op een zaterdag rond 29 juni
de Nederlandse Veteranendag plaats. 29
juni is de geboortedag van wijlen prins
Bernhard. Het Veteranencomité de BUCH
kiest dit jaar voor zaterdag 19 juni als
alternatieve Veteranendag. Ze organiseren
dan een speciale, smakelijke activiteit.

Met historische legervoertuigen bezorgen
de leden van het comité een Indische
maaltijd (‘Blauwe Hap’) aan huis bij
aangemelde deelnemers.
Bent u veteraan, woonachtig in Castricum
en wilt u meedoen aan Veteranendag

Voorontwerp bestemmingsplan
Zandzoom Tegro-Schilder
Inhoud
Tegro Ontwikkeling B.V. heeft in
samenwerking met Kwekerij Cristian
Schilder een plan opgesteld voor
de nieuwbouw van woningen en de
herinrichting van de huidige kwekerij. De
planvorming betreft de percelen, gelegen
achter en langs Rijksweg 127a te Limmen.

Ter inzage
Het voorontwerp bestemmingsplan kunt
u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Op officielebekendmakingen.nl vindt u de
officiële publicatie. Vanaf juni
1 tot
en met 14 juli 2021 ligt het plan ter inzage
in het gemeentehuis. Tijdens deze periode
kunt u een reactie naar voren brengen.

Het door Tegro Ontwikkeling B.V. te
realiseren plan omvat 19 woningen, te
weten 6 appartementen, 6 rijwoningen, 4
twee-onder-één kappers en 3 vrijstaande
woningen. De appartementen betre en
sociale woningbouw in de categorie 2.
Kwekerij Cristian Schilder zet zijn
bedrijfsvoering ongewijzigd voort maar
het bedrijfsperceel zal deels worden
verplaatst en via sloop/ nieuwbouw een
nieuwe inrichting krijgen, alsmede worden
vergroot.

LET OP: in verband met het coronavirus
raden wij u aan eerst een afspraak
te maken voordat u naar het
gemeentehuis komt.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Jelger Moraal
(jelgermoraal@debuch.nl) of Jan van
Boven, team Plannen en Projecten via
14 0251.

Hulp nodig bij geldzaken?
Hulp nodig bij geldzaken?

Hulp nodig bij geldzaken?

Inloopspreekuur Geldzaken
Cultureel Centrum Geesterhage
Inloopspreekuur Geldzaken
Geesterduinweg 3 te Castricum
Cultureel Centrum Geesterhage
Afspraak via Socius, telefoonnummer 088Geesterduinweg 3 te Castricum
8876900
Afspraak via Socius, telefoonnummer 088Inloopspreekuur
Geldzaken
8876900
Cultureel Centrum Geesterhage
Geesterduinweg 3 te Castricum
www.castricum.nl/hulpbijschulden
Afspraak via Socius, telefoonnummer 088www.castricum.nl/hulpbijschulden
8876900
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Vastgesteld bestemmingsplan Raadhuisplein 3 Castricum
etwww.castricum.nl/hulpbijschulden
bestemmingsplan voorziet in de sloop van een fitnessschool waarna een appartementencomplex bestaande uit 24 appartementen wordt gebouwd. Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen zijn opgenomen in de nota zienswijzen. Tevens is een Besluit Hogere Waarde vastgesteld.
Ter inzage
Het vastgesteld bestemmingsplan en het Besluit Hogere Waarde kunt u vinden op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Op officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicatie. Vanaf 31 mei 2021 tot en met 12 juli 2021 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kunt u bij de Raad van State beroep instellen tegen het plan.
Na de inzagetermijn treedt het bestemmingsplan in werking. Wilt u dit niet? Dan kunt u
tegelijk met uw beroep een voorlopige voorziening aanvragen bij de Raad van State.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thomas van der Zande, afdeling
Plannen en Projecten, thomasvanderzande@debuch.nl.

2021? Dan kun u zich aanmelden
bij Hans Walrave, secretaris van het
Veteranencomité de BUCH,
E. j.o.l.walrave@outlook.com of
T. 06 - 300.30.460.

M.e.r.-beoordelingsbesluit Duin en Bosch 1e herziening
Voor de bestemmingsplanherziening voor de realisatie van 48 sociale woningen op de
locatie van het voormalige gebouw De Clinghe, gelegen ten westen van de vijver, Oude
Parklaan (sectie D1902) in Duin en Bosch, is een aanmeldnotitie-m.e.r. opgesteld.
Burgemeester en wethouders hebben besloten dat voor het betre ende initiatief en
locatie geen milieue ectrapport hoeft te worden opgesteld, omdat geoordeeld is dat
de voorgenomen activiteit niet leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen.
Ter inzage
Het besluit en de aanmeldnotitie liggen vanaf 3 juni 2021 gedurende zes weken ter
inzage en zijn digitaal beschikbaar via: https://www.castricum.nl/plannen-en-projecten/
clinghe-duin-en-bosch.
Vanwege de coronapandemie zijn de genoemde stukken alleen op afspraak fysiek in
te zien op het gemeentehuis van Castricum. Wij vragen u in dat geval contact op te
nemen met het Team Plannen en Projecten.
Tegen dit besluit staat geen zwaar en beroep open.
Op officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicatie.
Contact en meer informatie
Voor het fysiek inzien van de stukken of meer informatie kunt u contact opnemen met
mw. J. Feron van het Team Plannen en Projecten, via telefoon 14 0251.

Ontwerp bestemmingsplan Duin en Bosch 1e herziening en ontwerp
omgevingsvergunning WABO2101000 (met coördinatieregeling)
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Duin en Bosch 1e herziening’ is door het college van
burgemeester en wethouders vrijgegeven voor terinzagelegging. Tegelijkertijd wordt de
(ontwerp) omgevingsvergunning WABO2101000 ter inzage gelegd voor het oprichten
van twee woongebouwen met in totaal 48 (sociale) woningen. Op het besluit is de
Crisis-en herstelwet van toepassing.
De herziening van het bestemmingsplan maakt het mogelijk om binnen het plangebied
Duin en Bosch 48 (sociale) woningen te realiseren. Het betreft een verschuiving van
woningen binnen de bestemmingen, waardoor het maximaal aantal toegestane
woningen in het plangebied Duin en Bosch gelijk blijft. De 48 sociale woningen komen
op de locatie van het voormalige gebouw De Clinghe, gelegen ten westen van de
vijver, Oude Parklaan sectie D1902. Het ontwerp bestemmingsplan betreft een 1e
herziening van het bestemmingsplan ‘Duin en Bosch’ en bestaat uit regels, een
verbeelding en een toelichting met bijlagen.
De ontwerp omgevingsvergunning ziet op de activiteit bouwen voor het oprichten van
twee woongebouwen met in totaal 48 (sociale) woningen.
Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning liggen met
ingang van 3 juni 2021 gedurende zes weken tot en met 14 juli 2021 ter inzage. Tijdens
deze periode kunt u een zienswijze indienen.
Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl met
ID-code: NL.IMRO.0383.BPC21hrzduinbosch-ON01.
De pdf-bestanden van het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning zijn beschikbaar via: https://www.castricum.nl/plannen-en-projecten/clingheduin-en-bosch.
Vanwege de coronapandemie zijn de genoemde stukken alleen op afspraak in te zien
op het gemeentehuis van Castricum. Wij vragen u in dat geval contact op te nemen
met het Team Plannen en Projecten.
Op officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicatie.
Contact en meer informatie
Voor het inzien van de stukken, een mondelinge zienswijze of meer informatie kunt u
contact opnemen met mw. J. Feron van het Team Plannen en Projecten, via telefoon
14 0251.
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Vergunningen
Omgevingsvergunningen
Aangevraagd
Amberlint 7 in Limmen, het aanleggen van een uitweg, datum ontvangst 23 mei 2021
(WABO2101120)
Boekel 24 in Akersloot, het vergroten van de woning, datum ontvangst 26 mei 2021
(WABO2101145)
De Skulper in Akersloot, het plaatsen van balkonafscheidingen, datum ontvangst
26 mei 2021 (WABO2101143)
Den Burglaan 3 in Limmen, het veranderen van een kozijn, datum ontvangst 22 mei
2021 (WABO2101119)
Het Achtkant 76 in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 25 mei
2021 (WABO2101133)
Kastanjelint (kavel 4) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst
21 mei 2021 (WABO2101108)
Lage Weide 2 in Limmen, het plaatsen van een wandsparing, datum ontvangst 25 mei
2021 (WABO2101130)
Oosterbuurt 3 in Castricum, het bouwen van een woning, datum ontvangst 21 mei
2021 (WABO2101114)
Schoolweg 4 in Limmen, het wijzigen van de uitweg, datum ontvangst 21 mei 2021
(WABO2101109)
Sokkerwei 3 in Castricum, het kappen van een boom, datum ontvangst 25 mei 2021
(WABO2101129)
Visweg in Limmen (kavel 1), het bouwen van een woning, datum ontvangst 25 mei
2021 (WABO2101128)
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
Middenweg 28 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 20 mei 2021
(WABO2100627)
Molenweg 43 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 25 mei 2021
(WABO2100876)
Oude Parklaan 102, 102a t/m 102z te Castricum en Oude Parklaan 104, 104a t/m
104k en 104m t/m 104n en 104p t/m 104w te Castricum (Oude Parklaan vlek I), het
bouwen van een woongebouw met 48 servicewoningen en een zorgherberg en het
realiseren van een uitweg, verzenddatum 26 mei 2021 (WABO2002657)
Prins Mauritsstraat 39 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum
21 mei 2021 (WABO2100764)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Verlengen behandeltermijn
Eikenhorst 45 in Castricum, het plaatsen van een overkapping, verzenddatum 25 mei
2021 (WABO2100316)
Oude Parklaan 64 in Castricum, het verlengen van de tijdelijk vergunning voor
bewoning van zorgwoningen, verzenddatum 25 mei 2021 (WABO2100791)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd
Evenementen en overige vergunningen
Verleende standplaatsvergunning tijdelijk Ponga Vega Raadhuisweg verkoop patat,
snacks en non alcoholische drank Raadhuisweg in Akersloot, verzenddatum 26 mei
2021 (APV2100267)
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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bied Duin en Bosch 48 (sociale) woningen te realiseren. Het betreft een verschuiving
van woningen binnen de bestemmingen, waardoor het maximaal aantal toegestane
woningen in het plangebied Duin en Bosch gelijk blijft. De 48 sociale woningen komen
op de locatie van het voormalige gebouw De Clinghe, gelegen ten westen van de
vijver, Oude Parklaan sectie D1902. Het ontwerp bestemmingsplan betreft een 1e
herziening van het bestemmingsplan ‘Duin en Bosch’ en bestaat uit regels, een
verbeelding en een toelichting met bijlagen.
De ontwerp omgevingsvergunning ziet op de activiteit bouwen voor het oprichten van
twee woongebouwen met in totaal 48 (sociale) woningen (artikel 2.1, eerste lid, onder
a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning en de daarbij
behorende stukken liggen met ingang van 3 juni 2021 gedurende zes weken tot en
met 14 juli 2021 ter inzage. Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal in te zien via
www.ruimtelijkeplannen.nl met ID-code: NL.IMRO.0383.BPC21hrzduinbosch-ON01.
De pdf-bestanden van het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning zijn beschikbaar via: https://www.castricum.nl/plannen-en-projecten/clingheduin-en-bosch.
Vanwege de coronapandemie zijn de genoemde stukken alleen op afspraak in te zien
op het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA te Castricum.
Wij vragen u in dat geval contact op te nemen met het Team Plannen en Projecten.
Zienswijze
Een ieder kan tijdens de bovengenoemde inzagetermijn schriftelijk (voorkeur) of mondeling zienswijzen naar voren brengen omtrent het ontwerp bestemmingsplan en de
ontwerp omgevingsvergunning. De schriftelijke zienswijzen moeten worden ingediend
bij de gemeenteraad van Castricum, postbus 1301, 1900 BH Castricum. Voor een
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het Team Plannen en Projecten. Anonieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail worden buiten behandeling
gelaten.
Crisis- en herstelwet
Op grond van artikel 1.1, eerste lid, onder a, van de Crisis- en herstelwet is, in combinatie met nummer 3, onder 3.1, van Bijlage I bij de Crisis- en herstelwet, Afdeling 2
van Hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing op deze besluiten. Dit
brengt onder meer met zich mee dat bij een eventueel beroep alle beroepsgronden
in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. De beroepsgronden kunnen na
aﬂoop van de beroepstermijn niet worden aangevuld. et beroep wordt nietontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn niet alle beroepsgronden zijn
ingediend. Verder verloopt de behandeling van het beroep versneld. Deze procedure
is nu nog niet aan de orde.
Contact en meer informatie
Voor het inzien van de stukken, een mondelinge zienswijze of meer informatie kunt u
contact opnemen met mw. J. Feron van het Team Plannen en Projecten, via telefoon
14 0251.
Burgemeester en wethouders van Castricum, 2 juni 2021

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
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Agenda raadsinformatieavond / commissies
Donderdag 3 juni 2021
Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd

Onderwerp

19.30 – 21:00

21:15 – 22:15
21:15 – 22:30

Raadsinformatieavond
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 Kadernota 2022

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd

Onderwerp

19.30 – 21.00

Commissies
Zienswijze op jaarstukken diverse gemeenschappelijke
regelingen:

Pauze
Commissies
Initiatiefvoorstel Wonen van GDB & VVD
Zienswijze op jaarstukken diverse gemeenschappelijke
regelingen:
- Zienswijze op jaarrekening 2020 en begroting 2022 van de
GGD Hollands Noorden
- Zienswijze op jaarrekening 2020 en begroting 2022 van de
VVI HVC
- Zienswijze op jaarrekening 2020 en begroting 2022 van WNK
Personeelsdiensten
- Zienswijze op jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021 en
begroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en
Uitgeestermeer (RAUM)
- Zienswijze op jaarrekening 2020, eerste begrotingswijziging
2021 en begroting 2022 Omgevingsdienst Noord-Holland
Noord

1

Agenda Raadsplein 10 juni 2021

Agenda’s vergaderingen
gemeenteraad Castricum

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 commissievergaderingen? 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 raadsinformatiebijeenkomsten 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 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 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.raadsinformatie.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.

19:30 – 20:30

20:30 – 21:00

21.15 – 22:30

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.

Commissie Algemene Zaken*
1A Ontheffing woonplaatsvereiste wethouders
1B Langetermijnfinanciering Stedin
1C Borgstelling ARZV
1D Aanbesteding accountant
2A Besluitenlijst raadsvergaderingen 20 en 27 mei 2021
2B Lijst van ingekomen stukken
2C Lijst ter inzage gelegde informatie
2D Mededelingen van het college
- Algemeen
Uit de samenwerkingsverbanden
2E Vragen uit de raad
Pauze
Tijdelijke huisvesting toe te voegen aan de lijst waarvoor geen
VvGB nodig is i.v.m realisatie ﬂexwoningen op de Puikman

21.15 – 22:30

Beheersmaatregelen Sociaal Domein

22.45 – 23.00

Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Regionale Energiestrategie Noord-Holland-Noord 1.0
B Initiatiefvoorstel wonen van GDB en VVD
C Ontheffing woonplaatsvereiste wethouders (o.v.b. van
commissiebehandeling)
D Langetermijnfinanciering Stedin (o.v.b. van commissiebehandeling)
E Borgstelling ARZV (o.v.b. van commissiebehandeling)
F Aanbesteding accountant (o.v.b. van commissiebehandeling)
5 Sluiting

De gemeenteraad behandelt de kadernota op
17 juni 2021. Besluitvorming over de kadernota vindt plaats op 24 juni 2021.
Raadsspreekuur
Vertegenwoordigers van de verschillende
gemeenteraadsfracties gaan graag met u als
inwoner in gesprek tijdens het raadsspreekuur.
Wilt u een verzoek doen, loopt u tegen een
probleem aan of wilt u een idee voorleggen,
meld u dan aan via de griffie. Dit kan tot en
met donderdag 10 juni 12.00 uur. Het eerstvolgende raadsspreekuur is op maandag 14 juni.

- Zienswijze op jaarstukken 2020 en begroting 2022 van de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
- Zienswijze op jaarstukken 2020 en begroting 2022 van het
Regionaal Historisch Archief Alkmaar (RHCA)
- Zienswijze op jaarstukken 2020 en begroting 2022 van
Cocensus
- Zienswijze op jaarstukken 2020, begrotingswijziging 2021 en
begroting 2022 van de Werkorganisatie BUCH
Vervolgbehandeling DPO-onderzoek marktruimte supermarkt
Castricum /Bakkum*

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum
Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 257 561 60 (whatsapp)
info@castricum.nl

Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.castricum.nl

