
woensdag 1 juni 2022

Gemeentenieuws

      

Agenda Raadsplein 
Donderdag 9 juni 2022 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

19.30 – 21.00     Zienswijze op jaarstukken diverse gemeenschappelijke 
regelingen:
• Jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de GGD Hollands 
   Noorden

aarrekening 0 van N en begroting 0 3 van affier
• Jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de Vuilverbrandings-
   installatie (VVI) & vaststellen wijziging van de Gemeenschappe-
   lijke Regeling VVI
• Jaarrekening 2021 en begroting 2023 van het Regionaal 
   Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) & toestemming tot 
   wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RHCA
• Jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de Veiligheidsregio 
   Noord-Holland Noord 

19.30 – 20.15 Vaststellen bestemmingsplan Kooiweg 8 te Castricum
20.15 – 21.00 Commissie Algemene Zaken* 

1A Besluitenlijst raadsvergadering 19 mei 2022 
1B Lijst van ingekomen stukken 
1C Lijst ter inzage gelegde informatie
1D Mededelingen van het college

- Algemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden

1E Vragen uit de raad 
Pauze

21.15 – 22.30 Vervolgbehandeling beleidsplan Schuldhulpverlening* 
. .30 valsto enverordening

Prins Bernhard Culuurfonds collecteert
van 29 mei t/m 4 juni 2022.

Ontwerp bestemmingsplan ‘Rijksweg 68, 
Limmen’ en ontwerpbesluit hogere waarde

       

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 2023 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 
• Jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022 en programma
   begroting 2023 van Recreatieschap Alkmaarder- en 
   Uitgeestermeer (RAUM)

21.00 – 22.30 Rapport rekenkamercommissie BUCH inzake armoedebeleid en 
schuldhulpverlening

Gemeenteraad bezoeken en contact
De vergadering bijwonen
Op donderdag 2 juni en donderdag 9 juni 
vergadert de raad in het gemeentehuis. 
U bent van harte welkom de vergader-
ingen bij te wonen. Ook kunt u alle vergade-
ringen 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 
et 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 instel-
ling van de gemeente Castricum dus een 
belangrijk moment. De gemeenteraad hoort 
daarom graag uw mening op 2 juni, zodat 
de raadsleden uw input kunnen meenemen 
bij de verdere behandeling van de kader-

nota. 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 vriendelijk 
verzoc t zic te melden bi 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 uiterli k .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.

Gemeentediensten gesloten op 6 juni
Op Tweede Pinksterdag (6 juni) is het 
gemeentehuis, inclusief de balies en de 
receptie gesloten. Op die dag is ook de 
milieustraat in Castricum gesloten (net als 
die in gemeente Bergen, Heiloo en Uitgeest). 
De geplande ophaalronde voor restafval in 
Limmen-West van 6 juni wordt vervroegd 

naar vrijdag 3 juni. De ophaalronde in 
Limmen-Oost van maandag 6 juni verschuift 
naar dinsdag 7 juni. 

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

Met het plan wordt op de huidige bestem-
ming van de adressen Rijksweg 68, 68A, 
68B en 68C twee nieuwe woningen moge-
lijk gemaakt. De huidige bestemming komt 
te vervallen. 

Ontwerpbesluit hogere waarde
De gemeente is van plan om op grond 
van de Wet geluidhinder, met betrekking 
tot deze woningen een hogere waarde 
vast te stellen. De geluidbelasting op 
deze woningen is ten gevolge van het 
wegverkeerslawaai hoger dan de voor-
keursgrenswaarde, maar lager dan de 
maximale toelaatbare waarde.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan en het ont-
werpbesluit hogere waarde kunt u 

vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
NL.IMRO.0383.BPL21Rijksweg68-ON01. 
Op officielebekendmakingen.nl vindt u de
officiële publicatie. ana uni 0 tot en
met 13 juli 2022 ligt het plan ter inzage in 
het gemeentehuis. Tijdens deze periode 
kunt u een zienswijze indienen.

Hoe kunt u reageren?
Gedurende de inzagetermijn kunt u een 
zienswijze naar voren brengen bij burge-
meester en wethouders (Postbus 1301, 
1900 BH Castricum), onder vermelding van 
‘bestemmingsplan Rijksweg 68 Limmen’.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met team Plannen en 
Projecten via 14 0251.

Verkeersbesluit oplaadpunt
Voor de toewijzing van 2 parkeervakken nabij een oplaadpunt:
• Ter hoogte van De Loet 2, Castricum
• Ter hoogte van Koningsduin 17, Castricum
• Ter hoogte van Rooinap 10, Limmen
• Ter hoogte van Juliana van Stolbergstraat 5, Castricum
• Ter hoogte van Henri Dunantsingel 1, Castricum
• Ter hoogte van ’t Kieftenland 29, Limmen
• Ter hoogte van Dotterbloem 21, Castricum
• Ter hoogte van Walingstuin 14, Castricum
• Ter hoogte van Geesterduin 1, Castricum 
• Ter hoogte van De Drie Linden 3, Limmen

Het hele verkeersbesluit kunt u vanaf 25 mei 2022 vinden op: 
www.officielebekendmakingen.nl. In et verkeersbesluit staat besc reven oe u, in de
periode van 6 weken na publicatie, bezwaar kunt maken. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met David er aar, eam erkeer via davidver aar debuc .nl.



woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 1 juni 2022

Gemeentenieuws

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Ontwikkelingen in het gebied Limmen-Zandzoom

Vanaf 2 juni 2022 worden deze plannen, die betrekking hebben op het Zandzoomgebied 
in Limmen, ter inzage gelegd. Hieronder vindt u de afzonderlijke toelichting per plan.

Ontwerp bestemmingsplan 
Rotonde Rijksweg–Visweg Limmen

Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in de 
aanleg van een rotonde op het kruispunt van 
de Rijksweg (N203) en de Visweg, waarvoor 
een restaurant gesloopt wordt. Ten zuid-
westen van de aan te leggen rotonde is het 
mogelijk een nieuw restaurant te vestigen 
met vier bovenwoningen en twee grondge-
bonden woningen

Ter inzage 
Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 
2 juni t/m 13 juli 2022 ter inzage in het 
gemeentehuis van Castricum. Het plan te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
onder de plannaam ‘Ontwerp bestem-
mingsplan Rotonde Rijksweg – Visweg 
Limmen’, met plan-identificatienummer: 
NL.IMRO.0383.BPRotondeRijksweg-ON01. 
De pd -bestanden zi n besc ikbaar via: 
www.castricum.nl/inzage. 

Op officiëlebekendmakingen.nl vindt u de 
officiële publicatie.

Tijdens bovengenoemde periode kan ieder-
een een schriftelijke zienswijze naar voren 
brengen bij de gemeenteraad van Castri-
cum, Postbus 1301, 1900 BH  Castricum. 
Voor een mondelinge zienswijze of vra-
gen kan contact worden opgenomen met 
dhr. J.van Boven of  mw. H. Goverde via 
14-0251.

Inloopbijeenkomst
Tijdens de terinzagelegging wordt een 
inloopavond georganiseerd. Deze vindt 
plaats op woensdag 15 juni 2022 van 17.00 
tot 18.30 uur in de Heeren van Limmen, 
Dusseldorperweg 103 te Limmen. 

Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder Visweg 16
en Rijksweg 123 te Limmen

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat, 
als gevolg van de aanleg van een rotonde 
aan de Rijksweg-Visweg, voor de wonin-
gen aan de Rijksweg 123 en Visweg 16 een 
hogere geluidbelasting zal optreden. Om die 
reden kan hiervoor een hogere waarde op 
grond van de Wet geluidhinder worden vast-
gesteld. Op officëlebekendmakingen.nl vindt 
u de officiële publicatie.

Ter inzage
Het besluit en bijbehorende stukken liggen 
vanaf 2 juni t/m 13 juli 2022 ter inzage in het 
gemeentehuis in Castricum. Tijdens deze 
periode kunnen belanghebbenden schriftelijk 
een zienswijze naar voren brengen bij bur-
gemeester en wethouders van Castricum, 
Postbus 1301, 1900 BH  Castricum. Voor 
een mondelinge zienswijze of vragen kan 
contact worden opgenomen met  dhr. J. van 
Boven of mw. H. Goverde,  tel. 14 0251.

Ontwerp Exploitatieplan 
Rotonde Rijksweg – Visweg Limmen
Het plan heeft betrekking op een nieuw 
woongebied in Limmen-Zandzoom. Het 
woongebied ligt ten zuiden van de aan te 
leggen rotonde Rijksweg–Visweg en wordt 
verder begrensd door het Berkenlint en 
Jacob Hooij. Het plan maakt nieuwvestiging 
van een horecagelegenheid mogelijk, 
alsmede 6 woningen, waarvan 2 in het 
sociale segment.

Met het exploitatieplan wordt een goede 
ruimtelijke kwaliteit, een juiste uitvoering van 
werken en werkzaamheden en een eerlijke 
verdeling van kosten en baten nagestreefd.

Ter inzage 
Het ontwerp exploitatieplan ligt vanaf 2 juni 
t/m 13 juli 2022 ter inzage in het gemeen-
tehuis van Castricum. Tevens is het plan te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl 
onder de plannaam ‘Ontwerp exploitatieplan 
Rotonde Rijksweg – Visweg Limmen’, met 
plan-identificatienummer: NL.IMRO.0383.

RotondeRi ksweg-O 00.  vindt de offici-
ele publicatie op officiëlebekendmakingen.nl.

Tijdens bovengenoemde periode kan ieder-
een een schriftelijke zienswijze naar voren 
brengen bij de gemeenteraad van Castri-
cum, Postbus 1301, 1900 BH  Castricum. 
Voor een mondelinge zienswijze of meer 
informatie kunt u contact opnemen met 
dhr. W. Voerman, tel. 14-0251.

Verlengen behandeltermijn

Duinweg 7 in Castricum, het wijzigen van de gevels en het dak, verzenddatum 
23 mei 2022 (Z22 066924)
Dusseldorperweg 73 in Limmen, het vergroten van een bedrijfsruimte, 
verzenddatum 23 mei 2022 (Z22 066873)
Oosterzijweg 12-14 in Limmen, het verbouwen van de verdieping Paulusgebouw, 
verzenddatum 23 mei 2022 (Z22 066768)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Evenementen en overig vergunningen

Verleende evenementenvergunning doorlopend Avondvierdaagse Castricum 
2022 van maandag 13 juni tot en met donderdag 16 juni 2022, Raadhuisplein 1 
in Castricum Duingebied Castricum, verzenddatum 13 mei 2022 (Z22 067847)
Verleende evenementenvergunning 10(2) jarig bestaan Brandweer Castricum 
op zondag 26 juni 2022, Brink, Burg. Boreelstraat, Burg. Lommenstraat 
Castricum, verzenddatum 20 mei 2022 (Z22 060731)
Verleende standplaatsvergunning Kostadian verkoop Mexican Food Raadhuis-
weg Akersloot op de vrijdagen van 27 mei 2022 tot en met 31 december 2022, 
Raadhuisweg in Akersloot, verzenddatum 24 mei 2022 (Z22 072848)
Verleende evenementenvergunning Uit je bol festival Jac.P.Thijsse College 
Castricum op woensdag 8 juni 2022, De Bloemen 65 in Castricum,
verzenddatum 24 mei 2022 (Z22 073221)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Doodweg 10 in Castricum, het splitsen van een woning, datum ontvangst 24 mei 
2022 (Z22 073487)
Meester Bodewesstraat 27 in Castricum, het aanleggen van een inrit, datum 
ontvangst 19 mei 2022 (Z22 072918)
Tulpenveld 138 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 19 mei 
2022 (Z22 072775)
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

Startingerweg 43 in Akersloot, het bouwen van een woning, verzenddatum 23 mei 
2022 (Z22 068381)
Willem de Zwijgerlaan 1 in Castricum, het plaatsen van een erfafscheiding, 
verzenddatum 20 mei 2022 (Z22 070726)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

De Drie Linden 3 in Limmen, het wijzigen van het bestemmingsplangebruik ten 
be oeve van een fitnesscentrum legalisatie , verzenddatum  mei 0   0



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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Ontwerp Uitwerkingsplan 
Limmer Linten Moerbeilint 
Het ontwerp uitwerkingsplan Moerbeilint is 
onderdeel van de woningbouwontwikke-
ling in Limmen-Zandzoom. Het plangebied 
wordt begrensd door de Pagenlaan (noord), 
de Kapelweg (oost), deelgebied fase 3a-zuid 
Seringenlint (zuid) en de Westerweg (west). 
Het plan omvat maximaal 18 appartemen-
ten, 12 rij/hoekwoningen en 16 
vrijstaande/2/1 kap woningen. De verkeer-
sontsluiting vindt plaats via de Kapelweg 
en de Westerweg. Daarnaast is een ont-
sluiting voor langzaamverkeer voorzien op 
de Pagenlaan en sluit het plan aan op het 
Seringenlint. Op de procedure is de 
Crisis-en herstelwet van toepassing.

Ter inzage
Het ontwerp uitwerkingsplan ligt vanaf 2 juni 
t/m 13 juli 2022 ter inzage in het gemeente-
huis van Castricum. Tevens is het plan te 
raadplegen op: 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder de plan-

naam ‘Ontwerp uitwerkingsplan Limmer Lin-
ten Moerbeilint’, met plan-identificatienum-
mer: NL.IMRO.0383.UPLMoerbeilint-ON01 
en de pdf-bestanden zijn ook beschikbaar 
via: www.castricum.nl/inzage. De officiële 
publicatie vindt u op
officielebekendmakingen.nl.

Tijdens bovengenoemde periode kan ieder-
een een schriftelijke zienswijze naar voren 
brengen bij burgemeester en wethouders, 
Postbus 1301, 1900 BH Castricum. Voor 
een mondelinge zienswijze of vragen kan 
contact worden opgenomen met mw. 
J. Feron of mw. H. Goverde via tel. 14 0251.

Inloopbijeenkomst 
Er wordt een inloopavond georganiseerd op 
15 juni 2022 van 19.00 tot 20.30 uur in de 
Heeren van Limmen, Dusseldorperweg 103 
te Limmen. 

Ontwerp Exploitatieplan 
Limmen-Zandzoom, 8e herziening
De 8e herziening heeft betrekking op 
drie nieuwe woongebieden in Limmen-
Zandzoom.

1. Gebied Moerbeilint: het gebied wordt 
begrensd door de Pagenlaan (noord), 
Kapelweg (oost), Seringenlint (zuid) en 
Westerweg (west). Het plan omvat 46 
woningen, waarvan 18 in het sociale 
koopsegment. 

2. Gebied Zandzoom Tegro-Schilder: het 
gebied wordt begrensd door het bedrij-
venterrein Nieuwelaan West (noord), de 
Rijksweg (oost), de woningen aan Visweg 
16-30 (zuid) Notenlint (west). Het plan 
omvat 19 woningen, waarvan 6 in het 
sociale koopsegment.

3. Gebied Rotonde Rijksweg; het gebied 
van de kruising Rijksweg – Visweg, 
verder begrensd door het Berkenlint en 
Jacob Hooij (zuidwest). Het plan omvat 
de realisatie van een nieuwe horecagele-
genheid en 6 woningen, waarvan 2 in het 
sociale segment.

Het exploitatieplan voorziet voor woonge-
bied 1 in een gewenste uitwerking op basis 
van het uitwerkingsplan. Voor de woonge-
bieden 2 en 3 is een nieuw ontwerp bestem-
mingsplan opgesteld, het exploitatiegebied 
wordt met deze nieuwe bestemmingsplan-
nen gecorrigeerd.

Ter inzage 
Het ontwerp exploitatieplan ligt vanaf 2 juni 
t/m 13 juli 2022 ter inzage in het gemeente-
huis van Castricum. Tevens zijn de plannen 
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl 
onder de plannaam ‘Ontwerp exploitatieplan 
Limmen-Zandzoom, 8e herziening’, met 
plan-identificatienummer: NL.IMRO.0383.
BPL10zandzoom-OE08. 
Op officiëlebekendmakingen.nl vindt u de 
officiële publicatie.

Tijdens bovengenoemde periode kan ieder-
een een schriftelijke zienswijze naar voren 
brengen bij de gemeenteraad van Castri-
cum, Postbus 1301, 1900 BH  Castricum. 
Voor een mondelinge zienswijze of vragen 
kan contact worden opgenomen met dhr. 
W. Voerman, tel. 14-0251.

Ontwerp bestemmingsplan Zandzoom 
Tegro-Schilder, locatie Rijksweg Limmen

Het ontwerp bestemmingsplan maakt deel 
uit van de woningbouwontwikkeling in 
Limmen Zandzoom. Het plangebied Tegro-
Schilder ligt aan de Rijksweg ter hoogte van 
nummer 127a. Het gebied wordt begrensd 
door het bedrijventerrein aan de noordzijde, 
de Rijksweg (oost), de woningen Visweg 
16-30 (zuid) en het deelgebied Notenlint, 
in voorbereiding (west).

In het plan komen de kassen langs de Rijks-
weg, met daarachter maximaal 19 wonin-
gen. Dit betreft 6 appartementen, 6 rijwonin-
gen en 7 vrijstaande en 2/1 kap woningen. 
De kassen worden ontsloten via het bedrij-
venterrein aan de noordzijde. De woningen 
krijgen een ontsluiting via het naastgelegen 
deelgebied Notenlint (in voorbereiding). 

Op de procedure is de Crisis- en herstelwet 
van toepassing.

Ter inzage 
Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 
2 juni t/m 13 juli 2022 ter inzage in het 
gemeentehuis van Castricum. Het plan is te 
raadplegen op: 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder de plan-
naam ‘Ontwerp bestemmingsplan Zand-
zoom Tegro-Schilder locatie Rijksweg 
Limmen’, met plan-identificatienummer: 
NL.IMRO.0383.BPLZANDZOOMTEGRO-
ON01 en de pdf-bestanden zijn ook 
beschikbaar via: 
www.castricum.nl/inzage. De officiële publi-
catie vindt u op officielebekendmakingen.nl.

Tijdens bovengenoemde periode kan een 
ieder schriftelijk een zienswijze naar voren 
brengen bij de gemeenteraad van Castri-
cum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. 
Voor een mondelinge zienswijze of vragen 
kan contact worden opgenomen met mw. 
J. Feron of mw. H. Goverde via tel. 14 0251. 

Voorontwerp Uitwerkingsplan 
Limmer Linten Notenlint 
Het voorontwerp uitwerkingsplan Notenlint 
is onderdeel van de woningbouwontwik-
keling in Limmen Zandzoom. Het Notenlint 
ligt tussen de Rijksweg en de Hogeweg, 
ten noorden van de Visweg. Het gebied 
wordt begrensd door Hazelnootlint (noord), 
plangebied Tegro-Schilder, in voorbereiding 
(oost), woningen Visweg 32-36 (zuid) en de 
woningen Hogeweg 130-146 (west).

Het plan omvat maximaal 30 appartementen 
en 40 grondgebonden woningen (vrijstaand, 
2/1 kap en rijwoningen). De verkeersontslui-
ting vindt plaats via de Visweg en het Hazel-
nootlint. Daarnaast is een ontsluiting voor 
langzaamverkeer voorzien op de Hogeweg. 

Ter inzage 
Het voorontwerp uitwerkingsplan ligt vanaf 
2 juni t/m 13 juli 2022 ter inzage in het 
gemeentehuis van Castricum. Het plan is te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl 
onder de plannaam ‘Voorontwerp uitwer-
kingsplan Limmer Linten Notenlint’, met 
plan-identificatienummer: NL.IMRO.0383.
UPLNotenlint-VO01. De pdf-bestanden zijn 
beschikbaar via: www.castricum.nl/inzage.

Tijdens bovengenoemde periode kan een 
ieder een inspraakreactie naar voren bren-
gen bij burgemeester en wethouders, Post-
bus 1301, 1900 BH Castricum. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met mw. 
J. Feron of mw. H. Goverde via tel. 14 0251. 

Voorontwerp Uitwerkingsplan 
Limmer Linten Acacialint
Het voorontwerp uitwerkingsplan Acacialint 
is onderdeel van de woningbouwontwikke-
ling in Limmen Zandzoom. Het Acacialint ligt 
achter de woningen Hogeweg 177 en 179. 
Het deelgebied wordt begrensd door de 
schietbaan (noord), de woningen Hogeweg 
177-179 (oost) en het recreatiepark 
(zuidwest).

Het plan omvat maximaal 18 appartementen 
en 19 grondgebonden woningen (vrijstaand 
en 2/1 kap). De verkeersontsluiting vindt 
plaats via de Hogeweg ten noorden van 
Hogeweg 179. Daarnaast is een ontsluiting 
voor langzaamverkeer voorzien ten noorden 
van Hogeweg 177. 

Ter inzage 
Het voorontwerp uitwerkingsplan ligt vanaf 
2 juni t/m 13 juli 2022 ter inzage in het 
gemeentehuis van Castricum. Het plan is te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl 
onder de plannaam ‘Voorontwerp uitwer-
kingsplan Limmer Linten Acacialint’, met 
plan-identificatienummer: NL.IMRO.0383.
UPLAcacialint-VO01. De pdf-bestanden zijn 
beschikbaar via: www.castricum.nl/inzage.

Tijdens bovengenoemde periode kan een 
ieder een inspraakreactie naar voren bren-
gen bij burgemeester en wethouders, Post-
bus 1301, 1900BH Castricum. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met mw. 
J. Feron of mw. H. Goverde via tel. 14 0251. 




