Gemeentenieuws
woensdag 9 juni 2021
Milieustraat van de toekomst: hergebruiken, niet weggooien

Lengtebeperkingen
– Groeneweg en
Runxputteweg
– Kapellaan

Leerlingen Bonhoe ercollege ontwerpen nieuwe milieustraat
We verbruiken op dit moment veel
te veel materialen en gooien vaak
producten na gebruik weg bij het grof
restafval, waarna het meeste wordt
verbrand. Dit zorgt voor een zware
belasting op ons klimaat en een tekort
aan grondstoﬀen. Dat kan anders!
Leerlingen van het Bonhoeﬀercollege
in Castricum bedachten alvast hoe een
milieustraat er in de toekomt uitziet; een
milieustraat die is gericht op hergebruik
en reparatie in plaats van op weggooien.
Expo op het schoolplein
Elf groepjes leerlingen van het Technasium
van het Bonhoe ercollege in Castricum
presenteerden gistermiddag op
het schoolplein hun ontwerpen aan
wethouder Peter van Diepen van Heiloo
en wethouder Paul Slettenhaar van
Castricum. De wethouders kozen voor
het ontwerp van Derek, Joeke, Marlou en
Fleur. Hun milieustraat is gebouwd van
herbruikbaar materiaal en heeft de vorm
van een zonnebloem. Je kunt er omheen
rijden om je herbruikbare goederen af te
geven. Een leuk detail is de inpandige
zonnebloemkwekerij. Het team gaat als
prijs op een SUP uitje om zwerfafval uit
het water te halen. Binnenkort zijn de
maquettes te zien in de gemeentehuizen.
Wethouder van Diepen: “het was lastig om
winnaars te kiezen, in alle ontwerpen zitten

interessante ideeën. We hebben uiteindelijk
gekozen voor dit ontwerp omdat het heel
mooi uitgewerkt is, aan al onze eisen
voldoet en het team ook nog eigen ideeën
heeft toegevoegd’. Wethouder Slettenhaar:
“We hebben veel inspiratie opgedaan die
we kunnen gebruiken, want we zijn ons
aan het oriënteren op hoe een nieuwe
milieustraat voor de gemeenten Bergen,
Uitgeest, Castricum en Heiloo er uit kan
zien.’
Werken aan presentaties, maquettes en
posters
De leerlingen van het Bonhoe er hebben
de afgelopen maanden, onder leiding
van architectenbureau Natruﬁed, gewerkt
aan het ontwerpen van een milieustraat

die niet gericht is op weggooien maar op
hergebruiken. De leerlingen bedachten
hoe de milieustraat zelf uit herbruikbare
materialen gebouwd kan worden.
Sommige kozen voor bouwen met
natuurlijke materialen. Anderen stelden
voor om te bouwen met gebruikte
materialen, bijvoorbeeld van de milieustraat
zelf of uit panden die gesloopt worden.
Ook dachten ze na over hoe de bezoekers
van de milieustraat het best hun bruikbare
spullen kunnen inleveren en zuiniger
met materialen om kunnen gaan. Het
samenwerken was een behoorlijke
uitdaging omdat de leerlingen maar de
helft van de tijd les hadden en veel thuis
moesten werken. Ondanks dat zijn er hele
mooie ontwerpen uitgewerkt.

De woekerende duizendknoop

In Heiloo worden er in de bochten bij de
kruispunten Groeneweg – Groeneweg
(ﬁetsviaduct) en de Runxputteweg –
Kapellaan regelmatig schademeldingen
gemeld en geregistreerd. Om dit in
de toekomst te voorkomen zijn er op
deze locaties zonale lengtebeperkingen
overwogen. De politie heeft een positief
advies afgegeven. Het verkeersbesluit
is vanaf vrijdag 9 juni 2021 in de
Staatscourant gepubliceerd. De papieren
versies liggen zowel bij de receptie in
Heiloo als die in Castricum ter inzage.
Belanghebbenden hebben na de
publicatiedatum 6 weken de tijd om
bezwaar te maken.

De BUCH zoekt!
De BUCH zoekt!
- Een collega voor de functie
“medewerker onderhoud sportvelden”
28 mei 2021

28 mei 2021

Kijk voor de vacaturetekst op
http://werkenbij.debuch.nl
28 mei 2021
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De Japanse duizendknoop is een
plant uit de duizendknoopfamilie.
De plantsoort is een uit Japan
afkomstige exoot (uitheemse soort)
die het in Nederland ook erg goed
doet. Hij groeit enorm snel met lange,
dikke en diep liggende wortelstokken.
Het is een leuke plant om te zien,
maar u kunt ‘m maar beter niet in uw
tuin hebben!
De gemeente probeert de duizendknoop
te bestrijden in de bermen en
plantsoenen. Door zijn enorme
groeikracht verdringt deze plant namelijk
andere kruiden en struiken. Dit gaat op
den duur ten koste van de ecologische
waarde en verzorgde uitstraling van de
tuin en de openbare ruimte.
Sterk woekerende plant
Duizendknoop is een sterk woekerende
plant die zichzelf verspreidt met
wortelstokken maar ook via zaad,
tuinafval, verplaatsing van grond met

wortelstokken en door onzorgvuldig
maaien. De gemeente bestrijdt de
Japanse duizendknoop chemisch.
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Agenda Raadsplein 10 juni 2021
Agenda Raadsinformatieavond / commissie

Agenda Raadsinformatieavond / commissie

Tijd

Onderwerp

19.30 – 21.00

Commissies
Zienswijze op de jaarstukken van de Veiligheidsregio NHN, het
RHCA, Cocensus en de Werkorganisatie BUCH

19:30 – 20:30

Vervolgbehandeling DPO-onderzoek marktruimte supermarkt
Castricum /Bakkum*

20:30 – 21:00

Commissie Algemene Zaken*

21.15 – 22:30

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
2E Vragen uit de raad
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
2
3
A
4
A
B
C
D
E
5

1

Opening en mededelingen
Vaststellen agenda
Debat raad
Actuele politieke onderwerpen
Besluitvorming
Ontheﬃng woonplaatsvereiste wethouders (o.v.b. van
commissiebehandeling)
Regionale Energiestrategie Noord-Holland-Noord 1.0
Langetermijnﬁnanciering Stedin (o.v.b. van commissiebehandeling)
Borgstelling ARZV (o.v.b. van commissiebehandeling)
Aanbesteding accountant (o.v.b. van commissiebehandeling)
Sluiting

Agenda’s vergaderingen
gemeenteraad Castricum

U bent van harte welkom de vergaderingen
van de raad bij te wonen. Op 10 juni vergadert de raad i.v.m. Corona virtueel. Op 17 juni
vergadert de raad fysiek in de raadzaal, maar
is de publieke tribune gesloten. U kunt beide
vergaderingen volgen via zoom. 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.
Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

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.
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.

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Agenda Raadsplein 17 juni 2021
Behandeling Kadernota 2022

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

Tijd

Onderwerp

19.00 – 23.00

Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Aﬂeggen ambtseed / belofte door medewerkers griﬃe
4 Besluitvorming
A t/m I Zienswijzen op jaarstukken gemeenschappelijke
regelingen
J Locatiekeuze supermarkt Bakkum (Stetweg/Kooiplein)
K Tijdelijke wooneenheden Puikman
5 Kadernota 2022
• Algemene beschouwingen
• Gelegenheid tot debat
• Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma’s 1 t/m 4
6 Sluiting

Vergunningen
Omgevingsvergunningen
Aangevraagd
Aangevraagd
Bosakker 1 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 2 juni 2021
(WABO2101198)
Dorpsstraat 61 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 31 mei
2021 (WABO2101172)
Pirola 7 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 2 juni 2021
(WABO2101197)
Wagnerlaan 8 in Akersloot, het vergroten van de woning en het plaatsen van een
dakkapel, datum ontvangst 28 mei 2021 (WABO2101166)
Wagnerlaan 23 in Akersloot, het vergroten van de woning, datum ontvangst 29 mei
2021 (WABO2101168)
Zuster Meyboomstraat 1 in Castricum, het bouwen van een schuur, datum ontvangst
30 mei 2021 (WABO2101170)
Zuideinderweg 3 in Limmen, het plaatsen van een kleine molen, datum ontvangst
28 mei 2021 (WABO2101161)
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
Den Burglaan 3 in Limmen, het veranderen van een kozijn, verzenddatum 2 juni 2021
(WABO2101119)
Eikenhorst 45 in Castricum, het plaatsen van een overkapping, verzenddatum 1 juni
2021 (WABO2100316)
Goudenregenlaan 24 in Castricum, het uitbreiden van de verdieping, verzenddatum
1 juni 2021 (WABO2100809)
Hogeweg 55 in Limmen, het aanbrengen van een ventilatie systeem, verzenddatum
1 juni 2021 (WABO2100382)
Mient 109 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), verzenddatum
29 april 2021 (WABO2100372)
Rollerusstraat 5, 5a, 5b, 5c, 5d en 5e in Castricum (Breedeweg 45 (nabij), het
bouwen van 6 recreatiewoningen, verzenddatum 2 juni 2021 (WABO2100113)
Schoutenbosch 45 en 47 in Castricum, het plaatsen (vervangen) van dakkapellen,
verzenddatum 28 mei 2021 (WABO2100867)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Verlengen behandeltermijn
Jan Evertsenlaan 1 in Castricum, het vergroten van de woning t.b.v. Bed & Breakfast,
verzenddatum 3 juni 2021 (WABO2100799)
Rijksweg 59 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 1 juni 2021
(WABO2100813)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.castricum.nl

