
woensdag 16 juni 2021 

Voor de aanleg van een oplaadpunt:
Ter hoogte van  Berkenlaan 21,   
 Castricum
Ter hoogte van  Boccherinistraat 49,  
 Castricum
Ter hoogte van  De Brink nabij   
 Burgemeester 
 Lommenstraat 24,  
 Castricum
Ter hoogte van  Enterij 23, Limmen 
Ter hoogte van  Nabij    
 Kamperfoelielaan op  
 de Helmkade 19,  
 Castricum
Ter hoogte van  Margaret   
 Krophollerlaan 70,  
 Castricum
Ter hoogte van  Tulpenveld 142,  
 Castricum
Ter hoogte van  Oosterweide 4,  
 Castricum
Ter hoogte van  Nabij Sans Souci aan  
 de Nansenlaan 93,  
 Castricum 
Ter hoogte van  Delving, 11 Akersloot
Ter hoogte van  Dorpsstraat, 32  
 Castricum

Het verkeersbesluit kunt u vinden op 
www offi  cielebekendmakingen nl  Vanaf 
16 juni 2021 ligt het verkeersbesluit 6 
weken ter inzage in het gemeentehuis. 
Tijdens deze periode kunt u bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Wouter Peters, 
BOR via wouterpeters@debuch.nl.

Verkeersbesluit 
oplaadpunt

De Kustbussen 866 en 868 gaan rijden tijdens de zomervakantie 
in de regio oord- olland oord dank ij een fi nanci le bijdrage 
vanuit de gemeente Bergen en de gemeente Castricum

Het splitsen van het perceel ten behoeve van de realisatie van twee vrijstaande wonin-
gen met tuin.

Ter inzage
et ontwerp bestemmingsplan kunt u vinden op www ruimtelijkeplannen nl  p offi  cie-

lebekendmakingen nl vindt u de offi  ci le publicatie  Vanaf 1  juni 0 1 tot en met  
juli 2021 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze periode kunt u een 
zienswijze indienen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joris den Breejen, afdeling Ruimte-
lijke Ontwikkeling via (088) 909 7000.

Ontwerp bestemmingsplan Kooiweg 8 

Van zaterdag 10 juli tot en met zondag 
22 augustus 2021 rijden de Kustbussen 
866 en 868 weer in Noord-Holland 
Noord. Deze zogeheten zomerlijnen 
rijden tijdens de zomervakantie (regio 
Noord). 

De Kustbus 866 rijdt tussen Bergen Plein 
en Bergen aan Zee. Reizigers kunnen 
vanuit Alkmaar instappen op lijn 166 en 
zonder (fysieke) overstap met lijn 866 naar 
Bergen aan Zee. De Kustbus 868 rijdt 
van Castricum Station naar Castricum 
aan Zee via halte Bakkum Provinciaal 
Kampeerterrein.

De kustbussen zijn dit jaar mede mogelijk 
gemaakt door een fi nanci le bijdrage van 
de gemeente Bergen en de gemeente 
Castricum onder meer om het autoverkeer 
naar de kust te verminderen en bezoek 
aan het strand ook voor niet autobezitters 
mogelijk te maken. Zonder deze bijdrage 
was het niet mogelijk om deze bussen dit 
jaar te laten rijden.
 
Dienstregeling
De route van Kustbus 868 is gelijk aan 

voorgaande jaren. Kustbus 866 rijdt 
ten opzichte van vorig jaar alleen het 
deel tussen Bergen en Bergen aan Zee. 
Tussen Alkmaar en Bergen kan de reiziger 
gebruikmaken van lijn 166. Dagelijks rijden 
de Kustbussen 866 en 868 ieder half uur. 
De dienstregeling is vanaf eind juni te 
raadplegen op www.overal.nl/kustbus
 
Vervoerbewijzen
De reiziger kan eenvoudig reizen met de 
OV-chipkaart. Let op! De Kustbussen 
866 en 868 hebben een afwijkend 
kilometertarief t.o.v. reguliere OV-lijnen (zie 
overal.nl/kustbus). Wanneer de reiziger 
geen OV-chipkaart heeft kan er vooraf 
online een E-ticket gekocht worden via 
de webshop op www.overal.nl. Daarnaast 
kan er ook een vervoerbewijs gekocht 
worden bij de chau  eur in de bus  
Hiervoor is alleen pin- of creditcardbetaling 
mogelijk. Kijk voor een overzicht van 
de vervoerbewijzen op www.overal.nl/
vervoerbewijzen.
De Familiedagkaart is tijdens de 
zomervakantie voor het actietarief van 
10 verkrijgbaar bij chau  eur of in de 

webshop. Vaak zal dit goedkoper zijn 

dan andere kaartjes of OV-chipkaart. De 
Familiedagkaart is geldig voor één of twee 
volwassenen en maximaal drie kinderen (4 
t/m 11 jaar).
 
Maatregelen Corona
Reizen met de Kustbussen 866 en 868 is 
deze zomer mogelijk, maar vooralsnog 
wel met inachtneming van onderstaande 
maatregelen:
• eis met een mondkapje en et de e  
  tijdig op
• Vermijd drukte

Ga voor alle informatie over de Kustbussen 
866 en 868, de voorwaarden en voor het 
kopen van een kaartje naar www.overal.nl/
kustbus.

Gemeentenieuws

Het wijzigingsplan ‘Marelsdal 2018’ is op 8 juni 2021 gewijzigd vastgesteld. Het plan 
maakt het mogelijk dat op de locatie Marelsdal, gelegen aan de Duinenboschweg en 
onderdeel van het Duin en Bosch terrein, maximaal 11 woningen worden gebouwd. 
Het toegestane aantal woningen op het Duin en Bosch terrein neemt door dit wijzi-
gingsplan niet toe. 

Ter inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
plan-I  I 03 3 C1 arelsdalV -VS01  p www offi  cielebekendmakingen
nl vindt u de offi  ci le publicatie  Vanaf 1  juni 0 1 tot en met  juli 0 1 ligt het plan 
en het vaststellingsbesluit ter inzage in het gemeentehuis. Vanwege de coronapande-
mie zijn de stukken alleen op afspraak in te zien. De pdf-bestanden zijn beschikbaar 
via: https://www.castricum.nl/inzage.

Tijdens bovengenoemde termijn kan bij de Raad van State beroep worden ingesteld. 
Dit kan door: 
- een belanghebbende die tijdig zijn zienswijzen op het ontwerp van het wijzigingsplan 

heeft ingediend; 
- een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om 

tijdig zijn zienswijze kenbaar te maken;
- een ieder die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die, ten opzichte van het ontwerp 

van het wijzigingsplan, bij vaststelling in het plan zijn aangebracht. 

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. 
Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. J. Feron van het Team Plannen 
en Projecten via tel. 14 0251. 

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Marelsdal 2018’ (onderdeel Duin en Bosch terrein)

U bent van harte welkom de vergaderin-
gen van de raad bij te wonen. Vanwege 
de Corona-maatregelen is er zeer beperkt 
ruimte voor publiek. Wel kunt u de verga-
dering live volgen via Radio Castricum en 
via Zoom. Meer informatie kunt u vinden op 
www.castricum.nl/virtueelvergaderen. Indien 
u de vergadering vanaf de publieke tribune 
wilt volgen vragen we u om u aan te melden 
via de griffi  e  e vergaderstukken kunt u 
bekijken op castricum.raadsinformatie.nl. 
 
Wilt u inspreken bij één van de commissie-
vergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur 
op de dag van de vergadering aan bij de 
griffi  e  Bij commissies die ijn 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.

Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met u 
als inwoner in gesprek tijdens het raads-
spreekuur. Het eerstvolgende raadsspreek-
uur is op maandag 28 juni. Wilt u een 
verzoek doen, loopt u tegen een probleem 
aan of wilt u een idee voorleggen, meld u 
dan voor donderdag 24 juni 12.00 uur aan 
via de griffi  e  

Contact
Voor al uw vragen rondom de vergaderin-
gen van de raad kunt u bij de griffi  e terecht  

at kan per mail via raadsgriffi  e castricum
nl, of telefonisch via 088 909 7014, 088 909 
7094 of 088 909 7390.

 Agenda’s vergaderingen 
1 gemeenteraad Castricum

Op 4 juni heeft wethouder Ron de Haan de 
eerste beweeggids in ontvangst genomen. 
Haal de gids met allerlei beweegadviezen 
van buurtcoach Winnie op het gemeentehuis 
of bij één van de bibliotheken in de 
gemeente. Daarnaast is Winnie op maandag 
21 juni tussen 14:00 en 16:00 uur met de 
gidsen aanwezig op het Bakkerspleintje in 
Castricum. Zij kan u op dat moment gelijk 
voorzien van gratis beweegadvies.

Komt u ook in actie? De Beweeggids 60+ helpt u op weg!
Het Rode Kruis 
collecteert van 
13 t/m 19 juni 2021



woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 16 juni 2021 

Gemeentenieuws

 Agenda Raadsplein 17 juni 2021
 Behandeling Kadernota 2022

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

19.00 – 23.00 Raadsvergadering 
   

 1  Opening en mededelingen
 2  Vaststellen agenda
 3  Afl eggen ambtseed / belofte door medewerkers griffi  e
 4  Besluitvorming
 A t/m I  Zienswijzen op jaarstukken gemeenschappelijke 
     regelingen 
 J  DPO-onderzoek marktruimte supermarkt Castricum/Bakkum  
     inclusief amendement
 5  Kadernota 2022
 •   Algemene beschouwingen
 •   Gelegenheid tot debat
 •   Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma’s 1 t/m 4
 6  Sluiting 

 Vergunningen

Omgevingsvergunningen
  Aangevraagd

 

 Agenda Raadsplein 24 juni 2021

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

19:30 – 21:00 Raadsvergadering
   

 1   Opening en mededelingen
 2   Vaststellen agenda
 3   Debat Raad
 A   Actuele politieke onderwerpen
 B   Gelegenheid tot bespreking van gewijzigde moties bij de  
       Kadernota 2022
 4  Besluitvorming
 A   Kadernota 2022 inclusief moties en amendementen 
 B   Beheersmaatregelen sociaal domein inclusief moties en  
      amendementen 
 5    Sluiting 
 Pauze
 Commissies
21.00 – 22.30 Diverse ruimtelijke plannen: 

 •   Verklaring van Geen Bedenkingen bouw drie senioren-
     woningen JasmijnLint 21, 23 en 25 Limmen
 •   Verklaring van Geen Bedenkingen Schouw 1 Akersloot
 •   Bestemmingsplan Schoutenbos 60a Castricum  
22.30 – 23.00  Commissie Algemene Zaken 

    1A Besluitenlijsten raadsvergaderingen 10 juni 2021 
  en 17 juni 2021
 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

Aangevraagd

Bakkummerstraat 71 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
7 juni 2021 (WABO2101230)
Beverwijkerstraatweg 205 in Castricum, het omleggen van een weg op het camping 
terrein, datum ontvangst 7 juni 2021 (WABO2101224)
De Crimpen 5 in Akersloot, het vergroten van het pand, datum ontvangst 9 juni 2021 
(WABO2101245)
Eikenhorst 11 in Castricum, het plaatsen van een hekwerk op de uitbouw, datum 
ontvangst 3 juni 2021 (WABO2101204)
Hogeweg 115 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 7 juni 2021 
(WABO2101223)
Julianaweg 11 in Akersloot, het vergroten van de woning, datum ontvangst 3 juni 
2021 (WABO2101205)
Martin Luther Kingstraat 2 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, datum 
ontvangst 9 juni 2021 (WABO2101246)
Puikman 2 in Castricum, het plaatsen van 6 lichtmasten, datum ontvangst 5 juni 2021 
(WABO2101214)
Rubrum 22 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 3 juni 2021 
(WABO2101203)
Thalia 15 in Limmen, het plaatsen van dakkapellen, datum ontvangst 6 juni 2021 
(WABO2101216)
Visweg kavel 3 in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 4 juni 2021 
(WABO2101209)
Visweg 12 a in Limmen, het gebruiken van de tuin tot toegang ijssalon, datum 
ontvangst 9 juni 2021 (WABO2101247)
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.

Rectifi catie:

In de publicatie van 19 mei 2021 is onderstaande ontvangen aanvraag 
gepubliceerd:
Aangevraagd
Oosterbuurt 5 in Castricum, dit moet zijn Oosterbuurt achter 5 (kadastraal H308 en 
gedeeltelijk H172) in Castricum, het plaatsen van bijenkasten en het houden van bijen, 
datum ontvangst 11 mei 2021 (WABO2101032)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen

Verleend

Geesterduinweg 42 in Castricum, het plaatsen van een aanbouw, datum ontvangst 
31 maart 2021 (WABO2100720)
Lindenlaan 103 in Castricum, het wijzigen van het gebruik van de bestemming 
‘Groen’ en ‘Verkeer’, datum ontvangst 3 mei 2021 (WABO2100976)
Martin Luther Kinglaan 99 in Castricum, het wijzigen en vervangen van de kozijnen, 
datum ontvangst 18 mei 2021 (WABO2101082)
Rijksweg 71 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 29 april 2021 
(WABO2100584)
Visweg 67 in Limmen, het vervangen van de bestaande hobbykas voor een berging 
met schuilstal, verzenddatum 6 mei 2021 (WABO2100347)
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)
Kapelweg 35 in Limmen, het bouwen van een bijgebouw, datum ontvangst 23 april 
2021 (WABO2100915)
Visweg 14b in Limmen, het vervangen van het dak door een rieten dakbedekking, 
datum ontvangst 22 april 2021 (WABO2100891)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 Castricum_nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

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

Er worden ruim 40.000 woningbraken per 
jaar gepleegd waarvan het meest inge-
broken via de achterdeur, keukenraam en 
voordeur. Politie en justitie doen er alles 
aan om dit te voorkomen. Met de juiste 
preventie-maatregelen kan je ook jezelf 
beschermen tegen diefstal of inbraak.  
Laat een lichtje aan, doe ramen dicht en 
draai deuren op slot. Gebruik door het 
PKVW goedgekeurd hang- en sluitwerk.

Doe ook het tuinhek en de schuur op slot. 

Bel bij elke verdachte situatie 112, want 
112 daar vang je boeven mee!

European Focus Day
Op 16 juni 2021 is de derde European 
Focus Day. Een Europees initiatief om 
samen met 23 andere landen aandacht 
te besteden aan de preventie van 
woninginbraken.

Bekijk ook de voorlichting fi lmpjes
op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Samen de strijd aan om woning- inbraken te voorkomen




