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We gaan weer op reis! En dan neemt 
u natuurlijk een paspoort of id-kaart 
mee. Heeft u een nieuwe nodig? Vraag 
deze dan op tijd aan. Maar niet te 
vroeg.

Het is nu erg druk bij de balies. Daarom 
zetten we alle mensen in die het werk 
kunnen doen. En we zijn extra uren open. 
We zoeken naar meer oplossingen, maar 
we hebben niet snel extra mensen erbij. 
Daarbij mogen er vanwege corona nog 
niet te veel mensen tegelijk binnen zijn. 

Gaat u later op vakantie? Maak dan wel 
alvast een afspraak, maar niet meteen 
voor nu. Spreek af twee weken voordat u 
het paspoort of id nodig hebt. Dan heeft 
u op tijd uw reisdocument en kunnen we 
zoveel mogelijk andere mensen op tijd 
helpen.

Paspoort nodig? 
Vraag op tijd aan

Laatste kans voor zonnepanelenactie
De huidige inkoopactie voor 
zonnepanelen in Castricum loopt tot 
en met 30 juni. Meld u zich deze week 
nog aan! “Alleen samen kunnen we 
een duurzame toekomst voor elkaar 
krijgen,” aldus wethouder Falgun 
Binnendijk.

Een collectief van vakkundige, regionale 
installateurs biedt huiseigenaren de 
mogelijkheid om zonnepanelen te laten 
installeren tegen een zeer gunstige prijs. 
De gemeente Castricum houdt deze actie 
in samenwerking het Duurzaam Bouwloket 
en CALorie Energie. De huisbezoeken 
van de actie worden door de installateurs 
uitgevoerd volgens de richtlijnen van de 
RIVM.

Meld u aan vóór 1 juli, en kijk voor meer 
informatie op www.duurzaambouwloket.
nl/actiecastricum. Op de website 
van Duurzaam Bouwloket is ook de 
mogelijkheid om het webinar terug 
te kijken over zonnepanelen en de 
inkoopactie.  

Waarom meedoen met deze actie?
Omdat het om een collectieve 
inkoopactie gaat, kunnen de installateurs 
een zeer gunstige prijs bieden. Als u 
gebruik maakt van dit aanbod, hebben 
particulieren tevens het voordeel dat de 
btw kan worden teruggevraagd bij de 
Belastingdienst. Binnen deze actie kan dit 
voor deelnemers gratis worden verzorgd 
door een administratiekantoor. En wist u 
dat binnen deze actie, woningeigenaren 

gemiddeld zeker 640 euro per jaar aan 
energie besparen? 

Vragen?
Heeft u vragen over deze inkoopactie, 
zonne-energie of andere duurzame 
maatregelen? Neem dan contact op 
met Duurzaam Bouwloket, via info@
duurzaambouwloket.nl of 072 743 39 56.

Gemeentenieuws

U bent van harte welkom de vergaderin-
gen van de raad bij te wonen. Op 24 juni 
vergadert de raad fysiek in de raadzaal. 
Vanwege de Corona-maatregelen is er 
zeer beperkt ruimte voor publiek. Wel 
kunt u de vergadering live volgen via 
Zoom en Omroep Castricum. Indien u 
de vergadering vanaf de publieke tribune 
wilt volgen vragen we u om u aan te 
melden via de griffi  e. Op 1 juli vergadert 
de raad volledig virtueel. Meer informa-
tie kunt u vinden op www.castricum.nl/
virtueelvergaderen. De vergaderstukken 
kunt u bekijken op castricum.raadsinfor-
matie.nl. 
 
Wilt u inspreken bij één van de com-
missievergaderingen? Meld u dan voor 
17.00 uur op de dag van de vergadering 
aan bij de griffi  e. Bij commissies die zijn 
aangemerkt met een * is inspreken niet 
(meer) mogelijk. U hoeft zich niet aan 

te melden om tijdens raadsinformatie-
bijeenkomsten uw vragen te stellen of 
opmerkingen te maken.

Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschil-
lende gemeenteraadsfracties gaan graag 
met u als inwoner in gesprek tijdens 
het raadsspreekuur. Het eerstvolgende 
raadsspreekuur 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 vergade-
ringen van de raad kunt u bij de griffi  e 
terecht. Dat kan per mail via raadsgrif-
fi e@castricum.nl, of telefonisch via 088 
909 7014, 088 909 7094 of 088 909 
7390.
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 Agenda Raadsplein 24 juni 2021

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

19.30 – 20.45 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  
   

20.45 – 21.15   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
21.30 – 23.00  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 
 C Verklaring van Geen Bedenkingen bouw drie senioren-
  woningen Jasmijnlint 21, 23 en 25 Limmen (onder voor-
  behoud van commissiebehandeling) 
 D Verklaring van Geen Bedenkingen Schouw 1 Akersloot  
  (onder voorbehoud van commissiebehandeling) 
 E Bestemmingsplan Schoutenbos 60a Castricum (onder  
  voorbehoud van commissiebehandeling) 
 5 Sluiting 

 Voorlopige agenda raadsinformatieavond / 
 commissies Donderdag 1 juli 2021

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

19.00 – 19.30 Commissie motie tarief gehandicaptenparkeerkaart
19:30 - 20:45 Auditcommissie
19:30 - 20:45 Presentatie stand van zaken integraal verkeersplan (IVP) Castricum 
 

21:00 - 22:30 Commissie voortgang uitvoering motie inzake toekomstige   
 bestemming Maranathakerk 
  

21:30: 22:30 Presentatie defi nitief ontwerp Groenbeleidsplan 2021 - 2031
 

De Zomerboost: ga voor een sportieve zomer!
Aankomende zomer bieden meerdere 
lokale sportclubs activiteiten aan voor 
leden én niet leden van jong tot oud. 
Senioren kunnen onder andere meedoen 
aan tennis, een buitenprogramma en 
walking handbal. Jongeren kunnen 

deelnemen aan beach-handbal, 
paardrijden, dansen en nog véél meer. 
Niemand hoeft zich deze zomer te 
vervelen! Ben jij benieuwd wat er voor jou 
te doen is? Neem snel een kijkje op 
www.noordhollandactief.nl



woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maakt ter 
voldoening aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend 
dat zij op 15 juni 2021 een anterieure overeenkomst ingevolge artikel 6.24, lid 1, Wro 
heeft gesloten voor de locatie achter Visweg 16 t/m 30 te Limmen, kadastraal bekend:

- Limmen, sectie C, nummers 3061, 3552 en 4081.

De anterieure overeenkomst is gesloten met één van de eigenaren van bovenge-
noemde percelen. Men is voornemens om ter plaatse zes sociale koop appartemen-
ten, zes rijwoningen, vier twee onder één kap woningen, drie vrijstaande woningen, 
één bedrijfskas, groenvoorzieningen, parkeerplaatsen en openbare ruimte ( hierna: 
het Project) te realiseren. De realisatie van het Project past niet binnen de ter plaatse 
vigerende bestemmingen van “Gemengd – Uit te werken 1”  en “Detailhandel” zoals 
is vastgelegd in het bestemmingsplan Limmen- Zandzoom, vastgesteld door de 
gemeenteraad op 3 februari 2011.  De realisatie van het Project zal  planologisch 
mogelijk worden gemaakt door een nieuw bestemmingsplan.  

Met het sluiten van deze anterieure overeenkomst heeft de gemeente voldaan aan 
haar verplichting om de kosten voor de planologische medewerking te verhalen in de 
zin van artikel 6.12 Wro. Om de voormelde herontwikkeling van de locatie mogelijk te 
maken is de gemeente bereid planologische medewerking te verlenen.

Data, locatie inzage en informatie
Met ingang van 24 juni 2021 is een zakelijke beschrijving van de anterieure overeen-
komst gedurende een periode van zes weken digitaal beschikbaar. Indien u de zake-
lijke beschrijving wilt inzien dan kunt u uw mailadres doorgeven aan Arlette Moerbeek 
via het email adres: arlettemoerbeek@debuch.nl. U ontvangt de zakelijke beschrijving 
dan per mail in pdf formaat.

Publicatie anterieure overeenkomst

Ludieke veteranenactie met speciale hap 
Zo’n 60 speciale ‘blauwe happen’, 
geserveerd vanuit een historische 
legerjeep. Met die actie gaf het 
Veteranencomite Castricum dit jaar op 
zaterdagmiddag 19 juni aandacht aan 
Veteranendag. De veteranen kregen 

de maaltijd, die werd verzorgd door 
restaurant Sinar Djaya, koud geleverd 
en konden het eten in de magnetron 
opwarmen. Burgemeester Toon Mans 
reikte de eerste maaltijd uit aan de oudste 
veteraan.

woensdag 23 juni 2021 

Gemeentenieuws

 Vergunningen

Omgevingsvergunningen
  AangevraagdAangevraagd

Goudsbergen 4 in Castricum, het bouwen van een schuur, datum ontvangst 16 juni 
2021 (WABO2101294)
Heereweg 8 in Castricum, het wijzigen van de gevels en de kap, datum ontvangst 
17 juni 2021 (WABO2101295)
Kapelweg 23 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 15 juni 2021 
(WABO2101284)
Koekoeksbloem 10 in Castricum, het wijzigen van de gevel, datum ontvangst 13 juni 
2021 (WABO2101269)
Oude Parklaan 243 (nabij) in Castricum, het bouwen van 24 appartementen en een 
algemene ontmoetingsruimte, datum ontvangst 9 juni 2021 (WABO2101242)
Puikman 1 in Castricum, het tijdelijk plaatsen van 47 woonunits en technische unit, 
datum ontvangst 11 juni 2021 (WABO2101258)
Puikman 2 in Castricum, het vergroten van de kantine, datum ontvangst 12 juni 2021 
(WABO2101265)
Raadhuisweg 3 in Akersloot, het vervangen van reclame, datum ontvangst 11 juni 
2021 (WABO2101260)
Raadhuisweg 3 in Akersloot, het plaatsen van een gaskoeler, datum ontvangst 11 juni 
2021 (WABO2101262)
Visweg (kavel 1) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 17 juni 
2021 (WABO2101296)
Zoutmanlaan 26 in Castricum, het plaatsen van een pergola, datum ontvangst 10 juni 
2021 (WABO2101256)
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.

Rectificatie:

In de publicatie van 12 mei 2021 is onderstaande ontvangen aanvraag gepubliceerd:
Aangevraagd
Kapelweg 22 in Limmen, dit moet zijn Kapelweg 41 (kavel 22) in Limmen, 
het aanleggen van een uitweg, datum ontvangst 5 mei 2021 (WABO2100986)
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.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)

Boccherinistraat 49 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 3 juni 
2021(WABO2101040)
Louise de Colignystraat 25 in Castricum, het vergroten van de woning, 
verzenddatum 1 juni 2021(WABO2100850)
Mient 95 in Castricum, het bouwen van een schuur, verzenddatum 2 juni 
2021(WABO2100823)
Poelven 21 in Castricum, het bouwen van een schuur, verzenddatum 20 mei 
2021(WABO2100883)
Prinses Margrietstraat 17 in Castricum, het plaatsen van een overkapping, 
verzenddatum 18 mei 2021(WABO2100768)
Zoutmanlaan 26 in Castricum, het plaatsen van een pergola, verzenddatum 16 juni 
2021(WABO2101256)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)

Bogerdlaan 26 in Limmen, het verplaatsen van het raamkozijn in de badkamer, 
verzenddatum 31 mei 2021(WABO2100967)
Torenstraat 56a in Castricum, het veranderen van een winkelpand, verzenddatum 
21 mei 2021(WABO2100757)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verleend

Dr. Leenaersstraat 8 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
4 mei 2021 (WABO2100980)
Dusseldorperweg 1 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
7 mei 2021 (WABO2101009)
Julianaweg 24 in Akersloot, wijzigen van de gevelbekleding en het omzetten van de 
industriefunctie naar een woonfunctie, datum ontvangst 21 april 2021 (WABO2100878)
Lage Weide 2 in Limmen, het plaatsen van een wandsparing, datum ontvangst 25 mei 
2021 (WABO2101130)
Schoolweg 4 in Limmen, het wijzigen van de uitweg, datum ontvangst 21 mei 2021 
(WABO2101109)

 Vergunningen

Omgevingsvergunningen
  Aangevraagd
Verleend

Wagnerlaan 23 in Akersloot, het vergroten van de woning, datum ontvangst 29 mei 
2021 (WABO2101168)
Zeeweg 8 in Castricum, het plaatsen van portalen, verzenddatum 30 april 2021 
(WABO2100536)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Bakkummerstraat 64 in Castricum, het plaatsen van een schutting, datum ontvangst 
20 april 2021 (WABO2100869)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd




