
woensdag 22 juni 2022

Gemeentenieuws

Paspoort, ID-kaart of rijbewijs aanvragen?

Gemeenteraad bezoeken en contact
De vergadering bijwonen
Op donderdag 23 juni en donderdag 30 juni 
vergadert de raad in het gemeentehuis. 
U bent van harte welkom de vergaderingen 
bij te wonen. Ook kunt u alle vergaderingen 
live volgen via de website: 
castricum.raadsinformatie.nl en vanaf de 
volgende dag terugkijken. Hier vindt u 
tevens alle vergaderstukken. 

Inspreken bij een 
commissievergadering
Wilt u inspreken bij één van de 
commissievergaderingen, meld u dan 
uiterlijk 17.00 uur op de dag van de 
vergadering aan bij de griffie. ij commissies 
die zijn aangemerkt met een * (zie agenda) 
is inspreken niet (meer) mogelijk.   

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 uiterlijk 2.  uur op de 
donderdag voorafgaand aan het spreekuur. 
Het eerstvolgende raadsspreekuur is op 
maandag 4 juli 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.

Kapotte spullen? Duurzaam advies? 
Kom naar Repair Café 
Zaterdag 9 juli is er weer een Repair 
Café in de bibliotheek van Castricum. 
Komt u ook langs? U kunt samen met 
de vrijwilligers aan de slag met kleine 
elektrische en huishoudelijke appara-
ten. U kunt komen met apparaten die 
maximaal het formaat hebben van een 
stofzuiger. 

Komt u inderdaad met een stofzuiger? 
Stofzuigers worden alleen gerepareerd als er 
een lege zak in zit. Ook kunt u komen voor 
eenvoudige reparaties aan computers en 
elektronica of elektronisch speelgoed. Verder 
is er advies bij textielreparatie, waaronder 
ook advies bij haak- of breiwerk. U kijkt mee 
met de reparatie en helpt of denkt mee waar 
dat kan. Naast gerepareerde spullen brengt 
een Repair Café ook veel gezelligheid. 

 kunt koffie en t ee drinken en idee n 
uitwisselen met andere bezoekers. 

r is geen advies bij etsreparaties. 

Er is een energiecoach van CALorie 
aanwezig die u kan voorzien van energie-
advies. De energiecoach heeft kennis en 
ervaring om mensen vooruit te helpen bij het 
verduurzamen van hun woning. Ook hebben 
ze een folder voor u met 24 tips die u 
kunnen helpen om energie te besparen. 

Het Repair Café wordt eens per twee 
maanden georganiseerd. Het Repair Café 
vindt plaats op zaterdag 9 juli in de 
bibliotheek, Geesterduinweg 1 en is 
geopend van 12:30 tot 15:30 uur. 
Wanneer het druk is, kunnen we mogelijk 
aan het eind van het Repair Café niet meer 
iedereen helpen. Wilt u zeker zijn van 
reparatie, kom dan bijtijds. De entree is 
gratis maar giften zijn welkom. U betaalt 
alleen voor eventuele materialen. 
Repareren en laten repareren is uiteraard 
op eigen risico.

Gaat u binnenkort op vakantie? 
Check op tijd of uw paspoort of ID-kaart, 
en rijbewijs nog geldig zijn. Moet u die laten 
verlengen? Doe het op tijd en maak alvast 
online een afspraak via: 
www.castricum.nl/afspraak-maken. 
Wees op tijd, want de afspraak-agenda 
raakt snel vol en de eerste mogelijkheid 
voor een afspraak voor aanvraag, is soms 

pas over een paar weken. 
Let op: bel ons niet voor het maken 
van een afspraak; wij gebruiken 
precies dezelfde online afspraak-
module als u. 

Een nieuw reis- of rijbewijs kunnen wij op 
dit moment leveren volgens de gewoonlijke 
termijn van 6 werkdagen na de aanvraag.

Iets melden over de openbare ruimte? 
Meld het met Fixi
Lantaarnpaal defect? Een stoeptegel 
verzakt? U kunt dit eenvoudig aan ons 
doorgeven via i i  op i.nl  of met de 
gratis Fixi-app (beschikbaar in de appstore 
op uw telefoon). 

Zet uw melding erin, voeg eventueel een 
foto toe en vul uw mailadres in. Dan blijft u 
automatisch op de hoogte van de behan-
deling van uw melding.

ellen over de openbare ruimte kan ook  
tijdens kantooruren via 14 0251. Een 
medewerker zet de melding dan voor u in 
Fixi. 

Kijk voor meer informatie op: 
www.castricum.nl (Aanvragen en 
regelen-Melding openbare ruimte).

Uitgeesterweg van Castricum naar 
Uitgeest gestremd van 27 juni t/m 29 juli
De brug over de Hendriksloot in de Uit-
geesterweg van Castricum naar Uitgeest 
verkeert in slechte staat en wordt ver-
vangen. Deze brug, die in de volksmond 
bekend staat als het ‘Witte bruggetje’, is 
uitsluitend bestemd voor langzaam verkeer 
en vergunninghouders. 

Planning
De werkzaamheden duren volgens plan-
ning 5 weken, van 27 juni t/m 29 juli. 

Gedurende de werkzaamheden is de weg 
gestremd voor al het verkeer. Voor het 
etsverkeer wordt een omleiding ingesteld. 
e e loopt via et etspad parallel aan de 
2  en et uitendijkspad.

Meer informatie
Voor vragen kunt u terecht bij de gemeen-
telijke toezichthouder de heer Zonneveld, 
te bereiken via telefoonnummer 14 0251, 
of per mail ron onneveld debuc .nl

      

Agenda Raadsplein 
Donderdag 23 juni 2022  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

19.30 – 21.00      Auditcommissie
20.00 – 21.00 Amendement op zienswijze begroting 2023 van de 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord*

21.15 – 22.30       Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen

elegen eid tot bespreking van gewij igde moties en 
amendementen bij de 1e FIRAP 2022 / Kadernota 2023

esluitvorming
A 1e FIRAP 2022 / Kadernota 2023 inclusief moties en 

amendementen
ienswij e op jaarrekening 2 2  en begroting 2 2  van de 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord incl. amendement 
5 Sluiting

        

Voorlopige agenda Raadsplein 
Donderdag 30 juni 2022 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies Raadzaal
19.30 – 20.30 Commissie delegatiebesluit Omgevingswet 

Pauze

20.45 – 21.45 Commissie motie Forza!
Castricum inzake huis-
vesting statushouders

Commissie Algemene Zaken
1A.   Aanwijzing omroep 

Castricum tot lokale 
publieke mediainstelling 

.   tatutenwij iging 
1C.   Diverse benoemingen
2 .   esluitenlijst raadsverga

deringen 9 en 16 juni 2022 
2 .   ijst van ingekomen stukken 

30 juni 2022
2C.   Lijst ter inzage gelegde 

informatie 30 juni 2022
2D.   Mededelingen van het college
2E.   Vragen uit de raad

Raadsvergadering
22.00 – 22.15 1 Opening en mededelingen

2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen

esluitvorming
A Jaarrekening gemeente Castricum 2021

anwij ing omroep astricum tot lokale publieke media
instelling

tatutenwij iging 
D Diverse benoemingen 
5. Sluiting 



1 op de 3 vrouwen krijgt dementie
Geef nu voor meer onderzoek, zodat dementie niet jouw toekomst wordt. 
stopdementie.nu

woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 22 juni 2022

Gemeentenieuws

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

 Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Henri Schuytstraat 8 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
15 juni 2022 (Z22 076970)
Kerkweg 8 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 10 juni 2022 
(Z22 076384)
Koningsweg 72a a in Akersloot, het wijzigen van bestemming kantoor naar wonen, 
datum ontvangst 9 juni 2022 (Z22 076200)
Nuhout van der Veenstr 14 in Castricum, het verbreden van de inrit, datum ontvangst 
14 juni 2022 (Z22 076713)
Oranjelaan 2a in Castricum, het plaatsen van een tijdelijke huisvesting, datum ontvangst 
15 juni 2022 (Z22 077042)
Roelat 48 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 9 juni 2022 (Z22 
076282)
Wielewaal 11 in Castricum, het vervangen van de kap, datum ontvangst 13 juni 2022 
(Z22 076709)
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

Breedeweg 55 in Castricum, het plaatsen van zonnepanelen, verzenddatum 14 juni 
2022 (Z22 074100)
Johannisweg 2 in Castricum, het herinrichten van de Hoeptuin, verzenddatum 15 juni 
2022 (Z22 064539)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Burg Lommenstraat 12 in Castricum, het plaatsen van twee dakopbouwen in het voor- 
en achterdakvlak, verzenddatum 10 juni 2022 (Z22 068698)
Klein Dorregeest 12 in Akersloot, het vervangen van een schuilplaats voor vee, 
verzenddatum 13 juni 2022 (Z22 065706)
Van Duurenlaan 11 in Castricum, het plaatsen van zonnepanelen op een 
rijksmonument, verzenddatum 10 juni 2022 (Z22 066939)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)

Bachstraat 9 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 16 mei 2022 
(Z22 068906)
Magnolialint 10 in Limmen, het plaatsen van een dakserre, verzenddatum 17 mei 2022 
(Z22 069395)
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)

De Vereeniging 14 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 7 juni 
2022 (Z22 068137)
Paulingstraat 23 in Castricum, het plaatsen van een warmtepomp en zonnepanelen, 
verzenddatum 20 mei 2022 (Z22 068322)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van de Huibert van 
Ginhovenstraat in Castricum.

Het verkeersbesluit kunt u vinden op www.offi  cielebekendmakingen.nl. Vanaf 22 juni 
2022 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 
Team Verkeer en Vervoer Castricum via 14 0251.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Op locatie De Santmark ter hoogte van huisnummer 530 in het gazon wordt binnenkort 
een wilg verwijderd. Meer informatie staat op onze website: www.castricum.nl/bomen

Aankondiging verwijderen boom

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan 
De Zanderij Zuid Deelgebied 3
Inhoud bestemmingsplan
Het plan voorziet in de herontwikkeling 
van het voormalige Kaptein Kaasterrein 
en enkele aangrenzende percelen. 
Het plangebied wordt begrensd door 
de Kramersweg, de Geversweg en 
de Oude Schulpweg in Castricum. 
De bestaande opstallen op het terrein 
worden gesloopt en daarvoor in de plaats 
wordt een woningbouwlocatie voor 103 
woningen in een nieuw aan te leggen 
duinlandschap gerealiseerd, bestaande uit 
53 appartementen (waarvan 26 sociaal), 49 
woningen en één meergezinswoning. Ook 
komt er een wadi, een speelvoorziening en 
diverse parkeervoorzieningen.

Verzoek hogere waarde 
Wet geluidhinder 
Als gevolg van het lawaai van het 
wegverkeer en de spoorlijn zal de 
geluidsbelasting op de gevels van de 
nieuw te bouwen woningen aan de 
oostzijde van het plangebied hoger zijn 
dan de voorkeursgrenswaarde van deze 
geluidsbronnen. De gemeente is van plan 
voor deze woningen een hogere waarde 
vast te stellen.

Waar en wanneer kunt 
u stukken inzien?
Het ontwerpbestemmingsplan en het
ontwerpbesluit Hogere Waarde Wet
geluidhinder liggen vanaf donderdag 23 juni
2022 tot en met 4 augustus 2022 ter inzage
in het gemeentehuis van Castricum.

Hoe kunt u reageren?
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder 
mondeling of schriftelijk een zienswijze 
naar voren brengen bij de gemeenteraad 
(Postbus 1301, 1900 BH Castricum), 
onder vermelding van ‘zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan De Zanderij Zuid 
Deelgebied 3 Castricum’.

Bij een eventueel beroep dienen alle 
beroepsgronden in het beroepschrift te 
worden opgenomen. Deze kunnen na 
afl oop van de beroepstermijn niet worden 
aangevuld. Verder verloopt de behandeling 
van het beroep versneld. Deze procedure is 
nu nog niet aan de orde.

Meer informatie
Voor het indienen van mondelinge 
zienswijze (op afspraak) en meer informatie: 
dhr. R. van den Haak, via telefoonnummer 
14 0251.

VERKEERSBORD
STUK?
MELD HET MET FIXI

Fixi flyer A5 staand.indd   6 6-8-2020   15:45:56

Groot onderhoud voetgangersbrug 
Willem de Rijkepark
Maandag 27 juni wordt gestart met groot 
onderhoud aan de voetgangersbrug in 
het Willem de Rijkepark, gelegen tussen 
de Willem de Rijkelaan en Soomerwegh. 
Gedurende deze werkzaamheden, die naar 
verwachting twee weken duren, is de brug 
gestremd. 

Meer informatie
Voor vragen kunt u terecht bij de gemeen-
telijke toezichthouder de heer Deijle, te 
bereiken via telefoonnummer 14 0251, 
of per mail davedeijle@debuch.nl

Maag Lever Darm stichting collecteert 
van 12 t/m 18 juni 2022.

VERKEERSBORD STUK?
MELD HET MET FIXI




