
woensdag 29 juni 2022

Gemeentenieuws

Meld misstanden in de vastgoedbranche

De vergaderingen van de raad volgen
U bent van harte uitgenodigd de 
vergaderingen van de gemeenteraad op 
30 juni en 7 juli aanstaande te volgen 
vanaf de publieke tribune. Ook kunt u alle 
vergaderingen live volgen via de website 
castricum.raadsinformatie.nl. Op dezelfde 
webpagina kunt u de vergaderingen 
ook achteraf terugkijken en vindt u alle 
vergaderstukken.

Inspreken bij een 
commissievergadering
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. Tijdens 
raadsinformatiebijeenkomsten ben u 
van harte welkom uw vragen te stellen 
of opmerkingen te maken, u hoeft zich 
daarvoor niet aan te melden.

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 de donderdag 
voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 
uur. Het eerstvolgende Raadsspreekuur is 
op maandag 4 juli 2022.

Contact met de griffie
Voor al uw vragen rondom (de 
vergaderingen van) de gemeenteraad kunt 
u bij de griffie terecht. Dat kan per mail via 
raadsgriffie@castricum.nl of telefonisch via 
088 909 7014 of 088 909 9082.

Meld Misdaad Anoniem (M.) is samen met 
de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castri-
cum en Heiloo en de private sector een 
campagne gestart tegen misstanden in de 
vastgoedbranche. Regelmatig wordt vast-
goed misbruikt voor criminele doeleinden, 
zoals de productie of opslag van drugs, de 
opslag van illegale goederen, illegale pros-
titutie of om crimineel geld wit te wassen. 

De huur en aankoop wordt mede moge-
lijk gemaakt doordat mensen binnen de 
vastgoedsector criminelen helpen. Dit leidt 
tot onacceptabele veiligheidsrisico’s in een 
buurt en heeft ook impact op de branche 
zelf. Weet jij meer als vastgoedexpert? 

Meld het anoniem via tel. 0800-7000 of 
meldmisdaadanoniem.nl.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 
woningen Achterweg 19 en 19a in Limmen
Het bestemmingsplan maakt twee nieuwe 
woningen mogelijk tussen de huidige 
nummers 17 en 21 aan de Achterweg in 
Limmen. Het bestemmingsplan is gewijzigd 
vastgesteld ten opzichte van het ontwerp-
bestemmingsplan. 

Ter inzage en beroep
Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u 
vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
NL.IMRO.0383.BPLAchterwg19en19a-
VS01. Op officielebekendmakingen.nl vindt 
u de officiële publicatie. Vanaf 30 juni 2022 
ligt het plan gedurende zes weken ter 
inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze 
termijn kunt u bij de Raad van State beroep 

instellen tegen het plan. Na de inzageter-
mijn treedt het bestemmingsplan in werking. 
Wilt u dit niet? Dan kunt u tegelijk met uw 
beroep een voorlopige voorziening aanvra-
gen bij de Raad van State. Het beroepschrift 
moet voorzien zijn van naam en adres van 
de indiener, datum, een omschrijving van 
het besluit waartegen het beroep is inge-
steld en de gronden (motivering) van het 
beroep. Voor zowel het instellen van beroep 
als het indienen van een verzoek om voorlo-
pige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Richard van den Haak, team 
Plannen en Projecten via 14 0251.

        

Voorlopige agenda Raadsplein 
Donderdag 30 juni 2022 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies Raadzaal
19.30 – 20.30 Commissie delegatiebesluit Omgevingswet incl. amendementen 

Pauze

20.45 – 21.45 Commissie motie Forza!
Commissie motie Forza! 
inzake huisvesting 
statushouders

Commissie Algemene Zaken
1A.   Aanwijzing omroep Castricum 

tot lokale publieke media-  
instelling 

1B.   Statutenwijziging ISOB
1C.   Diverse benoemingen
1D.   Wijziging verordening 

burgerinitiatief
2A.   Besluitenlijst raadsvergaderin-

gen 9 en 16 juni 2022 
2B.   Lijst 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
4 Besluitvorming
A Jaarrekening gemeente Castricum 2021
B Aanwijzing omroep Castricum tot lokale publieke 

media-instelling
C Statutenwijziging ISOB
D Diverse benoemingen 
E Wijziging verordening burgerinitiatief
5. Sluiting 

        

Agenda raadsinformatieavond 
Donderdag 7 juli 2022 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

19.30 – 21.00 Raadsinformatie-
bijeenkomsten Raadzaal
Presentatie Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord over 
hun werkzaamheden in het 
algemeen en de ontwikke-
lingen bij de brandweer in 
het bijzonder 
Pauze

Raadsinformatiebijeenkomst 
Presentatie cijfers jeugd en Wmo 
2021

21.15 – 22.30 Presentatie stand van 
zaken opvang Oekraïense 
vluchtelingen

21.15 – 22.00  
Indien nodig: vervolg presentatie 
cijfers jeugd en Wmo 2021  
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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

Bloemgaarde 80 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
16 juni 2022 (Z22 077187)
Dusseldorperweg 135 in Limmen, het wijzigen van de gevel en het dak van de woning 
(legaliatie), datum ontvangst 17 juni 2022 (Z22 077313)
Kogerpolderkanaal (langs) nabij De Woude, het vervangen van de damwanden, 
datum ontvangst 16 juni 2022 (Z22 077300)
Lange Dresch 16 in Akersloot, het bouwen van een schuur, datum ontvangst 21 juni 
2022 (Z22 077775)
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

Heereweg 17a in Castricum, het realiseren van een B&B, verzenddatum 22 juni 2022 
(Z22 063351)
Meester Bodewesstraat 27 in Castricum, het aanleggen van een inrit, verzenddatum 
21 juni 2022 (Z22 072918)
Molenbuurt 22b in Akersloot (kavel 3), het bouwen van een woning, verzenddatum 
22 juni 2022 (Z22 067950)
Sifriedstraat 32 in Castricum, het realiseren van een B&B, verzenddatum 22 juni 2022 
(Z22 066578)
Tulpenveld 138 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 16 juni 
2022 (Z22 072775)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Haagscheweg 3 in Castricum, het realiseren van een bed & breakfast, verzenddatum 
16 juni 2022 (Z22 064094)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende nieuwe alcohol- en terrasvergunning Paviljoen Noordkust in 
Castricum, Zeeweg 491 in Castricum, verzenddatum 23 juni 2022 (Z22 062844)
Verleende evenementenvergunning Dag van de schelpen 2022, op zondag 10 juli 
2022, Schulpersplein in Bakkum, verzenddatum 22 juni 2022 (Z22 071311)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Onderstaande bomen worden binnenkort verwijderd. 

Boom Locatie
1 meidoorn Geelvinckstraat hoek Brakenburgstraat 18
1 iep Iepenlaan 63
1 iep Iepenlaan 65
1 iep De Mient ( links van de Doctor Leenaersstraat)
1 iep Brakerweg naast nr.14 t/m 23
1 iep Wouterland, ingang sportpark
1 iep Soomerwegh, middenberm richting de Zeeweg

Meer informatie staat op onze website www.castricum.nl/bomen

Aankondiging verwijderen bomen

Ontwerp Wijzigingsplan Limmen, Maatlat 9
Het wijzigingsplan heeft betrekking op 
een bestaand bedrijventerrein waarop een 
bouwmarkt is gevestigd op het perceel 
Maatlat 9 te Limmen. De voorzijde van dit 
perceel is ingericht voor het parkeerterrein 
bij deze bouwmarkt. Momenteel wordt dit 
gebouw niet meer gebruikt en staat het 
leeg. 

De eigenaar is van plan dit bestaande 
pand te verbouwen tot 8 bedrijfsunits. Het 
wijzigingsplan voorziet ook in de bouw van 
een nieuw bedrijfspand (op het nieuwe 
bouwvlak) met 18 bedrijfsunits aan de 
voorzijde van het perceel. De bedrijfsunits 
zijn bedoeld voor bedrijven tot en met 
milieucategorie 2.

Ter inzage
Het ontwerp wijzigingsplan ligt vanaf 
donderdag 30 juni t/m woensdag 

10 augustus 2022 ter inzage in 
het gemeentehuis van Castricum, 
Raadhuisplein 1 in Castricum. 
De plannen zijn ook te vinden op 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder de 
plannaam ‘Wijzigingsplan Limmen, 
Maatlat 9 , met plan-identi catienummer  
NL.IMRO.0383.WPL22Maatlat9-on01. 
De digitale bestanden (pdf) zijn 
beschikbaar via  www.castricum.nl inzage. 
De officiële publicatie vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl.

Tijdens bovengenoemde periode kan 
iedereen 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 de heer J.H. Moraal via tel. 14 0251 of 
per e-mail jelgermoraal@debuch.nl.

Nationaal MS Fonds collecteert 
van 26 juni t/m 2 juli 2022.

Natuurlijk beheer en maaibeleid
Om de natuur meer de ruimte te geven, 
wordt het gras minder vaak gemaaid op 
een groot aantal stukken in de gemeente. 
Door natuurlijk te beheren geven we meer 
ruimte aan de natuur. Dit doen we om 
meer biodiversiteit te krijgen. Biodiversiteit 
is de variatie van verschillende dieren en 
planten in een bepaald gebied. Doordat we 

minder maaien, krijgen bloemen en kruiden 
kans zich te ontwikkelen. Veel grasvelden 
maaien we nog regelmatig, maar selectief. 
Hierbij proberen we per maaibeurt 
ongeveer 20% van de totale oppervlakte 
te laten staan. Meer informatie leest u op 
www.castricum.nl/over-de-gemeente/
beheer-en-buitengebied
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