Gemeentenieuws
woensdag 7 juli 2021

Nieuw asfalt etspaden Van Haerlemlaan
De etspaden op de Van Haerlemlaan in
Bakkum krijgen een nieuwe laag asfalt.
De werkzaamheden zijn op woensdag
14 juli en donderdag 15 juli. ijdens
de werkzaamheden blijft ets- en
autoverkeer mogelijk. Verkeersregelaars

zorgen ervoor dat het verkeer langs het
werkvak wordt geleid.
Meer informatie vindt u op de website:
www.castricum.nl/werkaandeweg.

Agenda Raadsplein 8 juli 2021
Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd

Onderwerp

Commissies
De nitief ontwerp Groenbeleidsplan

19.30

20.30

20.30

21.30

21.45

22.30

Pauze
Commissie Algemene aken

23:00

1A aarrekening 2020
2A Besluitenlijst raadsvergadering 24 juni 2021
2B ijst van ingekomen stukken
2C ijst ter inzage gelegde informatie
2D Mededelingen van het college
- Algemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden
Vragen uit de raad
Raadsvergadering

22.45

erste tussenevaluatie implementatie grondstoffenplan

1
2
3
A
4
A
B
C
5

Opening en mededelingen
Vaststellen agenda
Debat raad
Actuele politieke onderwerpen
Besluitvorming
aarrekening 2020
Motie gehandicaptenparkeerkaart
Moties toekomst Maranathakerk
Sluiting

Hulp nodig bij geldzaken?
Kom naar het inloopspreekuur.

1

Agenda s vergaderingen
gemeenteraad Castricum

U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen. De raad
vergadert op 8 juli raad f siek in de raadzaal. Vanwege de Corona-maatregelen
is er zeer beperkt ruimte voor publiek.
Wel kunt u de vergadering live volgen via
oom en Omroep Castricum. Indien u
de vergadering vanaf de publieke tribune
wilt volgen vragen we u om u aan te melden via de griffie. De vergaderstukken
kunt u bekijken op castricum.raadsinformatie.nl.
Wilt u inspreken bij n 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.
Contact
Voor al uw vragen rondom de vergaderingen van de raad kunt u bij de griffie
terecht. Dat kan per mail via raadsgrife@castricum.nl, of telefonisch via 088
909 7014, 088 909 7094 of 088 909
7390.

Ontwerp bestemmingsplan Zanderij Noord (vooraankondiging)
Het plan voorziet in de realisatie van natuur in de anderij Noord, gelegen ten noorden
van de Oude Schulpweg en ten westen van de Duinenboschweg, grenzend aan het
Noordhollands duinreservaat. Daarnaast biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid
om aan het oostelijk deel van de Geversweg maximaal drie nieuwe woningen te bouwen ter compensatie van de gronden die worden ingebracht voor natuurrealisatie en
de bedrijfsopstallen die worden gesloopt.
Ter inzage
Van 29 juli 2021 tot en met 8 september 2021 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis. ijdens deze periode kunt u een zienswijze indienen. Het ontwerp bestemmingsplan kunt u ook vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op officielebekendmakingen.nl
vindt u de offici le publicatie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Richard van den Haak, team Plannen en Projecten via 14 0251.

Wees ets zoekt eigenaar

Het inloopspreekuur Geldzaken is er voor
iedereen in Castricum die problemen
heeft met geld. Hebt u vragen over uw
geldzaken? Of wilt u leren om beter met
uw geld om te gaan? Misschien hebt u
schulden. Of maakt u zich zorgen dat u
schulden krijgt. Maak dan een afspraak
en kom langs. Wij helpen u graag.

Waar en wanneer?
Vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur
Socius
Cultureel Centrum Geesterhage
Geesterduinweg 3 in Castricum

www.castricum.nl/hulpbijschulden

Wij gaan de wees etsen weghalen bij het
station. en wees ets is een ets die in
de openbare ruimte staat en al langere
tijd niet meer is gebruikt. e houden
onnodig stallingsplekken bezet.
Onze Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) gaat de wees- en wrak etsen
in week 27 een label geven. In week 32
verwijderen wij de gelabelde etsen die
er nog staan.

Afspraak maken
U kunt Socius elke dag bellen om een
afspraak te maken.
088 – 88 76 900

Staat uw ets er al lang
Haal deze dan zo snel mogelijk weg.
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Vergunningen

Vergunningen
Omgevingsvergunningen
Aangevraagd
Aangevraagd

Omgevingsvergunningen
Aangevraagd
Verleend

Charlotte Ruyslaan 33 in Castricum, het bouwen van een garage, datum ontvangst
29 juni 2021 (WABO2101385)
Heereweg 64 a in Castricum, het aanleggen van een uitweg, datum ontvangst 25 juni
2021 (WABO2101362)
Koningin Julianastraat 1 in Castricum, het bouwen van een extra erker, datum
ontvangst 22 juni 2021 (WABO2101391)
Oude Parklaan 66 in Castricum, het plaatsen van tijdelijk units, datum ontvangst
17 juni 2021 (WABO2101389)
Schoutenbosch 60a in Castricum, het bouwen van een woning, datum ontvangst
25 juni 2021 (WABO2101360)
Schoutenbosch 60a in Castricum, het plaatsen van een (tijdelijke) woonunit, datum
ontvangst 26 juni 2021 (WABO2101366)
Tempelaarstraat 14 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst
28 juni 2021 (WABO2101369)
Torenstraat 56a in Castricum, het aanbrengen van constructieve wijzigingen, datum
ontvangst 27 juni 2021 (WABO2101367)
Tweede Groenelaan 2 a in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum
ontvangst 29 juni 2021 (WABO2101383)
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.

Visweg 12a in Limmen, het gebruiken van de tuin tot toegang ijssalon, verzenddatum
25 juni 2021 (WABO2101247)
Zuster Meyboomstraat 1 in Castricum, het bouwen van een schuur, verzenddatum
28 juni 2021 (WABO2101170)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verleend
Adriaen Banckertsstraat 4 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw,
verzenddatum 29 juni 2021 (WABO2100991)
Heereweg 19 in Castricum, het wijzigen van de gevel, verzenddatum 30 juni 2021
(WABO2100472)
Julianaweg 47 in Akersloot, het bouwen van een woning, verzenddatum 30 juni 2021
(WABO2002662)
Kapelweg 41 (kavel 22) in Limmen, het aanleggen van een uitweg, verzenddatum 29
juni 2021 (WABO2100986)
Raadhuisweg 3 in Akersloot, het vervangen van reclame, verzenddatum 30 juni 2021
(WABO2101260)
Raadhuisweg 3 in Akersloot, het plaatsen van een gaskoeler, verzenddatum 30 juni
2021 (WABO2101262)
Sifriedstraat 18 en 18a in Castricum, het vergroten van de woning op nr. 18 en het
veranderen van de gevel en het maken van een berging bij nr. 18a, verzenddatum 25
juni 2021 (WABO2100358)

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

Verleende ontheffing knalapparatuur
Het college van burgemeester en wethouders heeft ontheffing verleend voor het plaatsen van knalapparatuur op landbouwgrond gelegen Duinweg te Castricum gelegen
tussen Duinweg 2 en Duinweg 3A.
Deze ontheffing is verzonden op 1 juli 2021 en heeft een geldigheidsduur tot 1 november 2021.
Rechtsbescherming
Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH te Castricum.
Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:
• uw naam, adres, postcode en woonplaats;
• de datum;
• over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
• de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
• uw handtekening.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien
onverwijlde spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Noord-Holland Noord, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem vragen
om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt het verzoekschrift ook digitaal bij de
rechtbank indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.
Informatie/Besluit inzien
Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u een contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 088 -1021300
(o.v.v. zaaknummer OD. 340866).

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.castricum.nl

