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Gemeentenieuws

Check paspoort, ID-kaart en rijbewijs

Download onze nieuwe afval-app 
Mijn Afvalzaken www.mijnafvalzaken.nl
Wilt u altijd en overal op de hoogte zijn van 
het laatste afvalnieuws? En makkelijk uw 
afvalzaken regelen? Download dan nu de 
nieuwe Mijn Afvalzaken-app. Zo heeft u 
altijd uw persoonlijke afvalkalender bij de 
hand.

• Snel op de hoogte van het laatste 
afvalnieuws

• Simpel een grofvuilafspraak inplannen 
• Makkelijk afval scheiden: scan of 

fotografeer uw afval
• Alle locaties van onze papier-, glas-, 

textiel-, pmd- én luiercontainers op een 
overzichtskaart

Let op! Mijn Afvalzaken-app downloaden 
in de Google Play Store? Type dan 
mijnafvalzaken (kleine letters, aan elkaar). 
Dan verschijnt de app in het overzicht.

Gaat u binnenkort op vakantie? 
Check op tijd of uw paspoort, ID-kaart en 
rijbewijs nog geldig zijn. Moet u die laten 
verlengen? Doe het op tijd en maak 
alvast online een afspraak 
(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. Ons bellen voor 
een afspraak gaat niet sneller, wij gebrui-
ken dezelfde online afspraakmodule als u. 
Uw nieuwe reisdocument of rijbewijs kun-
nen wij op dit moment leveren volgens de 
gewoonlijke termijn van 6 werkdagen na de 
aanvraag. 

Vastgesteld bestemmingsplan 
‘Kooiweg 8 Castricum’ 
Het plan voorziet er in om de bestaande 
woning te slopen en het perceel te splitsen 
in twee percelen ten behoeve van de 
realisatie van twee vrijstaande woningen 
met tuin.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan kunt 
u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Op o�cielebekendmakingen.nl vindt u de 
o�ciële publicatie. Vanaf 7 juli tot en met 
17 augustus 2022 ligt het plan ter inzage in 

het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kunt 
u bij de Raad van State beroep instellen 
tegen het plan. 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.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Richard van den Haak, Team 
Plannen en Projecten van de gemeente 
Castricum, via telefoonnummer 14-0251.

        

Voorlopige agenda Raadsplein 
Donderdag 14 juli 2022 

Raadsinformatieavond / commissie

Tijd Onderwerp

19.30 – 20.30 Commissie behandeling 
quickscan  
Rekenkamercommissie 
BUCH m.b.t. de BUCH-
samenwerking

Commissie Algemene Zaken
1A.   Besluitenlijst raadsvergader-

ingen 23 en 30 juni 2022 
1B.   Lijst van ingekomen stukken 

14 juli 2022
1C.   Lijst ter inzage gelegde

 informatie 14 juli 2022
1D.   Mededelingen van het college
1E.   Vragen uit de raad

Raadsvergadering
20.45 - 21.00 1 Opening en mededelingen

2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Delegatiebesluit omgevingswet incl. moties en amendementen 
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  

De vergaderingen van de raad volgen
U bent van harte uitgenodigd de 
vergaderingen van de gemeenteraad op 
7 en 14 juli aanstaande te volgen vanaf 
de publieke tribune. Ook kunt u alle 
vergaderingen live volgen en achteraf 
terugkijken via de website: 
castricum.raadsinformatie.nl. Op dezelfde 
webpagina 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 gri�e. 
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.

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

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Boccherinistraat 21 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 28 
juni 2022 (Z22 078523)
Gasstraat 15 in Castricum, het uitbreiden van het pand, datum ontvangst 27 juni 2022 
(Z22 078485)
Gobatstraat 14 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 27 juni 
2022 (Z22 078332)
Jan van Galenlaan 1 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 25 
juni 2022 (Z22 078279)
Schoolstraat 6 in Castricum, het vergroten en wijzigen van de woning (legalisatie), 
datum ontvangst 29 juni 2022 (Z22 078756)
Van Oldenbarneveldweg 22 in Castricum, het bestaande gebouw verbouwen tot drie 
appartementen, datum ontvangst 28 juni 2022 (Z22 078641)
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

Delving 67 in Akersloot, het vergroten van de woning, verzenddatum 24 juni 2022 
(Z22 070716)
Geesterduinweg 42 in Castricum, het wijzigen van de gevel (legalisatie), verzend-
datum 27 juni 2022 (Z053336)
Oosterzijweg 12-14 in Limmen, het verbouwen van het Paulusgebouw, verzend-
datum 24 juni 2022 (Z22 066768)
Roelat 48 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 28 juni 2022 (Z22 
076282)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.



woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 6 juli 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

Onderstaande boom wordt binnenkort verwijderd. 

Boom Locatie
1 iep Doctor De Jongweg t.h.v. De Bogaert

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

Aankondiging verwijderen bomen
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