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Gemeentenieuws

Houd rekening met omleidingen en vertragingen
Rijksweg na de zomer op de schop
De Rijksweg Limmen, van de Zeeweg 
tot aan de gemeentegrens Heiloo, 
gaat op de schop. De werkzaamheden 
starten september 2022 en duren 
ongeveer 9 maanden. Verkeer moet 
rekening houden met omleidingen en 
vertragingen. Het is goed om tijdig te 
bedenken wat dit betekent voor uw 
reisplannen of uw dagelijkse ritten.

Waarom en wat 
De weg is toe aan onderhoud, de toplaag 
asfalt is aardig versleten. Daarbij willen we 
de verkeersveiligheid verbeteren. 
Er zijn meer weggebruikers en ook meer 
verschillende soorten weggebruikers. 
Denk aan de verschillende fietsen en 
hun snelheden. Op meer plekken komen 
zogeheten ‘middeneilanden’, daarmee 
is het veiliger oversteken en afslaan. 
Bij de Visweg komt een rotonde. Door 
parkeervakken anders aan te leggen, komt 
er meer zicht op verkeer uit de zijstraten. 
Na deze grondige opknapbeurt kan de 
weg weer 40 jaar mee.
Nu we toch aan het werk zijn, is dit een 
goed moment om ook de riolering aan te 
pakken. Daarmee kunnen we regenwater 
apart afvoeren en bergen. Dat is belangrijk 
om te kunnen omgaan met periodes van 

extreem veel of juist extreem weinig regen.

Omleidingen en overlast
De uitvoering gebeurt in fases. Daardoor 
is telkens een deel van de weg aan 
de beurt. Dat geeft minder overlast. 
Evengoed zal verkeer overlast krijgen door 
omleidingen of beperkt gebruik van de 
weg. Bewoners en ondernemers krijgen te 
maken met verminderde bereikbaarheid. 
Langs omleidingsroutes is er tijdelijk meer 
verkeer.

Stand van zaken
Het werk wordt nu aanbesteed. Aannemers 
kunnen inschrijven op dit project. Degene 
die de als beste uit de bus komt, krijgt het 
werk aanbesteed. Wie dat wordt, is eind 
juli bekend.

Meer informatie
Op www.castricum.nl/rijksweg is altijd de 
actuele stand van zaken te vinden. 
Na de zomervakantie komt er een 
informatiebijeenkomst . De direct 
aanwonenden ontvangen hiervoor een 
uitnodiging. De aannemer organiseert 
deze bijeenkomst en zorgt ook  voor 
verdere informatie over de uitvoering aan 
omwonenden. 

        

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 

De vergaderingen van de raad volgen
U bent van harte uitgenodigd de 
vergaderingen van de gemeenteraad op 14 
juli aanstaande te volgen vanaf de publieke 
tribune. Ook kunt u alle vergaderingen 
live volgen en achteraf terugkijken via de 
website https://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 griffie. Bij commissies die zijn 
aangemerkt met een * is inspreken niet 
(meer) mogelijk. 

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.

Werk jij graag buiten en dan ook 
nog in een prachtige omgeving?
Ben je klant- en servicegericht 
en kan je zowel zelfstandig als in 
teamverband werken?
Misschien zijn wij dan op zoek 
naar jou! 

Het wijkteam Heiloo is 
op zoek naar een nieuwe 
collega. Meer informatie 
vind je op: https://vacatures.
werkeninnoordhollandnoord.nl/vacature/4899/medewerker-groenvoorziening/

Gezocht: medewerker groenvoorziening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken ter uitvoering van 
de Wet milieubeheer bekend dat op grond van artikel 8.41 van deze wet de volgende 
meldingen zijn ontvangen:

Activiteitenbesluit milieubeheer 
• Dak Meesters B.V., Castricummer Werf 9 (1901RW) in Castricum, het verhuizen van 

het bedrijf voor het bedekken, renoveren of reinigen van daken;
• Alberto’s Restaurant, Torenstraat 60A (1901EG) in Castricum, het oprichten van een 

restaurant;
• Aannemersbedrijf Ruud Martens, Castricummer Werf 47 (1901RV) in Castricum, het 

oprichten van een bedrijf voor algemene bouw- en utiliteitsbouwwerkzaamheden.

In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven 
moeten voldoen. Deze voorschriften richten zich op de bescherming van het milieu. 
Wij controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschriften.

Informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord (OD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.

Kennisgeving meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Brakersweg 2 c in Castricum, het plaatsen van een dakkapel en het wijzigen van de 
gevels, datum ontvangst 30 juni 2022 (Z22 079014)
Esdoornlaan 26 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, datum ontvangst 4 juli 
2022 (Z22 079354)
Narcissenveld 13 in Castricum, het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst 3 juli 
2022 (Z22 079219)
Ossecamp 26 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 6 juli 
2022 (Z22 079793)
Rijksweg 1 (kadastraal 11 sectie D) in Limmen, het gedeeltelijk verbreden en dempen 
van de sloot, datum ontvangst 30 juni 2022 (Z22 078930)
Van Uytrechtlaan 25 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
5 juli 2022 (Z22 079504)
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

Kadastrale sectie A perceel 3096 in Akersloot, het realiseren van 14 parkeerplaat-
sen, verzenddatum 6 juli 2022 (Z22 070986)
Koningsduin 63 in Castricum, het plaatsen van 2 dakkapellen, verzenddatum 30 juni 
2022 (Z22 070813)
Lange Dresch 14 in Akersloot, het plaatsen van een dakopbouw op het achterdakvlak, 
verzenddatum 6 juli 2022 (Z22 073525)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Burgemeester Mooijstraat 5, 5a, 5b en 5c in Castricum ( nr. 5 ), het verbouwen 
van bankgebouw tot 3 appartementen en een winkelruimte, verzenddatum 6 juli 2022 
(Z22 063884)
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Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende evenementenvergunning Foodtruckfestival Club Zand 2022 op zon-
dag 17 juli 2022, Zeeweg 70 in Castricum, verzenddatum 4 juli 2022 (Z22 067850)
Verleende standplaatsvergunning Martijn’s Kaas op iedere vrijdag in 2022, 2023, 
2024 op het Churchillplein in Akersloot, Churchillplein Akersloot, verzenddatum 
5 juli 2022 (Z22 078760)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Geesterweg 1e en Geesterweg 1a 601 t/m 1a 606 in Akersloot (Geesterweg 1a), 
herbouwen van de loods tbv logiesverblijven, verzenddatum 6 juli 2022 (Z22 068582)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Rollerusstraat 1 in Castricum, het wijzigen van de bestemming agrarisch in tuin en het 
plaatsen van een hekwerk (WABO1801375)
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt met ingang van 14 juli 2022 t/m 24 augustus 
2022 zes weken ter inzage. Een belanghebbende kan binnen zes weken na 14 juli 2022 een 
beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Ter info: Sinds 1 juli 2021 geen publicatie meer in Staatscourant 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




