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Het Sociaal Team van de gemeente Cas-
tricum komt graag met u kennismaken. 
Daarom organiseert het op 25 augustus 
van 13.00 uur tot 17.00 uur een tour langs 
verschillende druk bezochte locaties in 
Castricum.

Het Sociaal Team maakt deze tour om 
met de inwoner in gesprek te gaan, te 
luisteren en te inventariseren wat er leeft 
in de wijk. Dit doen ze op een interactieve 
manier, samen met de partners van het 
Sociaal team vormen ze een Karavaan 
met diverse fietsen. 
Zij zien u graag op één van de volgende 
locaties:

Sporthal De Bloemen, Geesterhage, Kooi-
plein, het station en het Bakkerspleintje.

Karavaan van Sociaal 
Team Castricum 

Zelfstandig ondernemer, kan Halte Werk u helpen?
Bevindt uw bedrijf zich door de 
coronacrisis in zwaar weer? Wilt u 
weten of uw bedrijf nog levensvatbaar 
is? Bent u op zoek naar manieren om 
uw bedrijf (weer) rendabel te maken? Of 
denkt u juist aan werk in loondienst of 
aan bij- of omscholing? Halte Werk kan 
u hierbij helpen.

Deze heroriëntatie van Halte Werk op 
de arbeidsmarkt is een uitbreiding van 
de Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandige ondernemers (Tozo). Halte 
Werk voert de Tozo regeling uit voor 
de gemeenten. Alle ondernemers uit 
de gemeenten Bergen, Castricum en 
Heiloo zijn van harte welkom. Dus ook 
ondernemers die geen gebruik maken van 
de Tozo regeling. 

Ondernemersadviseurs
Een team van ondernemersadviseurs staat 
voor u klaar om de mogelijkheden met u 
te bespreken.
Denk aan een persoonlijk adviesgesprek 
met een zelfstandigenadviseur, coaching 

of bijvoorbeeld een onderzoek naar de 
levensvatbaarheid van uw bedrijf. Of 
misschien dat u meer gebaat bent bij een 
training gericht op het verstevigen van 
uw onderneming. Ook kunt u geholpen 
worden bij schulden, of juist bij het vinden 
van een (bij)baan in loondienst. 

Aanmelden
Wacht niet te lang, en meld u aan 
voor een vrijblijvend gesprek via 
zelfstandigenloket@haltewerk.nl. Hoe 
eerder, hoe beter! Lees meer op www.
haltewerk.nl/herorientatie. 

Op zoek naar duurzame energie
De gemeenteraad van de gemeente 
Castricum heeft op 10 juni de 
Regionale Energiestrategie (RES) 
1.0 vastgesteld. De gemeente maakt 
onderdeel uit van de energieregio 
Noord-Holland Noord om samen met 
andere gemeenten te bestuderen waar 
en hoe er mogelijkheden zijn om meer 
duurzame energie op te wekken.

De RES is een belangrijke stap in 
een langjarige samenwerking om met 
elkaar te zorgen voor minder CO2-
uitstoot en de overgang van fossiele 
brandstoffen naar duurzame energie. Dit 

is afgesproken in het Klimaatakkoord. 
In de Regionale Energiestrategie wordt 
eerst gekeken naar het opwekken van 
grootschalige duurzame elektriciteit 
met bestaande technieken: zonne- en 
windenergie. Dit in aanvulling op wind op 
zee, energiebesparing en de verkenning 
van nieuwe technologieën.

In een uitgebreid proces is opgehaald 
waar mogelijkheden zijn. Dit vanuit het 
perspectief van natuur en milieu, de 
aansluiting op het elektriciteitsnet en 
of er wel geen draagvlak is voor opwek 
zonne- en windenergie. Voor de RES 

hecht de gemeente Castricum aan een 
breed gedragen aanpak. Afstemming met 
de inwoners en met lokale stakeholders 
staan hierbij voorop, waarbij de waarde 
van het landschap en die van de natuur 
nadrukkelijk de aandacht krijgen.

Van 1.0 naar 2.0
Op dit moment is de RES 1.0 
vastgesteld door de gemeenteraad. 
Na de vaststelling van de RES 1.0 
gaat het proces verder naar de RES 
2.0. Hierin worden de resultaten 
van de concretisering van kansrijke 
zoekgebieden opgenomen. Ook nieuwe 

inzichten en belangrijke ontwikkelingen 
worden in de RES 2.0 verwerkt. De RES 
2.0 zal uiteindelijk een beeld geven van 
de mogelijkheden in de energieregio en 
of wij samen met de andere gemeenten 
nog op koers liggen van de ambities 
zoals die in de RES 1.0 staan.

Meer informatie
Meer informatie over de RES 1.0 en het 
vervolg is te vinden op 
www.energieregionhn.nl.

Gemeentenieuws

Hulp nodig bij geldzaken? 
Kom naar het inloopspreekuur.

www.castricum.nl/hulpbijschulden

Waar en wanneer?  
Dinsdagochtend van 09:00-12:00 uur 
Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Castricum

Het inloopspreekuur Geldzaken is er voor 
iedereen 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.  
 
Kom dan langs op het inloopspreekuur. 
Elke dinsdag van van 09:00-12:00 uur in 
het gemeentehuis. Wij helpen u graag.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maakt ter 
voldoening aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend 
dat zij op 6 juli 2021 een anterieure overeenkomst ingevolge artikel 6.24, lid 1, Wro is 
aangegaan voor de locatie Schouw 1 te Akersloot, kadastraal bekend:

- Akersloot sectie A nummers 3167 en 3168.

Inhoud anterieure overeenkomst
De anterieure overeenkomst is aangegaan met de eigenaar van bovengenoemde perce-
len. Deze is voornemens om op de genoemde percelen het volgende plan te realiseren:

twee appartementengebouwen met in totaal tien koop appartementen (vier apparte-
menten in Woningcategorie 2 en zes appartementen in Woningcategorie 3), 14 open-
bare parkeerplaatsen, groenvoorzieningen en openbare ruimte.
De realisatie van het plan zal  planologisch mogelijk worden gemaakt door een zoge-
naamde omgevingsvergunning voor buitenplans afwijken (art. 2.12 lid 1, sub a onder 3 
Wabo).    

Met het aangaan van deze anterieure overeenkomst heeft de gemeente voldaan aan 
haar verplichting om de kosten voor de planologische medewerking te verhalen in de 
zin van artikel 6.12 Wro. Om de voormelde herontwikkeling van de locatie mogelijk te 
maken is de gemeente bereid deze planologische medewerking te verlenen.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Met ingang van 22 juli 2021 is een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkom-
sten gedurende een periode van zes weken digitaal beschikbaar. Indien u de zakelijke 
beschrijving wilt inzien dan kunt u uw mailadres doorgeven aan Arlette Moerbeek via 
het email adres: arlettemoerbeek@debuch.nl of Kees Adema via het emailadres: keesa-
dema@debuch.nl. U ontvangt de zakelijke beschrijving dan per mail in pdf formaat.

Anterieure overeenkomst Schouw 1 te Akersloot Hulp nodig bij geldzaken?
Kom naar het inloopspreekuur.

www.castricum.nl/hulpbijschulden

Waar en wanneer? 
Dinsdagochtend van 09:00-12:00 uur
Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Castricum

Het inloopspreekuur Geldzaken is er voor 
iedereen 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. 

Kom dan langs op het inloopspreekuur. 
Elke dinsdag van van 09:00-12:00 uur in 
het gemeentehuis. Wij helpen u graag.
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Vergunningen

Omgevingsvergunningen
  Aangevraagd

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 Castricum_nl

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

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maakt ter 
voldoening aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend 
dat zij op 13 juli 2021 een anterieure overeenkomst ingevolge artikel 6.24, lid 1, Wro 
is aangegaan voor de locatie Jachthaven Laamens, Geesterweg 10-12 te Akersloot, 
kadastraal bekend:

- Akersloot sectie A nummers 1309, 2435, 2596, 2685, 2744, 2745 en 3011.

Inhoud anterieure overeenkomst
De anterieure overeenkomst is aangegaan met de eigenaren van bovengenoemde per-
celen en een projectontwikkelaar. Men is voornemens om op de genoemde percelen 
het volgende plan te realiseren:
-  acht appartementengebouwen bestaande uit maximaal negentig appartementen

(waarvan 27 sociale woningen in Woningcategorie 2, zijnde 12 huurwoningen en 15
koopwoningen) en 20 woningen in het middensegment;

-  veertien recreatiearken;
-  een voorziening voor horeca of dienstverlening conform het nieuwe bestemmings-

plan;
-  een half verdiepte parkeergarage en een parkeerterrein op maaiveldniveau;
-  ligplaatsen voor boten van bewoners van het projectgebied.

De realisatie van dit plan past niet binnen het vigerende bestemmingsplan en zal pla-
nologisch mogelijk worden gemaakt door een nieuw bestemmingsplan.  

Met het aangaan van deze anterieure overeenkomst heeft de gemeente voldaan aan 
haar verplichting om de kosten voor de planologische medewerking te verhalen in de 
zin van artikel 6.12 Wro. Om de voormelde herontwikkeling van de locatie mogelijk te 
maken is de gemeente bereid deze planologische medewerking te verlenen.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Met ingang van 22 juli 2021 is een zakelijke beschrijving van de anterieure overeen-
komst gedurende een periode van zes weken digitaal beschikbaar. Indien u de zake-
lijke beschrijving wilt inzien dan kunt u uw mailadres doorgeven aan Arlette Moerbeek 
via het email adres: arlettemoerbeek@debuch.nl of Richard van den Haak via het 
emailadres: RichardvandenHaak@debuch.nl. U ontvangt de zakelijke beschrijving dan 
per mail in pdf formaat.

Anterieure overeenkomst Jachthaven Laamens te Akersloot 

Aangevraagd

Amberlint 4 in Limmen, het realiseren van een uitweg, datum ontvangst 11 juli 2021 
(WABO2101462)
Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat (achter 16) in Limmen, het tijdelijk opslaan van 
materialen, datum ontvangst 8 juli 2021 (WABO2101446)
Goudsbergen 12 in Castricum, het plaatsen van een tuinhuis, datum ontvangst 13 juli 
2021 (WABO2101475)
Heereweg 64a in Castricum, het aanleggen van een tuin, datum ontvangst 12 juli 
2021 (WABO2101468)
Stationsweg 4 in Castricum, het plaatsen van een laadpaal, datum ontvangst 14 juli 
2021 (WABO2101487)
Theebos 22 in Limmen, het vergroten van de woning (erker), datum ontvangst 13 juli 
2021 (WABO2101483)
Theebos 36 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 12 juli 2021 
(WABO2101470)
Visweg (t.o. 42a) perceel 4738 in Limmen, het bouwen van een woning, datum 
ontvangst 15 juli 2021 (WABO2101493)
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

Oosterbuurt 3 in Castricum, het bouwen van een woning, verzenddatum 9 juli 2021 
(WABO2101114)
Oude Parklaan 64 in Castricum, het verlengen van de tijdelijk vergunning voor 
bewoning van zorgwoningen, verzenddatum 9 juli 2021 (WABO2100791)
Oude Parklaan 66, 66a t/m 66h, 68, 68a t/m 68f, 70, 70a t/m 70f in Castricum, 
het plaatsen van tijdelijk units, verzenddatum 9 juli 2021 (WABO2101389)
Pagenlaan 2c in Limmen (kavel 7), het bouwen van een woning, verzenddatum 13 juli 
2021 (WABO2100221)
Torenstraat 56 a in Castricum, het aanbrengen van constructieve wijzigingen, 
verzenddatum 13 juli 2021 (WABO2101367)
Visweg 69a, Limmen (kavel 1), het bouwen van een woning, verzenddatum 14 juli 
2021 (WABO2101128)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Hogeweg 146 in Limmen, het bouwen van een schuur, verzenddatum 14 juli 2021 
(WABO2100933)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Alle officiële publicaties nu ook online beschikbaar
Vanaf 1 juli kunt u al onze officiële publicaties online 
lezen, op de website www.officielebekendmakingen.nl. 
Via de overkoepelende site www.overheid.nl kunt u daar 
makkelijk zelf in zoeken. U kunt er zelfs een abonnement 
instellen om automatisch meldingen te krijgen van 
bekendmakingen in uw buurt. 

Landelijke plicht
Onze gemeente is, net als alle andere gemeenten in ons 
land, vanaf 1 juli verplicht om alle officiële publicaties 
online te doen op www.officielebekendmakingen.nl. 
Onze gemeente heeft daar een eigen gemeente(tab)blad, 
met daarin onze lokale bekendmakingen. 

Nu al publiceren we een heel groot deel van onze 
officiële bekendmakingen online; en straks dus 
allemaal. Bijvoorbeeld welke aanvragen voor een 
omgevingsvergunning we hebben ontvangen. Of 
voor welke activiteiten toestemming is gegeven (dus 
‘verleende vergunningen’), een verkeersbesluit of een 
verordening. 

Altijd een actueel overzicht
Via de overkoepelende site www.overheid.nl kunt u 
eenvoudig een actueel overzicht krijgen van onze lokale 
bekendmakingen. U kiest dan voor de button ‘berichten 
uit de buurt’ en daarna de keuze ‘wat speelt er in de 

buurt’. U kunt ook een overzicht krijgen van meldingen 
uit een andere gemeente, als u dat wilt. U vult dan in het 
zoekvak de postcode in die daarbij hoort. 

Automatisch op de hoogte 
U kunt zich ook abonneren op nieuwe bekendmakingen. 
Dan krijgt u automatisch een melding van besluiten 
die uw buurt raken. Dit heet de Attenderingsservice. U 
kunt zich hiervoor inschrijven via www.overheid.nl; kies 
de button ‘berichten uit de buurt’ en dan ‘altijd op de 
hoogte’. Komt u er niet uit? dan kunt u ons bellen op ons 
algemene telefoonnummer. 
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