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De BUCH zoekt!

Castricum - Vorige maand was er een digitale inwonersavond van de gemeente Castricum over 
ar gas ri  astri u  e oors ronke i ke annen oor een i eenko st o  o a  e kon en in 
er an  et orona niet oorgaan, aar at eer ie  e ge eente niet o  een a terna  e e 

avond te houden.  

Het initi ati ef werd door de inwoners gewaardeerd: er waren maar liefst 59 inwoners aanwezig bij 
de digitale sessie. Inwoners kregen een presentati e te zien en te horen via hun scherm en konden 
hun vragen en opmerkingen stellen via de chat. Deze chat was erg levendig, inwoners gingen in 
de chat met elkaar in gesprek en beantwoordden soms zelf elkaars vragen. De meeste vragen 
werden uiteraard beantwoord door medewerkers van de gemeente. Inwoners konden ook via een 
digitale en u te opmerkingen doorgeven. Kon u niet aanwezig zijn bij deze avond en/of wilt u de 
presentati e terugzien? Het schrift elijke verslag van de avond met de gepresenteerde dia’s en veel 
gestelde vragen vindt u terug op www.ikdenkmeeovercastricum.nl en dan klikken op Aardgasvrije 
Wijken’. 

Aardgasvrij Castricum
De Nederlandse aardgaskraan gaat dicht, ook in Castricum zal het aardgas op termijn niet 
meer gebruikt kunnen worden. Het doel van de avond was om inwoners te informeren welke 
uitdagingen de gemeente staat in de overgang naar aardgasvrij wonen, om de inwoners te vragen 
hoe zij graag mee willen denken en waar zij zich zorgen over maken. De gemeente onderzoekt 
momenteel welke alternati even er zijn, en welke kansrijke gebieden er in Akersloot, Bakkum, 
Castricum, Limmen en de Woude zijn om van het aardgas af te gaan de komende jaren. Hoe 
zorgen we ervoor dat uw woning in de toekomst verwarmd wordt? Welke alternati even zijn er dan 
voor uw wijk en woning en welke stappen zijn er nodig? En wat betekent dit voor u? Dit kunt u 
terug lezen in het verslag. 

Wilt u meedenken en op de hoogte blijven?
Wilt u in de toekomst meedenken over een Aardgasvrij Castricum? Of wilt u op de hoogte blijven 
van de voortgang van de plannen? Dan kunt u zich aanmelden voor het inwonerspanel Aardgasvrij 
Castricum en/of u aanmelden voor de nieuwsbrief Klimaat via  www.ikdenkmeeovercastricum.nl, 
klikken op Aardgasvrije Wijken’ en dan kiezen voor de bovenste knop. 

Digitale inwonersavond over Aardgasvrij 
Castricum druk ‘bezocht’

Het is zomer, het wordt mooier weer, maar veel uitgaansgelegenheden zijn nog gesloten vanwege 
Corona. Alcoholgebruik en overlast zijn hierbij geen uitzondering. Om jongeren deze zomer voor 
te lichten over alcoholgebruik start In Control of Alcohol & Drugs met haar partners de campagne: 
Maak er met NIX deze zomer een feestje van!

De centrale boodschap van de campagne luidt: drink geen alcohol onder de 18, en richt zich op 
jongeren en hun ouders. De campagne bestaat uit verschillende onderdelen. Via sociale media wordt 
de campagneboodschap verspreid onder jongeren. Ouders worden via regionale media gewezen op 
de campagne, de boodschap NI 18 en waar zij informati e en ti ps kunnen vinden (helderopvoeden.nl). 
Ook zullen jongerenteams van de vrijwilligersorganisati e Unit  op locati e met jongeren in gesprek gaan 
over alcohol en drugs. De campa gne loopt tot het einde van de zomer.

In Control of Alcohol  Drugs’ is een samenwerking van de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord, 
D Hollands Noorden, Veiligheidsregio NHN, LINK, Brijder Jeugd en Z. Kijk voor meer info op 

www.incontrolofalcoholendrugs.nl. 

Zomercampagne NIX van start

en o ega oor e un  e e ei s e e erker ater en k i aata a ta  e

en 

en o ega oor e un  e e e erker e ei  en k a iteit 
Kijk voor de vacaturetekst op www.werkenbij.debuch.nl  

Vanaf maandag 20 juli kan in de gemeente Castricum een subsidie voor energiebesparing 
an e en  g euro or en aange raag  et e e su si ie kunnen oningeigenaren k eine 

energie es aren e aatrege en ne en, oa s et ko en an nieu e e er i  ng o  et 
aanbrengen van tocht strips of radiatorfolie.

De subsidie wordt mogelijk gemaakt doordat de gemeente Castricum gebruik maakt van de 
Regeling Reducti e Energiegebruik (RRE) van het Rijk.

Woningeigenaren kunnen tot 31 maart 2021 subsidie aanvragen, tenzij het subsidieplafond 
eerder is bereikt. De subsidie kan namelijk voor ma imaal 1690 woningen worden aangevraagd. 
Verder heeft  de subsidie betrekking op bestaande woningen (geen huurwoningen).

Ook behoort het maken van een energiescan van een woning tot de mogelijkheden met 
deze subsidie. Kijk voor die informati e op de website van Energieco perati e Calorie (www.
calorieenergie.nl).

Via de gemeentelijke website www.castricum.nl/energie is meer informati e te vinden over de 
subsidie. Tevens is daar de link te vinden waarmee de subsidie kan worden aangevraagd.

Subsidie energiebesparende maatregelen 
gemeente Castricum

Het is momenteel erg druk bij het 
Klantcontactcentrum (KCC) en u moet misschien 
langer wachten dan u van ons gewend bent. 
Wanneer u de gemeente belt, is de kans groot dat 
u Jet treft . Zij staat u dan vriendelijk te woord. Jet 
werkt nu ruim 2 jaar met veel plezier bij het KCC van 
de BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) 
 gemeenten. Ze vertelt ons onder andere over haar 
werkzaamheden en de drukte die de coronacrisis 
met zich meebrengt. 
Bij het KCC komen alle inkomende telefoontjes binnen. We proberen de vragen met behulp 

van onze kennisbank zo veel mogelijk zelf af te handelen. Lukt dat niet, dan verbinden we door 
naar een collega of maken we een terugbelverzoek , vertelt Jet. We hopen dat de mensen 
begrip hebben voor de huidige situati e en het feit dat ze soms wat langer moeten wachten dan 
gebruikelijk .

an assingen  ens orona
Tijdens het begin van de coronacrisis in maart stond het land op zijn kop. Ook bij het KCC was 
het een drukte van jewelste. Het hielp niet mee dat het KCC in maart net met een nieuw 
telefoons steem was gestart. Toen de coronacrisis begon waren we alle nieuwe functi es nog aan 
het ontdekken en de kinderziektes werden er nog uitgehaald. Ook moesten we thuis aan het 
werk en dat vergde wel wat aanpassingsvermogen. Achter de schermen werden onze computers 
klaargestoomd om thuis aan de slag te kunnen. De telefoon stond ondertussen roodgloeiend. En 
dat staat hij eigenlijk nog steeds. We werken momenteel deels thuis en deels op kantoor.

Verschillende soorten vragen
Naarmate de ti jd verstrijkt en de coronacrisis verschillende fases doorloopt, veranderen de vragen 
die binnenkomen bij het KCC. In het begin leek het wel alsof heel Nederland ging opruimen en 
kregen we veel vragen over de afvalverwerking en de openingsti jden van de milieustraten. En 
ondanks alles ging het gewone leven natuurlijk ook door en werden er bijvoorbeeld nog steeds 
bab ’s geboren waarvan aangift e gedaan moest worden. Of er belden ondernemers met vragen 
over de verschillende regelingen van de overheid. Opvallend vind ik dat veel mensen het lasti g 
vinden om te bepalen wanneer iets groepsvorming is of niet en dat zij zich nog steeds afvragen 
met hoeveel personen ze samen mogen zijn bij bijvoorbeeld kinderfeestjes en barbecues. 
Momenteel krijgen we ook veel vragen over vergunningen voor evenementen.

Afspraak maken
De gemeentehuizen zijn een ti jd beperkt open geweest. elukkig is er weer een stuk meer 
mogelijk, maar wel op afspraak. Jet vertelt verder: Castricum werkte eigenlijk al langere ti jd 
volledig op afspraak, maar voor Bergen, Uitgeest en Heiloo is dat nieuw. Daar moeten veel 
inwoners wel even aan wennen. elukkig zijn veel afspraken nu via de website te regelen en 
hebben ze daar ons niet meer voor nodig.

Opvallende telefoontjes
De coronacrisis zorgde ervoor dat mensen een ti jdlang aan huis gekluisterd waren. Dit bracht ook 
leuke vragen met zich mee. Jet sluit af: Toen de coronacrisis net begonnen was belde een man 
dat hij met zijn gezin een kruiswoordpuzzel aan het maken was. Hij kwam maar niet op de naam 
van standbeeld Pandor(a) aan de Willibrordusweg in Heiloo. Ik heb hem daarbij kunnen helpen en 
we hingen allebei tevreden op. Dat soort leuke telefoontjes in alle hecti ek blijven mij wel bij.  

Drukte in de tent!
Een kijkje in de keuken bij het 
Klantcontactcentrum



Publicatie Castricum woensdag 22 juli 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Meerweg 11 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel (linkerzijgevel) en het veranderen 
van de kapconstructi e, datum ontvangst 2 juli 2020 (WABO2001332)
Sluisweg 1B (kadastraal perceel Secti e , nr. 2218) in Akersloot, het plaatsen van een 
aanbouw, datum ontvangst 3 juli 2020 (WABO2001339)
Poelven 17a, 19a, 21a en 23a in Castricum, het realiseren van een dakterras, datum 
ontvangst 6 juli 2020 (WABO2001353)
Amberlint( kavel 26) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 6 juli 2020 
(WABO2001347)
Juliana van Stolbergstraat 72 in Castricum, het maken van een uitweg, datum ontvangst 6 juli 
2020 (WABO2001361)
Charle  Tooropstraat 4 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 3 juli 
2020 (WABO2001370)
Schinjer 27 in Castricum, het bouwen van een schuur en het plaatsen van een erfafscheiding, 
datum ontvangst 4 juli 2020 (WABO2001369)
Dronenlaantje (kavel 2) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 8 juli 2020 
(WABO2001379)
Dag Hammarskj ldlaan 93 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), datum 
ontvangst 8 juli 2020 (WABO2001375)
Koning Willemstraat 1 in Castricum, het in gebruik nemen van een pand (onderwijslocati e), 
datum ontvangst 8 juli 2020 (WABO2001378) 
Hoogeweg 2 in Castricum, het houden van paarden/pon ’s, afrastering, schuilstal, datum 
ontvangst 9 juli 2020 (WABO2001382)
Van der Mijleweg 16 in Castricum, het plaatsen van een schelpenvissersbeeld, datum 
ontvangst 9 juli 2020 (WABO2001380)
Waterzijde 5 in Akersloot, het vergroten van de woning, datum ontvangst 10 juli 2020 
(WABO2001390)
Julianaweg 47 in Akersloot, het ti jdelijk plaatsen van een stacaravan gedurende bouw van de 
woning, datum ontvangst 11 juli 2020 (WABO2001395)
Dronenlaantje 3 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 13 juli 2020 
(WABO2001401)
Kerkemeer 3 in Akersloot, het vergroten van de woning, datum ontvangst 15 juli 2020 
(WABO2001417)
Dorpsstraat 29 in Castricum, het verbouwen van een kantoorpand tot appartementen 
(begane grond en 1e verdieping), datum ontvangst 16 juli 2020 (WABO2001426)
Dorpsstraat 29 in Castricum, het verbouwen van een kantoorpand tot appartementen (1e 
verdieping), datum ontvangst 16 juli 2020 (WABO2001427)
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 informati e kunt u contact met ons 
opnemen.

Verleend
Papenberg nabij Onderlangs 3 in Castricum, het herstel van een duinrel, verzenddatum 15 
juli 2020 (WABO2000719)
Amberlint 2 in Limmen (kavel 19), het aanleggen van een uitrit, verzenddatum 9 juli 2020 
(WABO2001092)
Zeeweg (strandplateau) in Castricum, 2207 t (ti jdelijk) plaatsen van een kunstwerk, 
verzenddatum 16 juli 2020 (WABO2001051) 
Molenweg 15 in Limmen, het plaatsen van een opbouw, verzenddatum 14 juli 2020 
(WABO2001286)
Amberlint 7 in Limmen (kavel 28), het bouwen van een woning, verzenddatum 15 juli 2020 
(WABO2001232)
Charle  Tooropstraat 11 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 15 
juli 2020 (WABO2001164)
Poelven 17a, 19a, 21a en 23a in Castricum, het realiseren van een dakterras, verzenddatum 
14 juli 2020 (WABO2001353)
Amberlint 24 in Limmen (kavel 10), het bouwen van een woning met bijgebouw, 
verzenddatum 3 juli 2020 (WABO2000728)
Eerste roenelaan 4 in Castricum, het veranderen, vergroten en vernieuwen van de 
achteraanbouw, verzenddatum 7 juli 2020 (WABO2000782)
Korte Brakersweg 5 in Castricum, het plaatsen van een hobb kas, verzenddatum 8 juli 2020 
(WABO2001118)
Amberlint 1 in Limmen (kavel 31), het bouwen van een woning en het realiseren van een in/
uitrit, verzenddatum 14 juli 2020 (WABO2001204)
Brakersweg 53 in Castricum, het bouwen van een tuinberging, verzenddatum 2 juli 2020 
(WABO2000839)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Heereweg 24 in Castricum het uitbreiden van de woning, verzenddatum 7 juli 2020 
(WABO2000968)
Bachstraat 39 in Akersloot het vergroten van de woning, verzenddatum 9 juli 2020 
(WABO2000910)
Dorpsstraat 114 in Castricum uitbreiden van het pand en het wijzigen van de gevel 
(legalisati e), verzenddatum 11 juli 2020 (WABO2000784)
Dr. Leenaersstraat 7 in Castricum het kappen van een beuk, verzenddatum 15 juli 2020 
(WABO2001053)
Rijksweg 37 in Limmen het bouwen van een woning en schuur, verzenddatum 13 juli 2020 
(WABO2001048)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Omkijken naar elkaar en elkaar helpen vinden de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en 
Heiloo heel belangrijk. In de coronaperiode geldt dat e tra. Er ontstaan in onze dorpen steeds 
meer hartverwarmende initi ati even. Heeft  u hulp nodig of heeft  u een idee hoe u iemand een 
steuntje in de rug kunt geven? Dan kunt u hiervoor contact opnemen met Sti chti ng Welzijn 
Castricum. Meer informati e? Kijk op www.welzijncastricum.nl of bel met 0251 - 656 562.

Voedsel- en kledingbank
Inwoners die het fi nancieel zwaar hebben kunnen voor ondersteuning terecht bij de Voedsel- en 
Kledingbank. 

Kledingbank Egmond en omstreken
Sint Adelbertusweg 42 (grote schuur) in Egmond Binnen
06 -145 84 537 / kledingbankegmond@gmail.com 

Voedselbank Castricum 
Wilt u een voedselpakket aanvragen, neemt u dan contact op met Socius via 088  88 76 900. 
U kunt niet zelf een voedselpakket aanvragen bij de Voedselbank. Meer informati e? Kijk op 
htt ps://www.voedselbankijmond.nl/deelnemen.

Doneren aan de Voedselbank 
U kunt als inwoner of bedrijf de Voedselbank een warm hart toedragen via een donati e in geld 
of levensmiddelen. Meer informati e? Kijk op htt ps://www.voedselbankijmond.nl/steun-ons  of 
mail naar secretaris@voedselbankijmond.nl. 

eer in or a  e
Wilt u meer informati e over deze genoemde onderwerpen en regelingen? U kunt alti jd 
vrijblijvend terecht bij het Sociaal Team in uw gemeente.  De consulenten helpen u graag.

Elkaar helpen
INFOPAGINA
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Kijk op www.castricum.nl voor
prakti sche info.
Maak via de website een afspraak voordat
u naar het gemeentehuis komt.
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding
openbare ruimte via de website.

Like ons op Facebook en Twitt er
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: WhatsApp 06 25756160
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00
tot 17.00 uur. Voor spoed 24/7

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur
postcode 1901:
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902:
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes:
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl

Publieksbalies Gemeentehuis
Voor het aanvragen van uw paspoort, rij-
bewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën maakt u vooraf een afspraak via 
afspraak.castricum.nl of 140251.

Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum 

Milieustraat
Kom alleen als het echt noodzakelijk is!
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum di. t/m vrij.
van 8.30 tot 15.45 uur, za. van 9.00 tot 16.00
uur. 
Zie www.castricum.nl/afval voor openings-
ti jden, ook die van de gemeente Bergen, 
Heiloo en Uitgeest

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester of
wethouder(s): bestuurssecretariaat, tel. 14
0251, bestuurssecretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren)
controleren en handhaven op het naleven
van de corona-maatregelen, regels voor bij-
voorbeeld parkeren, hondenpoep en afval.
boa@debuch.nl

Colofon

Publicatie Castricum woensdag 22 juli 2020
Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) 
Heereweg 114 in Castricum, het brandveiliggebruik Horizon Castricum, verzenddatum 8 juli 
2020 (WABO1901551)
Zuidkerkenlaan 25 in Limmen, het wijzigen van een pedaal van een orgel (monument), 
verzenddatum 9 juli 2020 (WABO1901595)
Deze besluiten  en de bijbehorende stukken liggen vanaf 9 juli 2020 zes weken ter inzage. 
Een belanghebbende kan binnen zes weken na 9 juli 2020 een beroepschrift  indienen bij de 
Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621 2003 BR Haarlem. Voor meer informati e kunt u 
contact met ons opnemen.

Evenementen en overig vergunningen 
Verleende vergunning werkzaamheden voor Van Oldenbarneveldweg 34 in Castricum, 
wegafsluiti ng op woensdag 12 augustus 2020 van 13.00 uur tot 15.00 uur, op vrijdag 27 
augustus 2020 van 14.00 uur tot 15.00 uur. Er is eenrichti ngsverkeer mogelijk, op dinsdag 
8 september 2020 van 10.00 uur tot 12.00 uur, op maandag 5 oktober 2020 gehele dag 
wegafsluiti ng evt. uitloop tot en met dinsdag 6 oktober 2020, verzenddatum 16 juli 2020 
(APV2000381)

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Wegslepen aanhangwagen
Het college heeft  het voornemen om op grond van arti kel 5.6 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening van de gemeente Castricum, om op 24-07-2020, van de openbare weg te laten 
verwijderen;
Aanhangwagen zonder kenteken welke is geplaatst op de openbare weg, Margaret 
Krophollerlaan ter hoogte van huisnummer 29, 1902 MA te Castricum.
Zaaknummer 441191

Wij wijzen erop dat de kosten voor het verwijderen van deze aanhangwagen ten laste van de 
eigenaar komen.
Heeft  u vragen, dan kunt u op werkdagen bellen met de buitengewoon opsporingsambtenaren 
van de gemeente Castricum tussen 09:00 en 10:00 uur via 14 0251.
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