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Mobiele blaasactie en kantelsimulator 
bij Kermis Akersloot 
Wie dit weekend naar de 
Kermis Akersloot gaat, 
kan meteen de mobiele 
blaastest doen én de 
kantelsimulator proberen. 
Een kantelsimulator laat 
voelen hoe het is om 
ondersteboven in een 
auto tehangen.

Blazen
Zaterdag 3 augustus 
staat er op de kermis 
de Mobiele Blaasacti e’ 
van LIN  Preventi e. Van 
19.00 tot 23.00 kunnen 
jongeren er vrijwillig een 
blaastest laten afnemen. 
Wie daarbij ook nog een enquête over hun alcohol- en drugsgebruik invult, krijgt het speciale 

ermis-Akersloot-2019- omerhoedje’, dat met een oplage van 250 een echt collectors item lijkt 
te gaan worden. 
De gemeente is aangehaakt bij In Control of Alcohol  Drugs’, een project dat alcohol- en 
drugsgebruik onder jongeren wil voorkomen en verder terugdringen. Tijdens de blaastest en 
het invullen van de enquête kun kermisbezoekers met LINK-medewerkers en jongerenwerkers 
praten over drank- en drugsgebruik. 

Kantelen
Wie daarna nog wil weten hoe het is om na een auto-ongeval ondersteboven in een auto te 
hangen, en wat je dan moet doen, kan deze ervaring opdoen in de kantelsimulator.

Meer weten over LIN ? a naar www.facebook.com/LIN .Alcohol.en.Drugspreventi e.

Een gezellig, leuk én schoon dorp, dat wil 
toch iedereen? Laten we het samen regelen!

Als gemeente vinden wij het belangrijk dat 
jongeren elkaar ontmoeten, ervaringen met 
elkaar delen en lekker kunnen chillen. Daar-
voor hebben wij bijvoorbeeld een Jongeren 
Ontmoeti ngsplaats (JOP) in Castricum inger-
icht, waar jongeren buitenshuis met elkaar 
kunnen afspreken. Ook zijn er verschillende 
jongerencentra waar allerlei acti viteiten 
worden georganiseerd voor en door jongeren. 
En natuurlijk kunnen jongeren op allerlei 
plaatsen in de gemeente gezellig met elkaar 
optrekken. Dat zien wij graag en dat willen wij zo houden. 

Maar soms gaan de ontmoeti ngen gepaard met overlast. Dat willen we tegengaan. We roepen 
daarom ouders op om dit bespreekbaar te maken met hun kinderen, en om een oogje in het zeil 
te houden als het gaat om buitenshuis hangen’. 

We vinden namelijk wel eens allerlei afval op locati es waar jongeren zijn geweest. En op de 
routes waar zij langs komen worden wel eens speeltoestellen, bushokjes of ander straatmeu-
bilair vernield. Ook maken groepjes jongeren soms midden in de nacht veel lawaai of sti chten 
brand . En dat gaat ons te ver. Het repareren en opknappen van meubilair en het schoonmaken 
en houden van de omgeving kost niet alleen veel ti jd, maar het kost ook veel geld en dat kan 
niet de bedoeling zijn. 

We willen vernieling en overlast voorkomen. Vandaar de oproep: Ervaart u overlast, meld het 
ons! Natuurlijk niet voor elk wissewasje; wees tolerant!. Maar als het om serieuze overlast of 
vernielingen gaat, meld het dan. Gebeurt het ‘s avonds of in de weekenden, belt u dan 0900-
8844. Dat is het telefoonnummer van de politi e, zonder spoed, dat ook daarvoor bedoeld is. 
Tijdens kantooruren  kunt u de gemeente bellen (14 0251).Melden via de website kan alti jd 
(www.castricum.nl).
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O erlast  andalisme  eld et

Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een 
afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning@debuch.nl.
Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. De datum van ontvangst staat bij de kennisgeving. 
U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Tegen een 
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. 
Deze publicati e is alleen ter informati e.

Datum Adres 
150719 Zuidkerkenlaan 18 in Limmen 
 Het plaatsen van een carport (WABO1901219)
170717 Brakersweg 10 in Castricum 
 Het bouwen van een hooimijt (WABO1901246)
180719 Julianaweg 56 in Akersloot 
 Het verbouwen van de woning (WABO1901251)
190719 Bakkummerstraat 32 (kad. B7301) in Castricum 
 Het bouwen van een woning (WABO1901264)
220719 Klein Dorregeest 12 in Akersloot 
 Het verbouwen van de woning (WABO1901271)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
180719 Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 22 in Limmen 
 Het plaatsen van dakkapellen en nieuwe dakpannen (WABO1900838)
230719 Noorderstraat 2 in Castricum 
 Het wijzigen van de gevel van een gemeentelijk monument (WABO1901082)
240719 Walstro 1 in Castricum 
 Het bouwen van een zwembad op het achtererf (WABO1901097)

Omgevingsvergunning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
250719 Kerkweg 48 in Limmen  
 Het bouwen van een woning (WABO1801438)

Beroep
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het 
gemeentehuis van Castricum. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
administrati eVTH@debuch.nl.
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is 
gelegd, een beroepschrift  indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Secti e Bestuursrecht 
(Postbus 1621, 2003 BR Haarlem). Voor de behandeling van een beroepschrift  is gri   erecht 
verschuldigd.

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
150719 Geesterduinweg 3 in Castricum.  
 Het plaatsen van een reclamebord (WABO1901029)
 Nelson Mandelahof 5 in Castricum  
 Het wijzigen van een reeds verleende vergunning (bouwen woning)   
 (WABO1900957)
160719 Oranjelaan 16 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakopbouw (WABO1900893)
 Berkenlaan 21 in Castricum 
 Het realiseren van een erker (WABO1901018)
 Bloemgaarde 17 in Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel (WABO1901048)
170719 Geesterduinweg 42 in Castricum  
 Het wijzigen van de gevels (WABO1901085)
190719 Dorpsstraat 68 in Castricum.
 Het vervangen van de pui van het winkelpand (WABO1901145) 
 Willem de Zwijgerlaan 76 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakopbouw (WABO1900999)
230719 Duinenboschweg 132 in Castricum 
 Het verbouwen van een Rijksmonument (WABO1900809)

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de 
kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de gemeente.

Verleende APV-vergunning
Datum Adres 
180719 Kerklaan, Meerweg, Julianaweg en de Klaas Hoornlaan in Akersloot   
 emeente Castricum verleende evenementenvergunning Ringsteken Akersloot  
 2019 op dinsdag 6 augustus 2019 van 13.00 uur tot 16.00 uur, verzenddatum  
 besluit 18 juli 2019 (APV1900514)
 Kerklaan, Meerweg, Julianaweg en de Klaas Hoornlaan in Akersloot  
 Gemeente Castricum verleende evenementenvergunning doorlopend   
 Kermis Akersloot 2019, op 3 augustus 2019 van 14.00 uur tot 01.00 uur en van 
 4 t/m 6 augustus 2019 van 14.00 uur tot 24.00 uur in Akersloot, verzenddatum  
 besluit 18 juli 2019 (APV1900515)
230719 Van Oldenbarneveldweg in Castricum  
 Gemeente Castricum verleende standplaats weekmarkt verkoop bloemen en  
 woonaccessoires Duinbloem in Bakkum Van Oldenbarneveldweg in Castricum  
 verzenddatum besluit 23 juli 2019 (APV1900656)
 Kerkweg 32 in Limmen  
 Gemeente Castricum verleende plaatsen autolaadkraan Kerkweg 32 in Limmen op  
 donderdag 15 augustus 2019 verzenddatum besluit 23 juli 2019 (APV1900661)
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240719 Roemersdijk in Akersloot 
 Gemeente Castricum verleende doorlopende  evenementenvergunning,   
 Timmerdorp Akersloot 2019 van woensdag 21 augustus 
 2019 tot en met zaterdag 24 augustus 2019, , verzenddatum besluit 24 juli 2019  
 (APV1900550)
290719 Dorpsplein in Castricum
 Gemeente Castricum verleende evenementenvergunning Kermis Castricum, op  
 zondag 11 augustus 2019 van 15.00 uur tot 24.00 uur, Dorpsplein in Castricum  
 verzenddatum besluit 29 juli 2019 (APV1900482)

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending 
staat bij de kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de APV-
vergunningverlener via apv@debuch.nl of via 088 9097561.

 APV  Algemene Plaatselijke Verordening

Verleende Dhw-vergunning
Datum Adres 
150719 Dorpsstraat 35e in Castricum 
 Verleende terrasvergunning Istanbul Eethuis Master Chef Abdel (HORECA190025) 

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat 
bij de kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de Horeca-
vergunningverlener via horeca@debuch.nl

Verkoop grond
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat het voornemen bestaat tot verkoop en 
verhuur van stukjes grond, naar aanleiding van een verzoek hiertoe van de betrokken be-
woners. Het hoekje grond zal vervolgens ingericht en gebruikt gaan worden als tuin en erf. 
De voorgenomen verkoop betre  en:
- verkoop van een gedeelte van het trott oir achter de woning Molenweide 55 te Castricum
- verkoop van grond en vesti gen recht van overpad achter de woning Pr.Margrietstraat 7 te  
   Castricum.

Inwoners die nader geïnformeerd willen worden, of hun zienswijze over de verkoop of 
verhuur kenbaar willen maken kunnen hieromtrent contact opnemen met het team 
Vastgoed Beleid van het Domein Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon 088 9097346 of door 
middel van een schrift elijke reacti e. Tekeningen van de te verkopen of te verhuren stroken 
grond liggen vanaf 1 augustus 2019 gedurende vier weken ter inzage in de hal van het 
gemeentehuis.  

Besluit Hogere Waarde Wet geluidhinder
Verzoek hogere waarde Wet geluidhinder voor wooncomplex met 51 appartementen op 
het perceel aan de C.F. Smeetslaan 232 in Castricum
Bij de gemeente Castricum is een verzoek ingediend ter vaststelling van hogere waarden 
voor de realisati e van een wooncomplex met 51 appartementen op het perceel aan de C.F. 
Smeetslaan 232 in Castricum.
Alle wegen, met uitzondering van de 30 km/uur wegen, zijn, op basis van de Wet 
geluidhinder, voorzien van een geluidzone. Nieuwe geluidgevoelige bestemmingen, zoals 
woningen, welke binnen een dergelijke zone langs een weg zijn gelegen, dienen op een 
zodanige afstand hiervan te zijn gelegen dat de geluidbelasti ng niet te hoog wordt (de 
zogenaamde voorkeursgrenswaarde’ die de Wet geluidhinder stelt).

it het akoesti sch onderzoek, dat in het kader van de realisati e van het 
appartementencomplex is uitgevoerd, blijkt dat, als gevolg van het wegverkeer op de 
C.F. Smeetslaan en de Dokter De Jonghweg, een hogere geluidbelasti ng optreedt, dan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB zoals aangegeven in de Wet geluidhinder. 
De geluidbelasti ng op de gevels van de te realiseren appartementen is echter lager dan de in 
de Wet geluidhinder aangegeven maximale onthe   ngswaarde. De geluidbelasti ng vanwege 
het verkeer op de C.F. Smeetslaan bedraagt ten hoogste 58 dB en de geluidbelasti ng 
vanwege het verkeer op de Dokter De Jonghweg bedraagt ten hoogste 53 dB.
Het college van burgemeester en wethouders stelt op grond van arti kel 83 jo 110a van 
de Wet geluidhinder, met betrekking tot de C.F. Smeetslaan voor 19 appartementen een 
hogere waarde vast, variërend van 49 dB tot ten hoogste 58 dB, en met betrekking tot de 
Dokter De Jonghweg voor 19 appartementen een hogere waarde vast, variërend van 49 dB 
tot ten hoogste 53 dB.
Het ontwerp besluit hogere waarde en de daarbij behorende stukken hebben vanaf 17 april 
2019 gedurende zes weken ter inzage gelegen.
Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend.

Kennisgeving besluit maatwerk geluid, Berkenlint 3 in Limmen
Burgemeester en wethouders van Castricum maken, gelet op het Acti viteitenbesluit milieu-
beheer, bekend dat zij op 16 juli 2019 hebben besloten maatwerk te stellen ten aanzien van 
de inrichti ng DEEN Vastgoed Winkels B.V., Berkenlint 3 in Limmen. Het betreft  hier maat-
werk met betrekking tot het aspect geluid.
Het besluit is verzonden op 16 juli 2019. 
Informati e Besluit in ien
Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u een contact opnemen met de Omgevingsdienst 
Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 088 -102 1300.
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 in Castricum. Het bezwaarschrift  moet in ieder 
geval het volgende bevatt en:
• 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.

 kunt uw bezwaarschrift  ook digitaal indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD.)

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, Secti e bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem vragen om een 
voorlopige voorziening te tre  en.  kunt het verzoekschrift  ook digitaal bij de rechtbank 
indienen via htt p://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informati e verwijzen wij naar www.
rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt gri   erecht geheven.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Strandhuisjes te Castricum 
Burgemeester en wethouders maken op grond van arti kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 juli 2019 het bestemmingsplan 
Strandhuisjes gewijzigd heeft  vastgesteld. De gemeenteraad heeft  besloten geen 
exploitati eplan vast te stellen voor het bestemmingsplan.
Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in het creëren van een planologisch kader waarbij de 16 
strandhuisjes en de technische- en sanitaire ruimte met een diepte van 3 meter worden 
vervangen door 17 strandhuisjes met een diepte van 6 meter in vak I  zoals op de rest van 
het strand. De bestaande situati e wordt hiermee gelegaliseerd.
Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen 
zijn opgenomen in de nota zienswijzen. De wijzigingen bestaan uit:
- Zolang er sprake is van huisjes met een diepte van 3 meter mag hierachter een kleine  
  sanitaire unit worden geplaatst. Dit is dan binnen het bouwvlak.
- Paragraaf 4.2, hoofdstuk 3 en arti kel 1.27 zijn aangepast na overleg met het         
  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwarti er.
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het raadsbesluit, het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, en de hierbij behorende 
stukken (inclusief de nota zienswijzen) zijn met ingang van 1 augustus 2019 gedurende 
zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0383.
BPC17strandhuisjes-VS01. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het 
gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA, Castricum. 
Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van de dag na 
die waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende zes weken beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen 
gebruik maken:
• een belanghebbende die ti jdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft  

gebracht;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn 

zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen;
• een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die 

de raad bij de vaststelling in het plan heeft  aangebracht (zoals aangegeven in de nota 
zienswijzen)

Het beroepschrift  moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift  moet zijn ondertekend en 
bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen 
kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. 
Inwerkingtreding bestemmingsplan
Ingevolge arti kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling 
van het bestemmingsplan, in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor 
genoemde beroepstermijn afl oopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het 
besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige 
voorziening. Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitt er van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Digitaal indienen kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de 
beroepstermijn een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat 
op het verzoek is beslist.
Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, tel. 14-0251 of via e-mail marshadewaard@debuch.nl.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘De Skulper’ 
(’t Stet 17, Akersloot)
Burgemeester en wethouders maken op grond van arti kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 juli 2019 het bestemmingsplan De 
Skulper heeft  vastgesteld. De gemeenteraad heeft  besloten geen exploitati eplan vast te 
stellen voor het bestemmingsplan.
Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van:
- een kleinschalig appartementencomplex met maximaal negen appartementen
- drie tot vijf vrijstaande woningen
- twee twee-onder-één-kap woningen
- één recreati ewoning
- een openbare ruimte aan het water
De bedrijfsacti viteiten op het perceel worden beëindigd en de bestaande gebouwen worden 
gesloopt.
De wijzigingen hebben betrekking op het planologisch vastleggen van afspraken in het 
bestemmingsplan en het doorvoeren van technische wijzigingen. 
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, en de hierbij behorende stukken 
(inclusief de nota zienswijzen) zijn met ingang van 1 augustus 2019 gedurende zes 
weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0383.
BPA17Stet17Skulper-VS01. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het 
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Kijk op www.castricum.nl voor 
prakti sche info. 
Maak via de website en 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 19429661
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 

Openingsti jden 
Publieksbalies Gemeentehuis
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort, 
rijbewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het bekijken van bouwplannen, 
het doorgeven van gevonden of verloren 
voorwerpen, het afgeven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op 
afspraak

Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

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

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

C l n
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gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA in Castricum. 
Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van de dag na 
die waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende zes weken beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid 
kunnen gebruik maken:
• een belanghebbende die ti jdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft  

gebracht;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn 

zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen;
• een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die 

de raad bij de vaststelling in het plan heeft  aangebracht (zoals aangegeven in de nota 
zienswijzen)

Het beroepschrift  moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift  moet zijn ondertekend en 
bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen 
kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. 
Inwerkingtreding bestemmingsplan
Ingevolge arti kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling 
van het bestemmingsplan, in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor 
genoemde beroepstermijn afl oopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het 
besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige 
voorziening. Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitt er van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Digitaal indienen kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de 
beroepstermijn een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat 
op het verzoek is beslist.
Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, tel. 14-0251 of via e-mail hellagoverde@debuch.nl.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘C.F. Smeetslaan 232, Castricum’ 
Burgemeester en wethouders maken op grond van arti kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 juli 2019 het bestemmingsplan C.F. 
Smeetslaan 232 heeft  vastgesteld. De gemeenteraad heeft  besloten geen exploitati eplan 
vast te stellen voor het bestemmingsplan.
Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de sloop van het vml. postkantor en bijgebouwen en 

het realiseren van 51 appartementen in twee appartementengebouwen, één aan de C.F. 
Smeetslaan en één aan de Dokter van Nieveltweg.
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, en de hierbij behorende stukken 
zijn met ingang van 1 augustus 2019 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.
ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0383.BPCFSmeetslaan232-VS01. Daarnaast ligt 
het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 
CA in Castricum. 
Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van de dag na 
die waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende zes weken beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid 
kunnen gebruik maken:
• een belanghebbende die ti jdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft   
   gebracht;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn  
    zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen;
Het beroepschrift  moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift  moet zijn ondertekend en 
bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen 
kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. 
Inwerkingtreding bestemmingsplan
Ingevolge arti kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling 
van het bestemmingsplan, in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor 
genoemde beroepstermijn afl oopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het 
besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige 
voorziening. Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitt er van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Digitaal indienen kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de 
beroepstermijn een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat 
op het verzoek is beslist.
Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, tel. 14-0251 of via e-mail hellagoverde@debuch.nl.
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Kijk op www.castricum.nl voor 
prakti sche info. 
Maak via de website en 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 19429661
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 

Openingsti jden 
Publieksbalies Gemeentehuis
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort, 
rijbewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het bekijken van bouwplannen, 
het doorgeven van gevonden of verloren 
voorwerpen, het afgeven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op 
afspraak

Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

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

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon
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gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA in Castricum. 
Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van de dag na 
die waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende zes weken beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid 
kunnen gebruik maken:
• een belanghebbende die ti jdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft  

gebracht;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn 

zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen;
• een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die 

de raad bij de vaststelling in het plan heeft  aangebracht (zoals aangegeven in de nota 
zienswijzen)

Het beroepschrift  moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift  moet zijn ondertekend en 
bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen 
kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. 
Inwerkingtreding bestemmingsplan
Ingevolge arti kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling 
van het bestemmingsplan, in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor 
genoemde beroepstermijn afl oopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het 
besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige 
voorziening. Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitt er van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Digitaal indienen kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de 
beroepstermijn een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat 
op het verzoek is beslist.
Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, tel. 14-0251 of via e-mail hellagoverde@debuch.nl.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘C.F. Smeetslaan 232, Castricum’ 
Burgemeester en wethouders maken op grond van arti kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 juli 2019 het bestemmingsplan C.F. 
Smeetslaan 232 heeft  vastgesteld. De gemeenteraad heeft  besloten geen exploitati eplan 
vast te stellen voor het bestemmingsplan.
Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de sloop van het vml. postkantor en bijgebouwen en 

het realiseren van 51 appartementen in twee appartementengebouwen, één aan de C.F. 
Smeetslaan en één aan de Dokter van Nieveltweg.
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, en de hierbij behorende stukken 
zijn met ingang van 1 augustus 2019 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.
ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0383.BPCFSmeetslaan232-VS01. Daarnaast ligt 
het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 
CA in Castricum. 
Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van de dag na 
die waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende zes weken beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid 
kunnen gebruik maken:
• een belanghebbende die ti jdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft   
   gebracht;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn  
    zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen;
Het beroepschrift  moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift  moet zijn ondertekend en 
bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen 
kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. 
Inwerkingtreding bestemmingsplan
Ingevolge arti kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling 
van het bestemmingsplan, in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor 
genoemde beroepstermijn afl oopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het 
besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige 
voorziening. Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitt er van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Digitaal indienen kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de 
beroepstermijn een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat 
op het verzoek is beslist.
Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, tel. 14-0251 of via e-mail hellagoverde@debuch.nl.
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Weidevogelseizoen 2019 in Noord-Holland wisselend en heel gespreid
Regio - Het weidevogelseizoen 
van 2019 is nauwelijks ten einde 
en voorzichtig worden de eerste 
conclusies getrokken door Land-
schap Noord-Holland en Agra-
rische Natuurvereniging Water, 
Land & Dijken. 
Ook dit jaar werkten weer hon-
derden vrijwilligers en boe-
ren met hart en ziel aan be-
scherming van de weidevo-
gels in Noord-Holland. Wat op-
valt is dat per gebied het broed-
succes sterk verschilt. Algeme-
ne conclusie is dat de weidevo-
gels het in Noord-Holland nog 
steeds moeilijk hebben, maar 
dat er hier en daar goed nieuws 
is te melden. Op plekken waar 
kuikens voldoende voedsel vin-
den, gaat het beter met kievit en 
grutto. Dat betekent dat er hoop 
is en dat de omstandigheden 
voor weidevogels met relatief 
simpele middelen te verbeteren 
zijn. Boeren, natuurbeheerders 
en vrijwilligers doen samen wat 
ze kunnen. 
De eerste conclusies die Land-
schap Noord-Holland en Water, 

Land & Dijken trekken, zijn geba-
seerd op ervaringen van vrijwil-
ligers in het veld en de waarne-
mingen in de eigen natuurgebie-
den. Exacte tellingen zijn pas in 
oktober bekend. De organisaties 
spreken over een heel wisselend 
en gespreid weidevogelseizoen. 
De belangrijkste oorzaak hier-
van is waarschijnlijk de droogte. 
In de eigen terreinen van Land-
schap Noord-Holland gaat het 
redelijk goed met de weidevo-
gels. Daar waar maatregelen 
worden genomen, zoals het aan-
leggen van natte greppels en het 
plaatsen van vossenrasters, zijn 
de broedsuccessen beter. Weide-
vogelkuikens kunnen voldoen-
de voedsel vinden en er is spra-
ke van weinig predatie.

Vooral kievit en scholekster 
hebben het moeilijk
De kieviten produceerden al 
vroeg hun eerste legsel. In het 
werkgebied van Water, Land & 
Dijken werd zelfs het eerste kie-
vitsei van Nederland gevon-
den op 5 maart 2019. Jammer 

genoeg zijn de meeste eerste 
broedsels van de kievit door de 
droogte mislukt. Kuikens kon-
den onvoldoende voedsel vin-
den. Er volgden vaak nog twee-
de legsels waardoor hier en daar 
nog tot begin juli kievit kuikens 
rondliepen. Vrijwilligers hebben 
dit jaar minder kievit nesten be-
schermd in West-Friesland. Daar-
entegen zijn in Waterland meer 
kievit nesten gevonden dan vo-
rig jaar. In Marken gaat het goed 
met de grutto. Daar krijgt 96% 
van de gruttoparen één of meer 
kuikens groot. Met de scholek-
ster gaat het ronduit slecht. Door 
de droogte is deze soort laat 
gaan broeden en dat heeft een 
laag broedsucces opgeleverd. 
Predatie door vossen, en dit jaar 
ook de hermelijn, blijft een zorg-
punt.
Maatregelen voor weidevo-
gels lijken te werken
Veel boeren namen dit jaar, 
door de aanhoudende droogte, 
op het laatste moment nog ex-
tra maatregelen voor de weide-
vogels, zoals het aanleggen van 

natte greppels. Dat lijkt te wer-
ken. In deze gebieden konden 
de kuikens makkelijker eten vin-
den en vlogen ook uit. Op Mar-
ken is het echt een top weidevo-
gelseizoen. Hier zijn, met com-
pensatiegeld voor versterking 
van de Markermeerdijk, vossen-
rasters en pompen aangelegd 
bij leden van de agrarische na-
tuurvereniging. Ook de stich-
ting Hooge Weide bij Castri-
cum meldt een voldoende hoog 
broedsucces voor onze nationale 
vogel. In Heiloo kunnen we ook 
spreken van een succesverhaal. 
Op het land van familie Brouwer 
de Koning zijn natte greppels 
op maïsland aangelegd, is gefa-
seerd gemaaid en zijn nestbe-
schermers geplaatst in het land 
waar de koeien lopen. Vrijwilli-
gers hebben infraroodcamera’s 
en hoogfrequente zenders ge-
plaatst en monitoren hiermee de 
predatoren. Met de juiste maat-
regelen kunnen hiermee vooral 
marterachtigen op afstand wor-
den gehouden. (Foto: Henk van 
Bruggen)




