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Subsidie voor kunstenaars en culturele instellingen
Na een voor iedereen lastige Corona-
tijd ziet de gemeente Castricum 
graag dat haar (podium)kunstenaars 
de ateliers en repetitieruimtes weer 
induiken om prikkelend, nieuw werk 
te maken en dit te presenteren voor 
een breed publiek. Daarom is er een 
subsidieregeling onder de noemer 
OPEN CALL. Twee andere bestaande 
subsidiefondsen staan weer open 
voor toeristische activiteiten in het 
winterseizoen.

Gezocht! Kunstenaars 
Gemeente Castricum zoekt (podium)
kunstenaars die een idee hebben 
voor een kwalitatief hoogwaardig 
kunstproject. Het kunstproject heeft een 
vernieuwde vorm, een sterk concept of 
een ongebruikelijke samenwerking. Een 
kunstproject dat eenmalig gerealiseerd 
en gepresenteerd wordt in Castricum in 
2022. 
De Open Call richt zich specifiek 
op beeldend kunstenaars en 
podiumkunstenaars. Voorwaarde is dat 
er minimaal 1 professionele Castricumse 

(podium)kunstenaar betrokken is bij 
het project en dat het project niet 
eerder in de gemeente georganiseerd 
is. De ingestuurde projecten worden 
beoordeeld door de ‘adviescommissie 
Castricum op de Kaart’ in oktober 2021. 
Per inzending kan minimaal € 8.000 en 
maximaal € 20.000 aangevraagd worden. 
Deze bijdrage is eenmalig en te danken 
aan een bijdrage van de rijksoverheid. Dit 
geld is uitgetrokken om lokale culturele 
infrastructuur in stand te houden. Een 
projectvoorstel inzenden kan tot en met 
30 september.

Cultuur met kansen
Culturele organisaties kunnen voor 1 
september 2021 subsidie aanvragen. 
Onder de noemer ‘’Cultuur met kansen’’ 
zijn er het fonds Cultuur en Toerisme en 
het fonds Gemeente Castricum op de 
kaart. Beide fondsen zijn gericht op het 
aantrekken van toeristen naar Castricum.   
Binnen het fonds Cultuur en toerisme is 
€ 5.000 beschikbaar voor professionele 
initiatieven gericht op aantrekkelijke 
evenementen voor toeristen in het 

Per 1 juli alle officiële publicaties online
Sinds 1 juli 2021 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, sinds 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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winterseizoen.
Binnen het fonds Gemeente Castricum 
op de kaart is € 7.500 beschikbaar 

voor lokale initiatieven, ook voor het 
winterseizoen. Meer informatie is te 
vinden op: www.castricum.nl/cultuur. 

Opruimactie strand
Als iedereen even meehelpt, is het strand 
zo weer schoon. Vanuit die gedachte is 
er de Beach Clean-Up Tour. Iedereen is 
welkom om vrijdag 13 augustus tussen 
10 en 16 uur een handje mee te helpen.
Deze opruimactie vindt in etappes 
langs de hele Noordzeekust plaats, 
verdeeld over 30 locaties. Hiermee wil 
de organisatie aandacht vragen voor 
het probleem van afval op de stranden. 
Vrijwilligers uit het hele land doen eraan 
mee.

Meedoen kan door aan te melden bij 
www.beachcleaunuptour.nl/praktisch. 
Wie dat doet, krijgt verdere informatie, 
inclusief de coronarichtlijnen.
En wie er niet bij kan zijn: op de andere 
dagen is ieder ook welkom om afval 
op te ruimen. Of nog beter: het er niet 
achter te laten.
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Omgevingsvergunningen
  Aangevraagd Verleend

Brakersweg 23 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel (noordzijde) en 
aanpassingen aan de gevel, verzenddatum 23 juli 2021 (WABO2101017)
Brakersweg 4 in Castricum, het bouwen van een schuur, verzenddatum 27 juli 
2021 (WABO2100435)
Kapelweg 23 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 27 juli 2021 
(WABO2101284)
Rubrum 22 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 26 juli 
2021 (WABO2101203)
Wagnerlaan 8 in Akersloot, het vergroten van de woning en het plaatsen van een 
dakkapel, verzenddatum 27 juli 2021 (WABO2101166)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Aangevraagd

Beethovensingel 1 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
23 juli 2021 (WABO2101550)
Molenlei 8 in Akersloot, het plaatsen van afzuiginstallatie en het wijzigen van een 
kozijn, datum ontvangst 23 juli 2021 (WABO2101552)
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

Bakkummerstraat 64 in Castricum, het plaatsen van een schutting, verzenddatum 
30 juni 2021 (WABO2100869)
Boterbloem 9 in Castricum, het plaatsen van zonnepanelen tegen de zijgevel, 
verzenddatum 23 juli 2021 (WABO2101337)
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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 - 194 296 61 (whatsapp)
 info@castricum.nl
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Evenementen en overig vergunningen 

Evenementenvergunning voorstelling Karavaan festival 2021 van vrijdag 6 t/m 
maandag 9 augustus 2021 op Oude Parklaan 76 in Castricum, verzenddatum 23 
juli 2021 (APV2100330)
Evenementenvergunning Timmerdorp Castricum van maandag 16 augustus 
t/m vrijdag 20 augustus 2021 Park Noord-end. Achter de Visser ‘t Hooftstraat, 
verzenddatum 26 juli 2021 (APV2100189)
Evenementenvergunning Timmerdorp Akersloot van woensdag 18 augustus 
t/m zaterdag 21 augustus 2021 Voetbalveld Roemersdijk te Akersloot, verzend-
datum 26 juli 2021 (APV2100323)
Evenementenvergunning Timmerdorp Limmen van maandag 18 augustus t/m 
donderdag 19 augustus 2021 op het Koekoeksveld, Westerweg 19 in Limmen, 
verzenddatum 26 juli 2021 (APV2100341)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Weigeringen

Bosakker 1 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 24 juli 2021 
(WABO2101198)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Beverwijkerstraatweg 205 in Castricum, het omleggen van een weg op het 
camping terrein, verzenddatum 27 juli 2021 (WABO2101224)
Dorcamp 44 in Castricum, het vergroten van de woning t.b.v. een B&B, 
verzenddatum 24 juli 2021 (WABO2100975)
Dusseldorperweg 2 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 26 juli 
2021 (WABO2100987)
Hogeweg 179 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 23 juli 2021 
(WABO2100708)
Meester Bodewesstraat 27 in Castricum (Schoutenbosch 60a), het bouwen van 
een woning, verzenddatum 23 juli 2021 (WABO2101360)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Dokter van Nieveltweg 20 in Castricum, het brandveilig gebruik van de 
Vrijeschool, verzenddatum 26 juli 2021 (WABO2101416)
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 4 augustus zes weken ter inzage. 
Een belanghebbende kan binnen zes weken na 4 augustus een beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621 2003 BR Haarlem. Voor meer
informatie kunt u contact met ons opnemen.




