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Like ons op Facebook
Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: 
je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. 
Like de pagina en je kunt erover meepraten.

Op 17 augustus a.s. start voor inwoners uit de regio weer het project SportWerkt Alkmaar! Zes 
weken lang bereiden deelnemers zich voor op een nieuwe stap richti ng werk en lichamelijke 
en geestelijke fi theid. Via sportclinics en workshops op het gebied van presenteren, voeding, 
solliciteren en geldzaken leren ze hoe ze gezonder en acti ever kunnen leven. 

SportWerkt! levert veel op
Bij SportWerkt wordt er twee dagdelen in de week gesport en in één dagdeel doen deelnemers 
in de workshops kennis op om de leefsti jl te verbeteren. Doel is niet dat de deelnemers 
topsporters worden, maar dat de conditi e en de lichamelijke en geestelijke fi theid verbeteren. 
Daarnaast wordt er gewerkt aan solliciteren en presenteren, voeding en gezond koken, lifestyle, 
budgetcoaching en meer. De persoonlijke doelen worden samen met de coaches bijgehouden.
Deelnemen aan SportWerkt! levert voor de deelnemers veel op. In de eerste plaats  een betere 
conditi e en een gezondere levenssti jl. Ook sti jgt het zelft rouwen van de meeste deelnemers. In 
vorige jaren had 85 % van de deelnemers na afronding stappen gemaakt naar werk, werkervaring, 
een stageplek of een nieuwe opleiding. Meedoen aan SportWerkt! is grati s.

Aanmelden en meer informati e
Ben je ouder dan 18 jaar, heb je een Wajong- of Bijstandsuitkering en wil je je leefsti jl verbeteren? 
Dan is SportWerkt! misschien iets voor jou. Er zijn nog plekken vrij! Meedoen is grati s. Meer 
informati e of aanmelden kan bij Rik Wijnker of Laura de Harder van MEE & de Wering via 088-00 
75 000.

SportWerkt! start 17 augustus weer in Alkmaar

In Castricum wordt dinsdagavond 25 augustus om 20.00 uur een Digitale InwonersTop over de 
Regionale Energie Strategie (RES) gehouden.

Het college van Castricum heeft  op 7 juli ingestemd met het concept van de Regionale energiestrategie 
(RES) voor de regio Noord-Holland Noord (NHN). In dit concept staan alle zoekgebieden en 
mogelijkheden voor grootschalige opwek van zonne- en windenergie in de deelregio Alkmaar, waar 
Castricum onderdeel van uitmaakt.

Het college heeft  de invloed van wind beperkt en bij de plaatsing van zonneweides zoveel mogelijk de 
natuurwaarde van het landschap gespaard. In september wordt de gemeenteraad gevraagd om een 
reacti e te geven op de concept-RES. Hieraan vooraf leggen wij het graag voor aan de inwoners van de 
gemeente Castricum voor een reacti e. Dit gebeurt dus ti jdens de Digitale InwonersTop.

Lokale inbreng
Afgelopen jaar is er door professionals, overheden, inwoners, ondernemers en belangenverenigingen 
in onze regio samengewerkt aan de concept-RES. Met elkaar is gekeken naar de ruimte en 
mogelijkheden voor het opwekken van energie uit zon en wind in het buitengebied.

Naast regionale overleggen zijn er in de gemeente Castricum ‘lokale ateliers’ georganiseerd. Tijdens 
lokale ateliers in de drie kernen van de gemeente Castricum gaven de aanwezige inwoners van 
Castricum hun mening. De uitkomst was: geen windmolens in de duinen, het open landschap of 
rondom bebouwd gebied. Om deze reden is er voor gekozen de zoekgebieden voor wind te beperken 
tot een windmolen op bedrijventerrein De Boekel in Akersloot.

Zon op water kon evenmin op steun rekenen. Zon op grote daken daarentegen, evenals op 
parkeerplaatsen, kreeg heel veel waardering en in mindere mate zon langs infrastructuur en rondom 
bedrijventerreinen.

Met al deze inbreng is de voorlopige concept-RES opgesteld, die op 24 april openbaar is gemaakt.

Digitale InwonersTop op dinsdagavond 25 augustus
Via de digitale inwonerstop concept RES NHN op dinsdagavond 25 augustus krijgt u als inwoner de 
gelegenheid om zich te laten informeren en uw vragen te stellen. Mocht u een reacti e op de concept-
RES willen inbrengen dan kan dat.

U kunt zich aanmelden voor de Digitale InwonersTop via www.ikdenkmeeovercastricum.nl. Klik 
vervolgens op ‘Energie met zon en wind’. 

Digitale Inwonerstop over Wind en Zon in het 
buitengebied

Deelnemers bereiden zich via sportclinics voor op een nieuwe stap richti ng werk

De BUCH zoekt!
Een collega voor de functi e “beleidsmedewerker water en klimaatadaptati e”. 

Kijk voor de vacaturetekst op www.werkenbij.debuch.nl
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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)
De Omloop 8 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 17 juli 2020 
(WABO2001453)
De Omloop 6 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 17 juli 2020 
(WABO2001452)
Breedeweg 45 in Castricum, het afwijken van het bestemmingsplan en het verleggen van het 
pad, datum ontvangst 18 juli 2020 (WABO2001457)
Castricummer Werf kadastraal perceel secti e B, nr.11953 in Castricum, het bouwen van vier 
units, datum ontvangst 18 juli 2020 (WABO2001456)
Bakkerspleintje 32 in Castricum, het realiseren van een doorvoer droge blusleiding, datum 
ontvangst 20 juli 2020 (WABO2001464)
Geesterduin 31 a in Castricum, het wijzigen van de entree Oost WC Geesterduin, datum 
ontvangst 20 juli 2020 (WABO2001462)
Dorpsstraat 68 in Castricum, het splitsen van een winkel in een winkel- en kantoorruimte, 
datum ontvangst 22 juli 2020 (WABO2001473)
Dusseldorperweg 76 in Limmen, het verplaatsen van het inpandige koorhek, datum ontvangst 
23 juli 2020 (WABO2001475)
Uitgeesterweg 4 in Limmen, het bouwen van een berging, datum ontvangst 24 juli 2020 
(WABO2001480)
Uiterdijk 5 in Akersloot, het wijzigen van de uitweg, datum ontvangst 24 juli 2020 
(WABO2001487)
Bremlaan 24 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 30 juli 2020 
(WABO2001510)
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
van rechtswege verleende Omgevingsvergunning (regulier), Torenstraat 41 in Castricum, het 
maken van een uitweg, verzenddatum 24 juli 2020 (WABO2001030)
Van Egmondstraat 7 b in Castricum, het vervangen van de dakkapel aan de voorzijde, 
verzenddatum 20 juli 2020 (WABO2000903)
Dr. Jacobilaan 6 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 17 juli 2020 
(WABO2001226)
Kapelweg 43 (kavel 21) in Limmen, het maken van een uitweg, verzenddatum 6 juli 2020 
(WABO2001291)
Koning Willemstraat 1 in Castricum, het renoveren en het intern veranderen van de 
Maranathakerk, verzenddatum 15 juli 2020 (WABO2001297)

Burg Lommenstraat 32 in Castricum, het intern verbouwen van de woning, verzenddatum 20 
juli 2020 (WABO2001260)
Koningshof 9 in Castricum, het realiseren van een Bed & Breakfast, verzenddatum 23 juli 
2020 (WABO2001050)
Jacob Rensdorpstraat 2 in Castricum, het verbouwen van de schuur/garage, verzenddatum 20 
juli 2020 (WABO2000936)
Dusseldorperweg 39 in Limmen, het plaatsen van een aanbouw, verzenddatum 17 juli 2020 
(WABO2001285)
Amberlint 3 in Limmen (kavel 30), het bouwen van een woning, verzenddatum 20 juli 2020 
(WABO2001231)
Kerkweg 53 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 20 juli 2020 
(WABO2000915)
Kerkemeer 3 in Akersloot, het vergroten van de woning, verzenddatum 27 juli 2020 
(WABO2001417)
Pageveld 32 in Limmen, het bouwen van een woning, verzenddatum 30 juli 2020 
(WABO2001077)
Kapelweg 47 in Limmen (kavel 9), het bouwen van een woning, verzenddatum 29 juli 2020 
(WABO2001113)
Bachstraat 39 in Akersloot, het vergroten van de woning, verzenddatum 21 juli 2020 
(WABO2000910)
Oranjelaan 2a in Castricum, het plaatsen van de ti jdelijke huisvesti ng, verzenddatum 28 juli 
2020 (WABO2001289)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Papenberg nabij Onderlangs 3 in Castricum het bouwen van een uitkijktoren, verzenddatum 
27 juli 2020 (WABO2001062)
Oude Parklaan 76 in Castricum het plaatsen van een aanbouw en het uitvoeren van 
werkzaamheden, verzenddatum 30 juli 2020 (WABO2001155)
Breedeweg 23 in Castricum het plaatsen van een dakopbouw en dakkapel, verzenddatum 30 
juli 2020 (WABO2001156)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Ontwerpbesluit (uitgebreide procedure)
Tweede Groenelaan 2a en 2b in Castricum het bouwen van een twéé-onder-één kapwoning, 
verzenddatum 30 juli 2020 (WABO2000032)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf donderdag 6 augustus 2020 zes weken ter inzage. Tijdens 
deze termijn kan een ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor meer 
informati e kunt u contact met ons opnemen.

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

  




