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Vrijwilligers rapen zwerfafval op strand van 
Castricum
Ruim 140 vrijwilligers waren dinsdagochtend 13 augustus naar het strand van Castricum 
aan ee gekomen, om mee te helpen zwerfafval op te ruimen.  Wethouder Paul Slett enhaar 
opende ‘zijn’ etappe van de Boskalis Beach Cleanup Tour 2019. Hoe schoon het strand ook 
is, er spoelt toch van alles aan: watt enstaa  es, plasti c  essen, blikjes, ballonnen en doppen, 
gloeilampen, schoonmaakmiddelen, cartridges, jerr cans, houten pallets en visnett en. 

adruk op wegwerpplasti c
Sti chti ng De Noordzee organiseert ieder jaar deze landelijke strandschoonmaakacti e. Vanuit 
het onderste en bovenste puntje van Nederland wordt er begonnen en zo lopen ze al 
schoonmakend naar elkaar toe. Vrijwilligers konden zich aanmelden en de etappe van Egmond 
aan Zee zat in korte ti jd al helemaal vol. Dat bleek ook uit de grote groep mensen die kwam 
helpen opruimen. De nadruk van dit deel van de tour lag op wegwerpplasti c (single use plasti c) 
en de restanten van ballonnen.

Sporti ef het strand schoon rapen
De etappe van Castricum naar Wijk aan Zee kon ook sporti ef afgelegd worden. Dit kon 
bijvoorbeeld ‘ploggend (joggen en afval ruimen tegelijk) en met de Pullka. Dan loop je met een 
slee gevuld met ballast over het strand. In dit geval was dan de ballast het zwerfafval dat de 
vrijwilligers van het strand raapten.

Schoon strand belangrijk voor kustgemeente 
De gemeente werkt graag mee aan de Beach Cleanup Tour, omdat ze het belang van een 
schoon strand onderschrijft . Wethouder Slett enhaar: “Als kustgemeente vinden we het 
natuurlijk helemaal belangrijk dat onze bezoekers van een schoon strand kunnen genieten. We 
ondersteunen dit initi ati ef daarom niet alleen met een fi nanciële bijdrage, maar ook door al het 
opgehaalde afval te verzamelen, af te voeren en te verwerken.”

et klimaat verandert en we moeten meer rekening houden met periodes van hitt e en 
droogte of juist  inke stortbuien. Door tuinen en plantsoenen hierop in te richten, zijn de 
gevolgen van e treem weer te beperken. De gemeente Castricum houdt daarom samen met 
groenorganisati es opnieuw een Wijksafari, dit keer  op zaterdag 31 augustus in de uid Oost 
Limmen. De intekening is gestart.

Een goed ingerichte tuin kan de gevolgen van extreem weer beperken en draagt bij aan een 
groene wijk. Zorg ervoor dat het water weg kan lopen in de grond, dan raken het riool en de 
sloten minder belast. En zorg voor variati e, dat is fi jn voor vogels en insecten. Zo heb je al gauw 
een groene tuin. Voor het openbaar groen, denk aan plantsoenen en groenstroken, geldt eigen-
lijk hetzelfde.

Experts
Wie meer wil weten, of zelf ideeën wil inbrengen, is welkom bij de Wijksafari op zaterdag 31 
augustus. Wethouder Falgun Binnendijk is er in elk geval bij. 
Om 13.30 uur is er ontvangst met koffi  e en koek in ‘Ons Huis’ aan de Zuidkerkenlaan 23 te Lim-
men.
Na een korte inleiding over de groene tuin volgt de fi etsroute langs tuinen in de wijk: welke zijn 
al goed bestand tegen een hoosbui? Experts delen onderweg hun ideeën en suggesti es. De fi et-
sers  keren om 15.00 uur terug bij ‘Ons Huis’. Dan start het programma waar iedereen aan mee 
kan doen, dus ook wie niet is mee geweest met de Wijksafari.

Men kan naar keuze terecht bij: 
 Een minicursus tuininrichti ng door Groei  Bloei.
 Een gesprek met de groen-/wijkbeheerder over de groeninrichti ng; 
 De plantjesmarkt;
 Informati e over de subsidieregeling voor regenwatertuinen.

Ook zijn er experts aanwezig van onder meer de vereniging Groei en Bloei, gemeente Castricum, 
de Vogelbescherming en Landschap Noord-Holland voor vragen over plantenkeuze, waterbes-
tendigheid van de tuin, vogels in de tuin, geschiedenis of landschap.
Het programma eindigt rond 16.30 uur.
Vooraf opgeven stelt de organisati e op prijs. Dat kan via een e-mail aan info@degroenereiger.nl 
met vermelding van het aantal personen. 

Wie de eigen tuin al goed heeft  ingericht voor wateropslag en/of voor het aantrekken van vo-
gels, vlinders of bijen, is welkom deze ervaringen te delen ti jdens de safari. Wie dat leuk vindt, 
kan zich melden via info@degroenereiger.nl.

Voor wie erover denkt van de tuin een regenwatertuin te maken: de gemeente heeft  hiervoor 
subsidiemogelijkheden. Zie www.castricum.nl/regenwatertuin.

Intekening van start voor Wijksafari in Limmen
Ontdekken hoe tuinen en plantsoenen klimaatproof 
kunnen worden

 e vri i igers en et ouder e  en aar i  de o ening van de eta e

Hoe ervaart u de veiligheid en leefbaarheid 
in uw buurt?
Deze week hee   een aantal mensen een uitnodiging van I O Research in de bus gekregen om 
de vragenlijst van de veiligheidsmonitor in te vullen. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, 
onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politi e bij u in de buurt. 
Door uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de lee  aarheid en veiligheid in uw buurt. In 
Castricum zijn 835 willekeurig gekozen inwoners voor het onderzoek geselecteerd.

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven en evalueren van 
haar veiligheidsbeleid. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat zoveel 
mogelijk burgers die benaderd worden, meedoen aan het onderzoek. 

Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk 
onderzoek begint in augustus. Deelname aan het onderzoek kan via internet of schrift elijk. In 
de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd. De 
resultaten worden in maart 2020 verwacht.

Burendag 28 september
Op 28 september is het Burendag: het perfecte moment om bekende en onbekende 
buurtgenoten te ontmoeten. Een Burendag organiseer je zelf. u is het moment om een 
gezellig samenkomen met buurtgenoten te plannen. Doe iets voor elkaar, en voor uw buurt  

Ontmoeti ng
De mogelijkheden voor een geslaagde Burendag zijn eindeloos: organiseer een gezellige 
koffi  etafel of een interessante lunch waarbij bewoners allemaal iets meenemen. Of kies ervoor 
om een bloem of een kaartje af te geven omdat u het burencontact waardeert. Misschien willen 
uw kinderen op deze dag hun buitenspeelgoed delen met buurtkinderen? Of u helpt, eventueel 
met anderen, een buur die om hulp verlegen zit. Kinderen zullen u dankbaar zijn wanneer u een 
speurtocht uitzet in de wijk. Wat u ook organiseert, uw buurt wordt er leuker, socialer en veiliger 
op. 

Bemiddeling
Is er een buur waar u minder goed mee om kunt gaan? Dan is Burendag misschien aanleiding 
om daar iets aan te veranderen. Hebt u daar hulp bij nodig, dan kunt u bellen met De 
Bemiddelingskamer die zich inzet om de lee  aarheid tussen buren te vergroten. Inwoners van 
Castricum kunnen hierover meer  informati e krijgen via www.debemiddelingskamer.nl of bellen 
met 06-41198606. Buurtbemiddeling wordt gefi nancierd door gemeente en woningcorporati e 
Kennemer Wonen. Ga voor  informati e over Burendag en de fi nanciering van acti viteiten naar 
www.burendag.nl. 
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Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 21 augustus 2019
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 
090819 Akerhof 1 in Akersloot 
 Het vervangen van handelsreclame (WABO1901351)
130819 Goudsbergen 6 en 8 in Castricum 
 Het bouwen van een schuur en inrichten tuin (WABO1901365)

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling gesteld en 
worden niet verder behandeld
U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de 
gemeente.

Vergunningsvrij: Grutt o 51 in Castricum 
Het plaatsen van een carport (WABO1901168)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de termijn 
van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:

Datum Adres 
150819 Uiterdijk 1 in Akersloot.
 Het plaatsen van een carport (WABO1901098)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:

Datum Adres 
130819 Iepenlaan 59 in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw (WABO1900962)
140819 Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 22 in Limmen
 Het plaatsen van dakkapellen (WABO1900383)
 Lavendellint 9 ( kavel 6) in Limmen 
 Het bouwen van een woning (WABO1901107)
 Boschweg 22 in Akersloot
 Het bouwen van een garage aan de zijkant van de woning (WABO1901104) 
150819 Zeeweg 10 in Castricum 
 Het veranderen van de dakbedekking (WABO1901308)
 Julianaweg 56 in Akersloot 
 Het verbouwen van de woning (WABO1901251)

Verleende APV-vergunning
140819 Castricum
 Standplaatsvergunning House of Palmyra op de weekmarkt woensdag in Bakkum  
 en  vrijdag in Castricum (APV1900681)
150819 Wilhelminaplein e.o. in Akersloot
 Evenementenvergunning Rock ‘n Roll Street Akersloot van 30 augustus t/m 1   
 september 2019,verzenddatum besluit 14 augustus 2019 (APV1900560)

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.

Verleende Dhw-vergunning
120819 Dorpsstraat 35 in Castricum
 Verleende Drank- en horeca- en terrasvergunning commercieel en wijzigen   
 leidinggevende Restaria Castricum, verzenddatum besluit 12 augustus 2019   
 (HORECA1900038)
150819 Van Speijkkade 61 in Castricum 
 Verleende (concept) Drank- en horecavergunning Biljartcentrum, verzenddatum  
 besluit 15 augustus 2019 (HORECA190058)

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

Verkeersbesluit: realiseren gehandicaptenparkeerplaats
In de Staatscourant van 21 augustus 2019 is het volgende verkeersbesluit gepubliceerd:

1. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats nabij 
woning, Lange Dresch 66 in Akersloot. Door middel van plaatsing van verkeersbord E6 en 
een onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, als bedoeld in 
bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990). De volledige 
tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening – kunt u inzien op: www.
offi  cielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen schrift elijk binnen zes weken na de 
verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift  indienen. U kunt uw bezwaarschrift  niet per 
email indienen. Stuur uw bezwaarschrift  aan het college van burgemeester en wethouders van 
Castricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. In uw bezwaarschrift  moet in ieder geval staan:
-   uw naam, adres en telefoonnummer;
-   de datum;
-   een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
-   waarom u het niet eens bent met de beslissing;
-   uw handtekening. 
Wij vragen om uw telefoonnummer omdat we soms contact opnemen met bezwaarmakers om 
te bespreken wat de beste behandeling is van het bezwaarschrift .
Vraagt u zich af of een bezwaarprocedure de juiste weg is? De Bezwaarkaart van de Nati onale 
Ombudsman kan helpen bij het maken van uw afweging. U vindt deze op de website van de 
Nati onale Ombudsman (www.ombudsman.nl). In het zoekscherm typt u “bezwaarkaart.pdf” in.

Voorlopige voorziening
Naast het bezwaarschrift  kunt u om een voorlopige voorziening vragen. Dit kunt u doen 
als u nadelige gevolgen van het besluit voorziet ti jdens de behandelingsprocedure van uw 
bezwaarschrift . Voor de behandeling van dit verzoek moet u griffi  erecht betalen.
Een verzoek kunt u doen via htt p://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; hiervoor heeft  u wel een 
elektronische handtekening (DigiD) nodig. Schrift elijk kan ook: bij de Rechtbank Noord-Holland, 
Secti e Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Castricum, 21 augustus 2019.

Redders in het zonnetje gezet 
Locoburgemeester Paul Slett enhaar reikte donderdagavond de oorkonde van “Reddende 
Engelen’ uit aan acht inwoners die in acti e kwamen bij een levensreddende reanimati e op 30 
juli in Supermarkt Deen in Akersloot. 

De uitreiking komt mede tot stand op initi ati ef van de vader van de getroff en jongedame. 
Gemeente Castricum wil hiermee haar waardering laten blijken voor de acht “Reddende 
Engelen”, maar ook het belang van EHBO, reanimati etraining en AED onderstrepen. “Dit zijn 
kanjers en verdienen deze aandacht. Ze hebben met elkaar heel goed gehandeld. Zo zie je weer 
eens hoe belangrijk het is dat we inwoners hebben die zich op EHBO cursussen en trainingen 
goed laten scholen.” Uitreiking van oorkonde (foto Vincent de Vries)

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 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 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 regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Colofon




