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Militaire oefening tussen Schoorl en Wijk aan
Zee
Van 6 tot en met 10 september 2021
houdt het 11e Infanteriebataljon van de
11 Luchtmobiele Brigade een militaire
oefening tussen Schoorl en Wijk aan
Zee. Vanuit complex Bergen vinden allerlei sportieve activiteiten plaats, waarbij
het strand en de duinen zoveel mogelijk vermeden worden. Aan de oefening
doen 80 deelnemers mee die daarbij ook
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gebruik maken van een aantal legervoertuigen.
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Steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen corona. Daarom kunnen we stap voor stap
de 1,5 meter afstand loslaten. Eerst per 30 augustus in het mbo, hbo en wo. De overige
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Indien er door de oefening onverhoopt
schade is ontstaan, kunt u de schade
melden aan het ministerie van Defensie
via telefoonnummer (030)2180420 of per
e-mail aan jdvclaims@mindef.nl.
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Verwijderen weesﬁetsen
Op donderdag 26 en vrijdag 27 augustus
verwijdert afdeling Handhaving alle weesﬁetsen op het station van Castricum. Het
gaat om de ﬁetsen die in week 27 voorzien zijn van een label en niet zijn verwij-

derd door de eigenaar.
Weesﬁetsen zijn ﬁetsen die onnodig stallingsplekken bezet houden en langere tijd
niet zijn gebruikt.

Wilt u inspreken bij één van de commissievergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur
op de dag van de vergadering aan bij de
griﬃe. Bij commissies die zijn aangemerkt
met een * is inspreken niet (meer) mogelijk.
U hoeft zich niet aan te melden om tijdens
raadsinformatiebijeenkomsten uw vragen
te stellen of opmerkingen te maken.
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Raadsspreekuur
Vertegenwoordigers van de verschillende
gemeenteraadsfracties gaan graag met u
als inwoner in gesprek tijdens het raadsspreekuur. Wilt u een verzoek doen, loopt u
tegen een probleem aan of wilt u een idee
voorleggen, meld u dan aan via de griﬃe.
Dit kan tot en met de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur.
Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op
maandag 30 augustus 2021.
Contact
Voor al uw vragen rondom de vergaderingen van de raad kunt u bij de griﬃe terecht.
Dat kan per mail via raadsgriﬃe@castricum.nl, of telefonisch via 088 909 7014,
088 909 7094 of 088 909 7390.

Agenda Raadsplein 2 september 2021
Voorlopige Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd
Onderwerp
19.30 – 21.00

Commissies
Commissie vervolgbehandeling deﬁnitief ontwerp
groenbeleidsplan inclusief moties en amendementen*

20.30 – 21.00

Commissie kadernota fusie en samenwerking

21.15 – 22.00

Pauze
Commissie Protocol Veilig werken

21.15 – 22.00

Toestemming tot wijziging GR GGD i.v.m. opname Veilig Thuis
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Agenda’s vergaderingen gemeenteraad
Castricum
U bent van harte welkom de vergaderingen
van de raad bij te wonen. Op dit moment
vergadert de raad i.v.m. Corona virtueel.
Meer informatie kunt u vinden op www.
castricum.nl/virtueelvergaderen.
De vergaderstukken kunt u bekijken op
castricum.raadsinformatie.nl.

In het voortgezet onderwijs.

In het voortgezet onderwijs.

afstand.

.

Afstand

Meer informatie en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Meer informatie en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
Meer informatie en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Inhoud
Het plan voorziet in de herontwikkeling van jachthaven Laamens aan de Geesterweg
10 te Akersloot tot woningbouwlocatie bestaande uit: 90 appartementen (waarvan 27
in het sociale segment) verdeeld over verschillende gebouwen, 14 recreatiearken en
een plein met een horecavoorziening aan het water. Er wordt een parkeerkelder gerealiseerd en het bestaande parkeerterrein aan de Geesterweg blijft gehandhaafd. De
bestaande gebouwen worden gesloopt, de havenkom blijft nagenoeg geheel in tact.
Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op oﬃcielebekendmakingen.nl vindt u de oﬃciële publicatie. Vanaf 26 augustus 2021 tot en
met 6 oktober 2021 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze periode
kunt u een zienswijze indienen.
Crisis- en herstelwet
Op grond van artikel 1.1, eerste lid, onder a, van de Crisis- en herstelwet is, in combinatie met nummer 3, onder 3.1, van Bijlage I bij de Crisis- en herstelwet, Afdeling 2
van Hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing op deze besluiten. Dit
brengt onder meer met zich mee dat bij een eventueel beroep alle beroepsgronden
in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. De beroepsgronden kunnen na
aﬂoop van de beroepstermijn niet worden aangevuld. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn niet alle beroepsgronden zijn ingediend. Verder verloopt de behandeling van het beroep versneld. Deze procedure is nu
nog niet aan de orde.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Richard van den Haak, team Plannen en Projecten via 14 0251.

Bekendmaking ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder,
bestemmingsplan ‘Laamens Akersloot’.
Inhoud bestemmingsplan
Het plan voorziet in de herontwikkeling van jachthaven Laamens aan de Geesterweg
10 te Akersloot tot woningbouwlocatie bestaande uit: 90 appartementen (waarvan 27
in het sociale segment) verdeeld over verschillende gebouwen, 14 recreatiearken en
een plein met een horecavoorziening aan het water. Er wordt een parkeerkelder gerealiseerd en het bestaande parkeerterrein aan de Geesterweg blijft gehandhaafd. De
bestaande gebouwen worden gesloopt, de havenkom blijft nagenoeg geheel in tact.
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Verzoek hogere waarde Wet geluidhinder voor drie woningen aan de Geversweg in
Castricum.
Bij de gemeente Castricum is een verzoek ingediend ter vaststelling van hogere waarden
voor de nieuwe woningen die aan de Geesterweg zijn gelegen.
De geluidbelasting op deze woningen is ten gevolge van het wegverkeerslawaai met 59
dB hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, maar lager dan de maximale toelaatbare waarde van 63 dB.
Omdat de voorkeursgrenswaarde is overschreden zijn bron- en overdrachtmaatregelen
onderzocht.
Afstand vergroten. Het plan voorziet in een nieuwe invulling van een kavel. Tussen de
weg en de jachthaven is beperkte ruimte. Hierdoor kan de afstand niet vergroot worden
zonder dat dit
ten koste gaat aan woningen. Deze maatregel is daarom niet uitvoerbaar.
Afscherming. Tussen de Geesterweg en de woningen is een beperkte ruimte. Het plaatsen van afscherming is en stedenbouwkundig en landschappelijk niet acceptabel. Deze
maatregel is daarom niet aanvaardbaar.
Het college van burgemeester en wethouders is van plan om op grond van artikel 83 jo
110a van de Wet geluidhinder, met betrekking tot deze woningen een hogere waarde vast
te stellen.
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
De stukken van dit ontwerp besluit liggen vanaf donderdag 26 augustus 2021 tot en met
6 oktober 2021 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum.
LET OP: in verband met het Corona virus is het gemeentehuis beperkt open. Wij verzoeken u dan ook eerst telefonisch contact (14 0251) op te nemen indien u de stukken fysiek
wilt bekijken.
Hoe kunt u reageren?
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar
voren brengen bij burgemeester en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH Castricum),
onder vermelding van ‘ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder, bestemmingsplan Laamens Akersloot’.
Meer informatie
Voor het indienen van mondelinge zienswijze (op afspraak) en meer informatie: dhr. R. van
den Haak, tel. 14 0251 Castricum.

Vergunningen
Omgevingsvergunningen
plantsoen, verzenddatum 19 juni 2021 (WABO2101013)
Dotterbloem 27 in Castricum het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 2
augustus 2021 (WABO2101525)
Pirola 7 in Castricum het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 17 juni 2021
(WABO2101197)
Prins Hendrikstraat 29 in Castricum het bouwen van een schuur, verzenddatum
22 juni 2021 (WABO2100810)
Poelven 25 in Castricum het bouwen van een schuur, verzenddatum 8 juli 2021
(WABO2101310)
Thalia 15 in Limmen het plaatsen van dakkapellen, verzenddatum 15 juli 2021
(WABO2101216)
Westerweg 94 in Limmen het vergroten van de woning, verzenddatum 6 juli 2021
(WABO2101080)
Zonnedauw 17 in Limmen het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 24 juni
2021 (WABO2101058)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u
contact met ons opnemen.
Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)
Geelvinckstraat 35 in Castricum, het bouwen van een bijgebouw t.b.v. mantelzorg, verzenddatum 24 juni 2021 (WABO2100960)
Hoocamp 23 in Akersloot, het bouwen van een veranda, verzenddatum 29 juni
2021 (WABO2101057)
Oosterbuurt achter 5 (kadastraal H308 en gedeeltelijk H172) in Castricum,
het plaatsen van bijenkasten en het houden van bijen, verzenddatum 10 juli 2021
(WABO2101032)
Kadastraal perceelnummer 127 Sectie K in Akersloot, het vervangen van een
steiger, verzenddatum 22 juli 2021 (WABO2100842)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Vergunningen
Omgevingsvergunningen
a Aangevraagd
Johan Willem Frisostraat 23 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw,
datum ontvangst 19 augustus 2021 (WABO2101664)
Prinses Irenestraat 19 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 17 augustus 2021 (WABO2101657)
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.
Buiten behandeling (vergunningsvrij)
(tegenover) Buwitsacker 11 in Castricum, het aanleggen van een vlindertuin in
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