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Agenda raadsinformatieavond / 
commissie 5 september 

     Commissies
19.30  20.30 Begroti ngswijziging D Hollands oorden
19.30  20.30 Auditcommissie
 
 Raadsin or ati e ijeenko st
20.45  22.00 Presentati e van de Omgevingsdienst oord-Holland oord (vml. D)  
 in het kader van informati evoorziening rondom emeenschappelijke  
 egelingen 
   
Inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisati es en bedrijven kunnen 
gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de commissie-
vergaderingen aan de orde zijn. 
Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich daar-
voor tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 17.00 uur aanmelden bij 
de griffi  e via raadsgriffi  e@castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088 
9097015. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Subsidieregeling voor isolatiemaatregelen 
weer beschikbaar

i t u graag gaan erken, o  oekt 
u een andere aan  oteer dan 
dinsdag  okto er in u  agenda, 

ant op die datu  is er an  
tot  uur een grote anen arkt 
in et tadion in k aar 
ge ukkig kan dit e ene ent 

ondanks de sc ade aan et 
stadion ge oon doorgaan  
euke acatures, in or ati e 

o er o sc o ingstrajecten o  
erken in et uiten and, de 

kansen iggen oor et grijpen  
o  kijken at de o er eid en 
et edrij s e en u te ieden 
e en, krijg so icitati eti ps en 

aat een profi e oto aken  ind 
erk in de ranc e die ij u past  

an agrarisc  tot org, esti g 
erkge ers ijn aan e ig  

uto o i isten en fi etsers, opge et  ana   septe er ijn er o eidingen an ege erk
aa eden aan et rioo   kunt op de oge eg in i en, en op ersc i ende p aatsen aan 

de orpsstraat en de orenstraat in astricu  oge ijk erkeers inder onder inden

oge eg in i en
Vanaf 2 september is de Hogeweg tussen nummer 150 en 160 volledig afgesloten. De wegafsluit-
ing is noodzakelijk omdat P root daar riolering gaan aanleggen voor het nieuwbouwproject 
Limmer Linten. Als het weer meewerkt en als de werkzaamheden op schema blijven, kunt u 
vanaf 18 september weer gebruik maken van dit gedeelte van de Hogeweg.
Fietsers zullen worden omgeleid. Tijdens de werkzaamheden wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met de bereikbaarheid voor bewoners. 

orpsstraat en orenstraat astricu  
Ook in Castricum wordt aan het riool gewerkt. Van 2 tot en met 10 september wordt de riolering  
op verschillende plaatsen in de Dorpsstraat en Torenstraat gerenoveerd. De rioolbuis krijgt een 
nieuwe voering ofwel kous en kan dan weer vijft ig jaar mee. Door de zogenaamde relining hoeft  
de straat niet over de hele lengte open en blijft  de overlast beperkt. Wel moeten bewoners 
enige dagen rekening houden met verkeershinder, geur- en geluidshinder. 

anning en ocati es erk aa eden
De bewoners en bedrijven krijgen van aannemer Aarsle   schrift elijk bericht voordat het werk 
begint. Op de volgende locati es zijn er rioolwerkzaamheden: 

 Dorpsstraat tussen de Prinses Beatrixstraat en orte Cieweg.
 Torenstraat tussen de Dorpsstraat en de weg naar parkeergarage Bakkerspleintje.

eer in or ati e
Meer informati e en een detailplanning is te vinden op de website van de aannemer: 
www.aarsle  -bv.nl zie info bewoners . Heeft  u nog vragen over de werkzaamheden aan het 
project in Castricum  Dan kunt u ook bellen met de uitvoerder, de heer aap roenewold, 
bereikbaar op: 06 205 807 66.

Rioolwerkzaamheden in september

Monumentencommissie zoekt 
restauratie-architect en bouwkundige

e ei oo r onu entenco issie  ee   op dit o ent t ee acatures  Bent u 
restaurati e arc itect, o  ent u ou kundige en kent u u  eg in ei oo, dan ko en ij graag 

et u in contact  

De HMC adviseert de burgemeester en wethouders over allerlei zaken die te maken hebben 
met monumenten en andere cultuurhistorisch waardevolle gebouwen in de gemeente Heiloo. 
Daarnaast adviseert deze commissie het college ook over cultuurhistorisch waardevol landschap 
en archeologie.

Wij zoeken
a. en restaurati e-architect met ervaring met het restaureren van historische bouwwerken.
b. en architect of bouwkundige met kennis van Heiloo.

Beide functi es zijn van belang, omdat wij monumenteigenaren in het voortraject van een 
restaurati e begeleiden om tot een goede omgevingsvergunning te komen. raag ontvangen wij 
uw reacti e v r 9 september 2019.  kunt deze richten aan de secretaris van de HMC, mw. A. 
van Breugel, Postbus 1, 1850 AA Heiloo of via email: anitavanbreugel debuch.nl. Telefoon 088-
909 7349. 

i t u in u  eigen 
oning ini aa  t ee 

energie esparende, 
iso erende, aatrege en 
tre  en  an kunt u 

ana   septe er eer 
su sidie aan ragen  

e su sidierege ing 
energie esparing eigen uis 

 is esc ik aar oor 
eigenaar n e oner  n 
opdrac t an de o er eid 
ste t de Rijksdienst oor 
Onderne end eder and 
R O  tot en et    

i joen esc ik aar  

De subsidie kan aangevraagd 
worden wanneer er in de 
bestaande koopwoning twee 
grote energiebesparende 
isolati emaatregelen worden 
genomen. Ook dient u 
eigenaar n bewoner te zijn 
van de woning.  kunt per 
woning maximaal  10.000 aanvragen. aat u een grote duurzame verbouwing tegemoet  Denk 
dan aan de subsidie voor een energiezuinig pakket.

De S H voor eigenaar n bewoner loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met 31 december 
2020. Voor voorwaarden en meer informati e kunt u terecht op www.rvo.nl. Ook is er een S H 
beschikbaar voor Vv s.

Algemene informati e over verduurzaming van woningen en fi nanciële regelingen is te vinden op 
www.duurzaambouwloket.nl.

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek met in-
woners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen voorleggen 
of een voorstel willen presenteren. Dit kan ti jdens het aadsspreekuur dat elke twee weken 
plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 uur en 20.15 uur.  hoeft  dan niet bij alle fracti es 
langs, maar kunt in n keer met een vertegenwoordigers van alle fracti es spreken.  krijgt hier-
voor 20 minuten de gelegenheid. 

et eerst o gende Raadsspreekuur is op aandag  septe er
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de griffi  e. Dit kan tot en met de 
donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-9097015 of 
stuur een e-mail naar raadsgriffi  e castricum.nl.

De raad zit voor u klaar tijdens het 
Raadsspreekuur 

Banenmarkt 1 oktober 
Zet het alvast in uw agenda!
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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 omgevingsver-
gunning@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 aan-
vraag 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 Dusseldorperweg 94 in Limmen 
 Het inpandig verbouwen van een schuur en het plaatsen van dakramen   
 (WABO1901352) 
160819 Bakkummerstraat 15 in Castricum 
 Het vergroten van de woning (WABO1901385)
190819 Amandellint 16a in Limmen 
 Het aanpassen van de kapconstructi e (WABO1901390)
200819 Julianaweg 79 in Akersloot 
 Het ti jdelijk plaatsen van een woonunit (WABO1901402)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
160819 Geesterweg 1a in Akersloot 
 Het realiseren van een ti jdelijk hekwerk en schuilgelegenheden voor een 
 hondenopvang (WABO1901007)
230819 Geesterduin 4 in Castricum  
 Het werken buiten de reguliere werkti jden en het overschrijden van de maximale  
 dagwaarde van 80bB(A) tot maximaal 90dB(A) ti jdens reguliere werkti jden tot 
 23 september 2019.
 (ontheffi  ng bouwbesluit arti kel 8.3)
 (WABO1901158)

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 bezwaar-
schrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de kennis-
geving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de gemeente.

Recti fi cati e
Op 3 juli 2019 zijn onderstaande aanvragen gepubliceerd:
 
270619 Zuiderdijkje 5 in Castricum 
 Het verplaatsen van de uitweg (WABO1900931) 
280619 Visweg 59c in Limmen 
 Het veranderen van een bedrijfswoning naar een woning (WABO1900492)

Dit moet zijn

270619 Zuiderdijkje 5 in Castricum 
 Het bouwen van een mantelzorgwoning met recreati eruimte/camping recepti e  
 (WABO1900263)
280619 Visweg 59c in Limmen 
 Het verplaatsen van de uitweg (WABO1900931)

Bezwaar
Voor deze besluiten is het bezwaartermijn inmiddels verstreken. Voor meer informati e kunt 
u contact opnemen met de gemeente.

Verleende APV-vergunning
Datum Adres 
150819 Geesterduinweg, Dorpsstraat in Castricum  
 Doorlopende evenementenvergunning, Sti chti ng Op de Hoge Daken, intocht  
 Sinterklaas op zaterdag 16 november 2019, verzenddatum besluit 20 augustus  
 2019 (APV1900525)
220819 Dorpskern in Limmen  
 Evenementenvergunning Kermis Run Limmen 2019 op zaterdag 7 september 2019,   
 verzenddatum besluit 22 augustus 2019 (APV1900655)

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 bezwaar-
schrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de kennis-
geving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de APV-vergunningverlener via 
apv@debuch.nl of via 088 9097561.

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum, 28 augustus 2019.

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

09 28 augustus 2019

Gemeente

Fietsers op 
weekmarkt 
bekeurd
Castricum - Vrijdag heeft de po-
litie surveillances gehouden om 
�etsen op de markt tegen te 
gaan. Om 09.00, 10.00 en 14.00 
uur liepen de agenten over de 
markt. Marktkooplui en bezoe-
kers ondervinden hinder van de 
�etsers en er ontstaan soms ge-
vaarlijke situaties. De agenten 
hebben twee personen bekeurd 
voor het �etsen over de markt en 
twee personen gewaarschuwd 
die steppend met de �ets over de 
markt gingen.

ZIE ONZE SITE: 
CASTRICUMMER.NL

Rock ’n Roll Street Festival in Akersloot
Akersloot - In het komende 
weekeinde wordt de 27e edi-
tie van het jaarlijkse Rock ‘n Roll 
Street Festival georganiseerd. De 
organisatie verwacht, evenals in 
voorgaande jaren, duizenden be-
zoekers op het Wilhelminaplein, 
waar niet alleen swingende rock 
‘n roll te horen zal zijn, maar waar 

ook een jaarmarkt, solexrace en 
oldtimerfestival worden gehou-
den. Onvervalste rock ‘n roll mu-
ziek, Amerikaanse automobie-
len, oldtimers, brommers, mo-
toren, petticoats, vetkuiven, so-
lexen, jukeboxen en zoveel meer. 
De organisatie is er ook dit jaar 
weer in geslaagd een indrukwek-

kende line-up neer te zetten met 
top bands uit Nederland. Op vrij-
dag 30 augustus om 16.00 uur be-
gint de jaarmarkt met maar liefst 
115 deelnemers. Zowel nieuwe 
als tweedehands goederen wor-
den hier verkocht, ook is er ruim-
te voor hobbyisten, nijverheid en 
goede doelen. Tevens is er een 
groot aanbod in snuisterijen, kle-
ding, jukeboxen, platen en am-
bachten uit de jaren 50 en 60. Een 
echte barbier komt zijn kap- en 
scheerkunsten vertonen en er is 
veel vertier voor de kleinere be-
zoekers. Al vanaf 15.00 uur zijn 
er vrijdag optredens van onder 
meer Eightball Boppers, DJ Swin-
ging Rocking Daddy, Crazy Ca-
dillac, JJ and The Fatcats en Them 
Lewis Boys.
Zaterdag 31 augustus staat in het 
teken van brullende motoren, 
overtrekkende benzinedampen, 
lange leren jassen en pothelmen, 
oftewel de solexrace ‘Hel van het 
Westen’. Het publiek kan boven-
dien smullen van diverse demon-

straties van snelle en indrukwek-
kende voertuigen.  Aansluitend is 
er muziek op het plein en in café 
De Vriendschap. Onder meer Ato-
mic 4, HiTombs , The Boogie Dogs 
en ’69 Comeback zullen optre-
den. Zondag 1 september vindt 
het oldtimerfestival wplaats met 
prachtige Cadillacs, Ford Thun-
derbirds, Mustangs en oerde-
gelijke Europese oldtimers. Ook 
oude motoren en nostalgische 
brommers worden getoond aan 
het publiek. Voorafgaand aan het 

festival gaan de auto’s een toer-
tocht maken. Om 12.00 uur is er 
een demonstratie rock ‘n roll dan-
sen. Muziek is er die middag van 
Beechcraft Bonanza, The Rocking 
Navigators, The Barnbees, Killer 
and The Cool Cats, Royal Dice en 
DJ Swinging Rocking Daddy.
Alle activiteiten zijn gratis toe-
gankelijk. Inschrijvingen voor een 
marktkraam, de solexrace of het 
oldtimerfestival kunnen via www.
rockenrollstreet.nl worden ge-
daan. (Foto’s: aangeleverd)




