
De Rijksweg Limmen gaat op de schop. De 
werkzaamheden starten eind september. 
Daarbij is overlast voor bewoners en 
verkeer onvermijdelijk. Wie meer wil 
weten over omleidingen, de nieuwe 
situatie en de planning, is welkom op 
een bewonersavond. Deze is dinsdag 13 
september in de Vredeburg in Limmen.

Wat en wanneer
De Rijksweg, van de Zeeweg 
tot aan de gemeentegrens 
Heiloo, wordt opnieuw 
ingericht. De weg heeft 
onderhoud nodig en krijgt hier 
en daar een andere inrichting. 
Dat maakt het veiliger voor 
etsers  mensen die overste en 

en verkeer uit zijstraten. 
Tegelijkertijd wordt dit moment 
gebruikt om ook een nieuwe 
riolering aan te leggen. 
De werkzaamheden starten 
eind september en duren tot 
begin augustus 2023. 

Verkeershinder
Doorgaand verkeer en 
bestemmingsverkeer krijgen 
te maken met afsluitingen, 
omleidingen en vertragingen. 

Informatiebijeenkomst 
Op dinsdag 13 
september houdt 
aannemingsmaatschappij 
Van Gelder een 
informatiebijeenkomst bij 
Cultureel Centrum Vredeburg, 
Dusseldorperweg 64 te 
Limmen. 

Het gaat om een inloopavond, er is geen 
vast programma. U kunt binnenlopen 
tussen 19.00 en 21.00 uur. Medewerkers 
van de aannemer en de gemeente zijn 
aanwezig om uw vragen te beantwoorden. 
Er is een scherm met een doorlopende 
presentatie. U hoeft zich niet van tevoren 
aan te melden. 
Zie ook www.castricum.nl/rijksweg
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Agenda sessie raad in opmaat naar begroting 2023
Donderdag 8 september 2022 

Bijeenkomsten Raadzaal
Tijd Onderwerp

De vergaderingen van de raad volgen
U bent van harte uitgenodigd de 
vergaderingen van de gemeenteraad 
op 8 september aanstaande te volgen 
vanaf de publieke tribune. Ook kunt u 
de vergaderingen live volgen en achteraf 
terugkijken via de website https://castricum.
raadsinformatie.nl. Op dezelfde webpagina 
vindt u alle vergaderstukken. 

De vergaderingen op 8 september staan 
in het teken van de eerste uitwerking van 
het coalitieakkoord en de bijbehorende 
dilemma’s in aanloop naar de behandeling 
van de begroting 2023. Tijdens de 
raadsinformatiebijeenkomst hoeft u zich niet 
aan te melden om uw vragen te stellen en 
opmerkingen te maken. 
Wilt u inspreken bij de 
commissievergadering? Meld u dan voor 
17.00 uur op de dag van de vergadering 
aan bij de ri e.

Aanmelden voor het raadsspreekuur
Vertegenwoordigers van verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met u 
als inwoner in gesprek. Wilt u een verzoek 
doen, loopt u tegen een probleem aan 
of wilt u een idee voorleggen, dan kunt u 
zich aanmelden voor het raadsspreekuur. 
Het raadsspreekuur vindt elke twee weken 
plaats op maandagavond. Aanmelden kan 
via de ri e  tot uiterlij  .  uur o  de 
donderdag voorafgaand aan het spreekuur. 
Het eerstvolgende raadsspreekuur is op 
maandag 5 september 2022.

Contact met de griffie
Voor al uw vragen rondom (de 
vergaderingen van) de gemeenteraad kunt 
u bij de ri e terecht. at an er mail via 
raads ri e@castricum.nl of telefonisch via 
088 909 7014, 088 9097094 of 088 909 
9082.

Informatiebijeenkomst
werkzaamheden Rijksweg

19.30-20.15 uur:    Raadsinformatiebijeenkomst
Technische toelichting op eerste uitwerking coalitieakkoord en 
bijbehorende dilemma’s in aanloop naar de behandeling van de 
begroting 2023

R. Dekker/Slootweg/Beems

Pauze
Desgewenst gelegenheid voor kort fractieoverleg

20.45 -22.30 uur:    Commissie
Politieke behandeling eerste uitwerking coalitieakkoord en
bijbehorende dilemma’s in aanloop naar de behandeling van de 
begroting 2023

R. Dekker/Slootweg/Beems

KWF Kankerbestrijding collecteert 
van 4 t/m 10 september 2022

Webinar door E-Fiber op 6 september 
over aanleg glasvezel
Op 6 september organiseert E-Fiber 
een webinar over de aanleg van een 
glasvezelnetwerk in onze gemeente. De 
gemeente heeft met twee leveranciers van 
een glasvezelnetwerk een overeenkomst 
gesloten voor de aanleg: E-Fiber en Delta 
Fiber. E-Fiber gaat als eerste aanleggen. 
De vergunning aan E-Fiber is verleend. 
Het bedrijf gaat na de zomer starten met 
de aanleg, in zeven gebieden. De aanleg 
van het glasvezelnetwerk kan vragen 
oproepen. Daarom organiseert E-Fiber een 
webinar op 6 september om 19.00 uur. 

 de eb a ina .e- ber.nl roject
castricum/ leest u hoe u het webinar kunt 
bijwonen. 

Daar kunt u ook lezen hoe de planning eruit 
ziet. Let op: de aanleg op De Woude voert 
E-Fiber om praktische reden tegelijk uit met 
de aanleg in gemeente Uitgeest. Dat is later 
dan in de rest van Castricum. 

Meer weten? Kijk op www.castricum.nl/
plannen-en-projecten/glasvezelnetwerk

Samen duurzamer in Castricum
Zaterdag 10 september bruist het bij de 
bibliotheek van Castricum (Geesterduinweg 
1) van de energie: Transitie Castricum, 
CALorie en Duurzaam Bouwloket bundelen 
hier activiteiten in een gezamenlijk streven 
Castricum duurzamer te maken vanuit de 
overtuiging dat iedereen kan bijdragen 
aan een duurzamere wereld. Van 12.30 
tot 15.30 uur zijn alle belangstellenden 
welkom.
In het Repair Café kunnen bezoekers 
met hulp van vrijwilligers hun kapotte 
huishoudelijke apparaten vaak een nieuw 
leven in blazen. Denk aan kleine apparaten, 
zoals een strijkbout, een waterkoker of 
elektronisch speelgoed met een maximaal 
formaat van een stofzuiger. Verder is er 
advies over textielreparatie, waaronder ook 
haak- of breiwerk. De entree is gratis maar 
giften zijn welkom. Je betaalt alleen voor 
eventuele materialen. Repareren en laten 
repareren is uiteraard op eigen risico. Naast 
gerepareerde spullen brengt een Repair 

af  oo  veel e elli heid. e unt o e 
en thee drinken en ideeën uitwisselen met 
andere bezoekers. 
Bij de bibliotheek staat ook een mobiele 
showroom, waarbij energiecoaches van 
CALorie en medewerkers van Duurzaam 
Bouwloket klaar staan om informatie 
te verstrekken en adviezen te geven 
over verduurzaming van de woning, 

energiebesparing, het opwekken van 
duurzame energie en deelname aan de 
elektrische deelauto. 

Informatie organisatoren
Transitie Castricum en de Groene Bak
Het Repair Café wordt eens per twee 
maanden georganiseerd. Transitie 
Castricum is een netwerk van 
Castricummers die aan de slag zijn om 
door middel van simpele oplossingen hun 
leven meer duurzaam, sociaal en lokaal te 
maken. De Groene Bak is een groep jonge 
mensen die wil inspireren om duurzamer 
te leven. Bibliotheek Kennemerwaard, 
vestiging Castricum, zet zich in voor 
duurzaamheid.
CALorie is een coöperatie van en voor 
bewoners van de gemeente Castricum met 
als missie de uitstoot van CO2 te beperken 
en het gebruik van duurzame energie te 
bevorderen om zo de opwarming van de 
aarde tegen te gaan. 
Duurzaam Bouwloket verzorgt als 
onafhankelijke en professionele partij het 
energieloket van de gemeente Castricum. 
Je kunt er terecht met al je vragen over 
duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing 
en energie opwekken. 
Voor meer informatie zie de websites: 
Transitiecastricum.nl, Calorieenergie.nl en 
Duurzaambouwloket.nl.

Doorgaand autoverkeer rijdt om via de snelweg 
A9, de Geesterweg  of de Heereweg.
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Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Lezing over duurzaamheid vormt aftrap 
Open Monumentendagen Castricum
‘Duurzame ontwikkeling, landschap en 
erfgoed’ door dr. Hans van Weenen

Dit jaar is ‘Duurzaamheid’ het landelijke 
thema voor de Open Monumentendagen 
(10 en 11 september). In Limmen verzorgt 
dr. Hans van Weenen de lokale aftrap naar 
dit weekend, met een bijzondere lezing 
op vrijdagavond 2 september: ‘Duurzame 
ontwikkeling, landschap en erfgoed’. 
Wethouder Valentijn Brouwer – met onder 
andere erfgoedzaken in zijn portefeuille - 
leidt de lezing kort in. 
De entree is gratis. 
De verandering van het klimaat wordt 
door steeds meer mensen gevoeld. 
Duurzaamheid gaat over ingrepen gericht 
op de toekomst. Van Weenen laat zien hoe 

het verleden daarvoor een inspiratiebron 
kan zijn. Hij verbindt duurzame 
ontwikkeling, landschap en erfgoed, en licht 
toe hoe aanpassing aan veranderingen in 
de omgeving al eeuwenlang een thema is 
voor Castricum. Welke kansen biedt het 
historisch landschap voor oplossingen van 
de huidige klimaatproblemen?

Vrijdag 2 september, inloop 19:30 uur, 
start programma om 20:00 uur. 
Cultureel Centrum Vredeburg,
Dusseldorperweg 64 Limmen. 
Entree is vrij, aanmelden is niet nodig. 
Volgende week op deze pagina meer 
informatie over het programma van 
de Open Monumenten Dagen in onze 
gemeente. 

Inloopspreekuur DigiSpot vanaf
30 augustus in Castricum
Op 30 augustus start  Bibliotheek 
Kennemerwaard een nieuw inloopspreekuur 
bij de gemeente Castricum, het DigiSpot. 
Tijdens dit gratis inloopspreekuur kunt u 
terecht met al uw vragen over omgaan 
met de computer én de digitale overheid. 
Een afspraak maken bij de gemeente, uw 
rijbewijs verlengen, zorgtoeslag aanvragen, 
het is soms best moeilijk. Medewerkers 
van Bibliotheek Kennemerwaard kunnen u 
hierbij helpen. Ook als u vragen hebt over 
taal en rekenen of als u beter wilt leren 
omgaan met geld kunt u bij dit spreekuur 
terecht. 

Waar en wanneer
Iedere dinsdagochtend van 09.00 tot 11.00 
uur is de bibliotheek in het gemeentehuis 
in Castricum. Ze sluiten met het DigiSpot 
spreekuur aan bij het inloopspreekuur 
geldzaken van de gemeente. Van tevoren 
een afspraak maken is niet nodig, u 
kunt gewoon langskomen. De hulp is 
gratis. Bibliotheek Kennemerwaard 
verzorgt ook op andere locaties DigiSpot 

spreekuren. Wilt u meer informatie? Bel 
met de klantenservice op 072 – 515 66 
44. Kijk voor het complete overzicht van 
spreekuren, data en tijden op bknw.nl/
agenda.

Inloopspreekuur geldzaken gemeente 
Castricum
Om het DigiSpot op een laagdrempelige 
manier voor zoveel mogelijk mensen 
bereikbaar te maken, is samenwerking 
gezocht met de gemeente Castricum. Het 
spreekuur DigiSpot is gecombineerd met 
het inloopspreekuur geldzaken van de 
gemeente. Hier kunt u terecht met vragen 
over geldproblemen. Samen met een 
deskundige vindt u de juiste antwoorden. 
Vroegtijdig vragen stellen over geldzaken 
kan voorkomen dat u geldproblemen krijgt. 
Kom gerust langs op het spreekuur. U hoeft 
geen afspraak te maken. Iedere dinsdag 
van 09.00 tot 11.00 uur is er een spreekuur 
in het gemeentehuis van Castricum, 
Raadhuisplein 1.

Verkoop gronden nabij de
Hogeweg te Limmen
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Castricum 
maakt bekend dat zij voornemens is om 
het perceel kadastraal bekend gemeente 
Limmen, sectie C nummer 4322, groot 35 
m² te verkopen aan Ontwikkelingsbedrijf De 
Limmer Strandwal C.V.. Naar het oordeel 
van de gemeente is Ontwikkelingsbedrijf 
De Limmer Strandwal C.V. de enige 
serieuze gegadigde voor de aankoop van 
voornoemd perceel en daarom zal zij tot 
verkoop overgaan. 
Motivatie verkoop aan Ontwikkelingsbedrijf 
De Limmer Strandwal C.V.
Genoemde gronden behoren tot het 
woningbouwproject Limmen Zandzoom 
en worden in dat kader verkocht aan 
Ontwikkelingsbedrijf De Limmer Strandwal 
C.V. die dit woningbouwproject realiseert.
Op basis van objectieve, toetsbare en 
redelijke criteria staat vast dat alleen 
Ontwikkelingsbedrijf De Limmer Strandwal 
C.V. als serieuze gegadigde in aanmerking 
komt voor de aankoop van genoemde 
gronden. Zij is immers de partij die het 
woningbouwproject Limmen Zandzoom 
realiseert. Tevens speelt mee dat deze 
verkoop aan Ontwikkelingsbedrijf De 

Limmer Strandwal C.V. een kwaliteitsimpuls 
voor genoemde gebiedsontwikkeling 
geeft. Ontwikkelingsbedrijf De Limmer 
Strandwal C.V. gaat immers enkele kavels 
samenvoegen en ruilen. Zo ontstaat er 
een logischer en betere verkaveling in het 
gebied.
Derden die menen dat zij op grond van 
de voornoemde criteria eveneens in 
aanmerking komen voor de grondaankoop 
kunnen zich met ingang van de dag van 
deze publicatie gedurende twintig (20) 
dagen melden bij de heer Van Boven 
van de gemeente Castricum via het 
e-mailadres: janvanboven@debuch.nl. 
Wij attenderen u er op dat de gemeente 
Castricum bij deze grondverkoop een 
zorgvuldige afweging heeft gemaakt. Een 
aanmelding bij de gemeente Castricum 
betekent dan ook niet dat de gemeente 
automatisch af zal zien van gunning aan de 
huidige gegadigde.

Informatie
Voor informatie over de verkoop van de 
gronden kunt u contact op nemen met 
de heer Van Boven via het e-mailadres: 
janvanboven@debuch.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

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Aangevraagd

Bloemgaarde 28 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 22 
augustus 2022 (Z22 088461)
Dopheide 19 in Limmen, het plaatsen van dakkapellen, datum ontvangst 19 augus-
tus 2022 (Z22 088379)
Zeeweg 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477 en 479 in Castricum, het vervangen van 
8 oude strandhuisjes voor nieuwe, datum ontvangst 18 augustus 2022 (Z22 088263)
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

Geesterweg 1e en Geesterweg 1a 601 t/m 1a 606 in Akersloot (Geesterweg 
1a), herbouwen van de loods tbv logiesverblijven, verzenddatum 24 augustus 2022 
(Z22 068582)
Rijksweg 1 (kadastraal 11 sectie D) in Limmen, het gedeeltelijk verbreden en dem-
pen van de sloot, verzenddatum 24 augustus 2022 (Z22 078930)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)

Dr. Jacobilaan 13 in Castricum, het aanbrengen van dubbelglas in de woning, ver-
zenddatum 14 juli 2022 (Z22 074015)
De Wieken 75 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 28 juni 
2022 (Z22 075707)
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)

Stetweg 37 in Castricum, het bouwen van een Deka supermarkt en woningen, ver-
zenddatum 13 juni 2022 (WABO1901661)
Dusseldorperweg 58 t/m 58i te Limmen (Dusseldorperweg 58), het bouwen van 
10 appartementen (De Schutterij), verzenddatum 1 juli 2022 (WABO2001643)
Koningsweg 76-b in Akersloot, het realiseren van een theehuis, verzenddatum 29 
juni 2022 (Z22 070089)
Westerweg 31-c in Akersloot, het plaatsen van een overkapping en het vergroten 
van de woning, verzenddatum 8 juni 2022 (Z22 070329)
Händelstraat 14 in Castricum, het verbouwen van de woning, verzenddatum 6 juli 
2022 (Z22 070879)
Kievit 6 in Castricum, het bouwen van een carport, verzenddatum 5 juli 2022 (Z22 
075709)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.




