
woensdag 7 september 2022

Gemeentenieuws

     

Agenda sessie raad in opmaat naar begroting 2023
Donderdag 8 september 2022 

Bijeenkomsten Raadzaal
Tijd Onderwerp

        

Agenda Raadsplein  
Donderdag 15 september 2022  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

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
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

Hoe ziet een zonnepaneel, 
warmtepomp of infrarood-
verwarming eruit?
“Bent u benieuwd hoe verschillende 
energiebesparende maatregelen 
werken of hoe een warmtepomp eruit 
ziet? Dan bent u van harte welkom 
om langs te komen bij de duurzame 
showroom op zaterdagmiddag 
10 september,” aldus wethouder 
duurzaamheid, Valentijn Brouwer. 
In deze showroom kun je kleine 
en grotere maatregelen, zoals 
radiatorfolie, een infraroodpaneel of 
zonnepanelen bekijken en hier vragen 
over stellen.
  
“Een adviseur van het onafhankelijke 
Duurzaam Bouwloket en energiecoaches 
van CALorie Energie zijn deze dag 
aanwezig om u hier alles over te vertellen.” 
De showroom staat van 12.30 tot 15.30 
uur bij de ingang van de bibliotheek aan de 
Geesterduinweg.

Onafhankelijk advies
Bij de showroom zijn vrijwillige 
energiecoaches van CALorie Energie 
aanwezig. Zij informeren u graag over 
mogelijkheden tot verduurzaming. 

Het Duurzaam Bouwloket is het 
energieloket van de gemeente Castricum. 
Bewoners kunnen hier terecht voor 
gratis en onafhankelijk advies over het 
energiezuinig, duurzaam en aardgasvrij 
maken van hun woning. Het Duurzaam 
Bouwloket heeft ook informatie in huis 
over de mogelijkheid van subsidie en 
financiering.

Duurzame zaterdag
Op 10 september vinden meer duurzame 
activiteiten plaats. Zo kun je bijvoorbeeld 
bij het Repair Café in de bibliotheek hulp 
krijgen van vrijwilligers bij het repareren 
van kleine kapotte spullen. Kijk voor 
meer activiteiten op de website van 
Bibliotheek Kennemerwaard via: 
www.bibliotheekkennemerwaard.nl.

Heeft u vragen?
Kunt u 10 september niet? U kunt 
voor onafhankelijke informatie contact 
opnemen met Duurzaam Bouwloket 
via www.duurzaambouwloket.nl of via 
telefoonnummer 072-743 39 56. 
Op de website van CALorie, 
www.calorieenergie.nl, kunt u zien waar 
deze vrijwilligers u mee kunnen helpen.

KWF Kankerbestrijding collecteert 
van 4 t/m 10 september 2022

Kom 10 september naar de showroom 
bij de bibliotheek in Castricum

Open Monumentendag Castricum
Op 10 en 11 september vindt de Open 
Monumentendag weer plaats. Dit jaar 
is het landelijke thema ‘Duurzaamheid’. 
Er is een programma vol lokale 
monumenten die dat weekend 
geopend zijn. Komt u ook? 

Verschillende monumenten in onze 
gemeente openen ook hun deuren. Onder 
andere Hof van Kijk-uit (met speciale 
aandacht voor een nabijgelegen bunker), 
een bijzondere langhuisstolp aan de 
Breedeweg in Castricum, korenmolen 
d’Oude Knegt in Akersloot en kerkje De 
Kemphaan op De Woude. 

Wilt u het volledige programma voor 
Castricum - en omringende gemeenten – 
lezen? Kijk op onze speciale webpagina: 
www.castricum.nl/nieuws/open-
monumentendag-op-10-en-11-september. 
Het programma is ook, samen met een 

gratis Monumentengids, af te halen in 
het gemeentehuis, de bibliotheken en 
historische musea (tijdens openingstijden). 
Tijdens het weekend van de Open 
Monumentendag kunt u het programma 
ook ophalen bij de deelnemende 
monumenten. 

Alle landelijk deelnemende monumenten 
vindt u op de website van de Open 
Monumentendag: 

19.30-20.15 uur: Commissie Trouwzaal
Commissie begrotingswijziging BUCH 
Lutke Schipholt / Slootweg / Beems 

19.30-21.00 uur: Commissie Raadzaal
Commissie aangepast Beleidsplan schuldhulpverlening 
2022 – 2026

20.15 – 21.00: Commissie Algemene Zaken*
1A.   Besluitenlijst raadsvergadering 14 juli 2022 
1B.   Lijst van ingekomen stukken 15 september 2022
1C.   Lijst ter inzage gelegde informatie 15 september 2022
1D.   Mededelingen van het college
1E.   Vragen uit de raad
Pauze

21.15-22.30 uur: Commissie diverse bestemmingsplannen:
- Bestemmingsplan Startingerweg Akersloot fase 2
- Bestemmingsplan Limmerweg 4 te Bakkum

21.15-22.30 uur: Commissie kader aanwending Enecogelden 
22.45-23.00 uur Raadsvergadering Raadzaal

1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Toelating en beëdiging van dhr. T.A. de Heer als raadslid voor 

De VrijeLijst
4 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
5 Besluitvorming
A Quickscan Rekenkamercommissie BUCH naar de BUCH-

samenwerking 
6 Sluiting 

De vergaderingen bijwonen
Op donderdag 8 september en donderdag 
15 september vergadert de raad in 
het gemeentehuis. U bent van harte 
uitgenodigd de vergaderingen bij te wonen 
vanaf de publieke tribune. Ook kunt u 
de vergaderingen live volgen en achteraf 
terugkijken via de website www.
castricum.raadsinformatie.nl. Op dezelfde 
webpagina vindt u alle vergaderstukken. 

Inspreken of meepraten
Wilt u inspreken bij één van de 
commissievergaderingen, meld u 
dan uiterlijk 17.00 uur op de dag 
van de vergadering aan bi  de gri e. 
Bij commissies die zijn aangemerkt 
met een * (zie agenda) is inspreken 
niet (meer) mogelijk. Voor de 
raadsinformatiebijeenkomst hoeft u zich 
niet aan te melden om uw vragen te stellen 
en opmerkingen te maken. 

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 gri e  tot uiterli k .  uur op de 
donderdag voorafgaand aan het spreekuur. 
Het eerstvolgende raadsspreekuur is op 
maandag 19 september 2022.

onta t et de r e
Voor al uw vragen rondom (de 
vergaderingen van) de gemeenteraad kunt 
u bi  de gri e terecht. at kan per mail via 
raadsgri e@castricum.nl of telefonisch via 
088 909 7014, 088 9097094 of 088 909 
9082.
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Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats:
Ter hoogte van: Plantenhove in Castricum
  Overtoom in Castricum

et verkeersbesluit kunt u vinden op .o cielebekendmakingen.nl. anaf  
september 2022 ligt het verkeersbesluit 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. 
Tijdens deze periode kunt u bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Team Verkeer en Vervoer Castricum via 140251.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Bomen verwijderd 
voor nieuwe Rijksweg
We laten de bomen in Castricum zo 
lang mogelijk groeien. Verwijderen 
doen we alleen als het echt niet 
anders kan. En ze worden altijd in de 
omgeving vervangen. Dat gebeurt 
ook met de bomen aan de Rijksweg 
Limmen die plaats moeten maken voor 
de wegvernieuwing.

Langs het werkgebied aan de Rijksweg 
staan 280 bomen. De meeste kunnen 
blijven staan, maar voor 50 bomen is dat 
niet het geval. Het gaat om iepen en lindes. 
Zo kunnen we meer en betere oversteken 
maken  de fietspaden verbreden en een 
aantal kruisingen verbeteren. 

Er komen 54 bomen terug om de 
verwijderde bomen te vervangen. Dat 
worden verschillende soorten. Meer variatie 
is goed om boomziektes en plagen tegen 
te gaan. Bij de nieuwe aanplant komen 
wortelschermen. Dat is tegen opdrukkende 

ortels in het fietspad.

Infobijeenkomst werk Rijksweg
De Rijksweg gaat binnenkort voor ongeveer 
9 maanden op de schop. Er komt nieuw 

asfalt en er komen verbeteringen aan de 
inrichting. Dat zorgt voor meer veiligheid 
voor verkeer uit de i straten  voor fietsers 
en voor voetgangers die oversteken. Ook 
wordt de waterafvoer aangepakt: zo kan 
regenwater makkelijker weg bij veel regen 
en komt het in een berging als bu er bi  
droge tijden.

De Rijksweg is een drukke doorgaande 
weg. Het werk gaat gepaard met 
wegafsluitingen. Overlast, omrijden en 
vertragingen voor het verkeer zijn helaas 
onvermijdelijk.  Bewoners en ondernemers 
langs de weg gaan dit merken, maar ook 
wie elders in de gemeente woont en de 
weg op gaat, krijgt er mogelijk mee te 
maken.

Wie meer wil weten over de 
werkzaamheden, de planning en de 
gevolgen voor het verkeer, kan terecht 
op een inloopbijeenkomst, dinsdag 13 
september in de Vredeburg Limmen. 
Binnenlopen kan op elk tijdstip tussen 
19.00 en 21.00 uur.

Zie ook: www.Castricum.nl/Rijksweg

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

Brahmslaan 8a in Akersloot, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 
29 augustus 2022 (Z22 089310)
‘t Kieftenland 42 in Limmen, het uitbreiden van de woning, datum ontvangst 
1 september 2022 (Z22 089887)
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

Adriaen Banckertsstraat 2 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, 
verzenddatum 31 augustus 2022 (Z22 083020)
Binnengeest 49 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
26 augustus 2022 (Z22 083635)
Bloemgaarde 28 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
31 augustus 2022 (Z22 088461)
Dopheide 19 in Limmen, het plaatsen van dakkapellen, verzenddatum 31 augustus 
2022 (Z22 088379)
Esdoornlaan 26 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, verzenddatum 
25 augustus 2022 (Z22 079354)
Korte Cieweg 30 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
26 augustus 2022 (Z22 083641)
Mozartlaan 65 Akersloot, het brandveilig gebruik van de OBS Rembrandtschool 
(Z22 073567)
Oude Parklaan 102, 102a t/m 102z te Castricum en Oude Parklaan 104, 104a 
t/m 104k en 104m t/m 104n en 104p t/m 104w te Castricum (Oude Parklaan 
vlek I), het wijzigen van de indeling van zes appartementen na verleende vergunning, 
verzenddatum 29 augustus 2022 (Z22 087149)
Van Uytrechtlaan 25 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
25 augustus 2022 (Z22 079504)
Wielewaal 11 in Castricum, het uitbreiden van woning en vervangen van de kap, 
verzenddatum 30 augustus 2022 (Z22 076709)
Zeeweg 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477 en 479 in Castricum, het vervangen van 
8 oude strandhuisjes voor nieuwe, verzenddatum 26 augustus 2022 (Z22 088263)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Weigeringen

Boccherinistraat 41 in Castricum, het kappen van een eikenboom, verzenddatum 
31 augustus 2022 (Z22 080154)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Sokkerwei 4 en 6 in Castricum, het brandveilig gebruik van het pand, 
(WABO2100108)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 17 augustus 2022 zes weken ter inzage. Tijdens deze 
termijn kan een ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor meer 
informatie kunt u contact met ons opnemen.

Ter info: Sinds 1 juli 2021 geen publicatie meer in Staatscourant 

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende evenementenvergunning Kermis Limmen 2022 in feesttent 
op vrijdag 9 september t/m maandag 12 september 2022 in Limmen, 
Dusseldorperweg 56 en Vislaantje in Limmen, verzenddatum 29 augustus 2022 
(Z22 080601)
Pilot tijdelijk gewijzigde terrasvergunning m.b.t. sluitingstijd terras 
Grandcafé Balu in de maanden september 2022, juni 2023 en september 
2023 tot 01.00 uur, Dorpsstraat 35a in Castricum, verzenddatum 
1 september 2022 (Z22 089830)
Pilot tijdelijk gewijzigde terrasvergunning m.b.t. sluitingstijd terras Johnny’s 
Café in de maanden september 2022, juni 2023 en september 2023 tot 01.00 
uur, Dorpsstraat 35c in Castricum, verzenddatum 1 september 2022 (Z22 089836)
Pilot tijdelijk gewijzigde terrasvergunning m.b.t. sluitingstijd terras restaurant 
Brutaal in de maanden september 2022, juni 2023 en september 2023 tot 01.00 
uur, Dorpsstraat 35b in Castricum, verzenddatum 1 september 2022 (Z22 089828)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

De zomerdienstregeling van de veerpont van Akersloot is aangepast. In de 
periode van 6 april tot 1 november zal de veerpont in het vervolg varen op de 
volgende tijden:

Wijziging zomerdienstregeling veerpont Akersloot

Deze wijziging gaat in per 1 oktober 2022. Dit houdt in dat de veerpont van 1 oktober 
2022 tot 1 november 2022 al via de aangepaste zomerdienstregeling vaart. 

Maandag 7.00 – 22.00 uur
Dinsdag 7.00 – 22.00 uur
Woensdag 7.00 – 22.00 uur
Donderdag 7.00 – 22.00 uur

Vrijdag   7.00 – 22.00 uur
Zaterdag 8.00 – 22.00 uur
Zondag   8.00 – 22.00 uur



Bekendmaking van voornemens 
tot verkoop van gemeentegrond
De Hoge Raad heeft op 26 november 
2021 geoordeeld dat een overheids-
lichaam dat een onroerende zaak wil 
verkopen, gelegenheid moet bieden 
aan (potentiele) gegadigden om mee 
te dingen naar deze onroerende 
zaak, indien er meerdere gegadigden 
zijn voor de aankoop van de des-
betreffende onroerende zaak of 
redelijkerwijs te verwachten is dat er 
meerdere gegadigden zullen zijn. Dit 
houdt in dat het overheidslichaam de 
koper moet selecteren aan de hand 
van objectieve, toetsbare en redelijke 
criteria. De verplichting vloeit voort 
uit het gelijkheidsbeginsel, dat in 

deze context strekt tot het bieden van 
gelijke kansen.

Dit kan achterwege blijven als bij voorbaat 
of redelijkerwijs mag worden aangenomen 
dat op grond van objectieve, toetsbare 
en redelijke criteria slechts één serieuze 
gegadigde in aanmerking komt voor de 
aankoop. In dat geval moet het voornemen 
tot een-op-een verkoop wel gemotiveerd 
bekend worden gemaakt.

De gemeente Castricum is voornemens 
om het perceel gelegen naast de Rijksweg 
68 te Limmen, kadastraal bekend 
gemeente Limmen, sectie A no. 3991 

gedeeltelijk ter oppervlakte van ca. 54 m2

te verkopen aan Quartet Projecten BV. 
Naar de mening van de gemeente staat 
vast dat de beoogde koper kan worden 
aangemerkt als enige serieuze gegadigde 
omdat:
- de te verkopen grond alleen en direct

grenst aan het perceel Rijksweg 68;
- de te verkopen grond integraal deel

uitmaakt van de voorgenomen (her)
ontwikkeling van het perceel Rijksweg 68
te Limmen.

Het feit dat een voornemen tot verkoop 
bekend wordt gemaakt betekent niet dat 
de gemeente al definitief tot verkoop heeft 

besloten. Ook betekent het niet dat met de 
koper overeenstemming is bereikt of zeker 
is dat er overeenstemming zal worden 
bereikt.

Reactietermijn
Bent u van mening dat ook u gelet op 
het gelijkheidsbeginsel als gegadigde in 
aanmerking komt voor de aankoop van de 
in deze publicatie omschreven grond dan 
kunt u tot 27 september 2022 een reactie 
voorzien van een motivering toezenden 
aan de gemeente Castricum, afdeling 
Plannen en Projecten, t.a.v. Richard van 
den Haak, telefoonnummer 14 0251 of via 
mailadres richardvandenhaak@debuch.nl
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