
Vergunningen gemeente Castricum

Vergunningen
Verlenging Omgevingsvergunning, Zuidkerkenlaan 18 in Limmen, het plaatsen van een carport 
(WABO1901219) Datum publicatie 04-09-2019

Verleende Omgevingsvergunning (regulier), Duinakker 21 in Castricum, het bouwen van een 
schuur 27 augustus 2019 (WABO1900632) Datum publicatie 04-09-2019

Verlenging Omgevingsvergunning, Duinenboschweg 50 t/m 76 (kad.sectie D, nr.1370 
Nieuwkoningsduin) fase 7 in Castricum, het maken van twee uitwegen (WABO1901149) Datum 
publicatie 04-09-2019

Verleende evenementenvergunning Kermis Limmen 2019 op vrijdag 6 september 2019 van 
16.00 uur tot 02.30 uur, zaterdag 7 september 2019 van 14.00 uur tot 02.30 uur, zondag 8 
september 2019 van 17.00 uur tot 01.00 uur, 9 september 2019 van 08.00 uur tot 23.00 uur, 
Dusselseldorperweg 56, Limmen, verzenddatum besluit 26 augustus 2019 (APV1900568)
Datum publicatie 04-09-2019

Ontvangen aanvraag Omgevingsvergunning, Groteweide 44 in Castricum, het vergroten van de 
woning (WABO1901439) Datum publicatie 04-09-2019

Verlenging Omgevingsvergunning, Zuidkerkenlaan 5 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel 
(WABO1901184) Datum publicatie 04-09-2019

Verleende Omgevingsvergunning (regulier), Onderlangs (nabij begraafplaats Onderlangs en de 
voetbalvelden Vitesse 22) in Castricum, het aanleggen van een trap/pad en het realiseren van 
een hekwerk met poort 28 augustus 2019 (WABO1901151). Datum publicatie 04-09-2019 

Verlenging Omgevingsvergunning, Schulpvaart (sectie C4460) in Castricum, het inrichten van 
een ecologische verbindingszone tussen de duinen en Laag-Holland Schulpvaart in Castricum 
(WABO1901159). Datum publicatie 04-09-2019

Verleende Omgevingsvergunning (regulier), Ruiterweg 40 in Castricum, het vergroten van een 
dakkapel op de zijgevel 26 augustus 2019 (WABO1901147) Datum publicatie 04-09-2019 

Verleende Omgevingsvergunning (regulier), Eerste Groenelaan 54 in Castricum, het plaatsen van 
een dakopbouw 29 augustus 2019 (WABO1901199) Datum publicatie 04-09-2019

Kennisgeving buiten behandeling Omgevingsvergunning Rooinap 15, 17, 19 en 21 in Limmen 
(voorheen 15) de bouw van 4 woningen in een voormalig bedrijfspand verzenddatum besluit 27 
augustus 2019 (WABO1801158) Datum publicatie 03-09-2019 

75000 euro om idee circulair centrum uit te werken
BUCH-gemeenten winnen landelijke 
prijsvraag Rijkswaterstaat

Oude meubels, speelgoed, �et-
sen, ski’s van alles komt terecht 
in het grof restafval; hieruit valt 
nog veel te winnen. Het bevat tal 
van bruikbare materialen. Of het 
kan na reparatie nog even mee 
en krijgt een nieuwe eigenaar. 
Verbranden is zonde, kost onno-
dig geld en is vervuilend. Daarom 
willen de gemeenten de krach-
ten bundelen in een circulair cen-
trum. Zo verdwijnt veel minder 
afval in de verbrandingsoven en 
worden bruikbare grondsto�en 
optimaal benut.

Samenwerken
De milieustraten van de gemeen-
ten willen uit grof restafval bouw-
materialen halen, goede produc-
ten via de kringloop opnieuw 
aanbieden, en nieuwe produc-

ten maken uit restmaterialen. 
Het idee is samen te werken met 
kringloopwinkels, ondernemers, 
scholen en instellingen op het ge-
bied van werkvoorziening.
Een circulair centrum is er om sa-
menwerking te versterken op 
het gebied van scheiden, repa-
reren en hergebruik én om jon-
geren met een afstand tot de ar-
beidsmarkt op te leiden. Ook in-
woners kunnen er straks terecht 
voor workshops, gebruik van de 
werkplaats of om hun klusvaar-
digheden te delen. 

Leerlingen en studenten
De gemeenten betrekken jon-
geren bij het onderdeel design. 
Technasiumleerlingen van het 
Castricumse Bonhoe�ercollege 
kregen deze week van de Castri-

cumse wethouder Paul Sletten-
haar de opdracht om een bruik-
baar product te ontwerpen uit in-
grediënten van grof restafval. Stu-
denten van de TU Delft (van de 
faculteit Industrieel Ontwerpen) 
kregen dezelfde opdracht van de 
Heilooër wethouder Rob Opdam. 
Het moet gaan om een product 
dat goed in serie gemaakt kan 
worden én goed verkoopbaar is. 
Het plan is volgend jaar een proef 
te starten met de productie in een 
centraal atelier. 

Prijsvraag
Dit alles is mogelijk dankzij de 
prijsvraag van het ministerie van 
Rijkswaterstaat waaraan de vier 
gemeenten gezamenlijk deelna-
men. Tien van de 43 inzendingen 
kwamen als winnaar uit de bus. 
Deze inzenders zijn daarmee pi-
lotgemeenten voor een circulair 
ambachtscentrum.
De BUCH-gemeenten hebben al-
len als doel om het restafval �ink 
omlaag te brengen. Dit project 
past daarin. (Foto: aangeleverd)

BUCH - De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo mo-
gen gaan onderzoeken hoe een circulair centrum mogelijk ge-
maakt kan worden. In zo’n centrum wordt grof restafval optimaal 
hergebruikt: reparatie, demontage of een nieuw product. De ge-
meenten wonnen via een prijsvraag van Rijkswaterstaat 75.000 
euro om dit idee uit te werken.

Wethouder Paul Slettenhaar van de gemeente Castricum en leerlingen van het Bonhoe�ercollege geven hun 
thumbs up voor het project Circulair Centrum (foto: aangeleverd)

Blijk van waardering voor 
mantelzorgers

Veel mensen die ernstig of lang-
durig ziek zijn, worden geholpen 
door mantelzorgers. Met hun be-
langeloze inzet zorgen mantel-
zorgers ervoor dat mensen (lan-
ger) in hun eigen omgeving kun-
nen blijven wonen. Ze zijn onmis-
baar in de samenleving. Daarom 
kunnen zij van de gemeente een 

blijk van waardering krijgen in de 
vorm van een cadeaubon. Deze 
‘mantelzorgwaardering’ is geen 
vergoeding voor onkosten, maar 
een waardering voor de onder-
steuning en zorg die zij afgelopen 
jaar hebben geboden.

De Mantelzorgwaardering
2019
De gemeente heeft een brief ge-
stuurd naar de inwoners die dit 
mogelijk aangaat. De waarde-
ring is bedoeld voor mantelzor-
gers die in 2019 minstens drie 
maanden intensief voor een an-
der hebben gezorgd. De aanvra-

Mantelzorg is belangrijk en onmisbaar werk. De gemeente wil dat belonen met een ‘mantelzorg-
waardering’ in de vorm van een cadeaubon. Inwoners die verzorging of hulp krijgen van familie of 
andere naasten, kunnen deze mantelzorgers voordragen voor deze blijk van waardering. 

ger moet wonen in de gemeen-
te Castricum. Ook mensen van 
wie de gemeente niet weet dat zij 
mantelzorg krijgen - en dus geen 
brief hebben ontvangen - kun-
nen iemand voordragen. Deze 
mantelzorger(s) mogen ook bui-
ten de gemeente wonen.
Ook kinderen die regelmatig 
meehelpen met de verzorging 
van een langdurig ziek familie-
lid, zijn mantelzorgers. Zij doen 
bijvoorbeeld allerlei klusjes zo-
als boodschappen, koken of op 
broertjes en zusjes passen. Jonge 
mantelzorgers hebben ook recht 
op mantelzorgwaardering.

Mantelzorgers aanmelden
Vanaf heden tot en met donder-

dag 31 oktober a.s. is een digitaal 
aanmeldformulier beschikbaar 
op www.castricum.nl/mantel-
zorg. Hier vindt de aanvrager in-
formatie over mantelzorg en het 
aanmeldformulier ‘Mantelzorg-
waardering 2019’. De verstrekte 
gegevens worden gebruikt voor 
de beoordeling en het toezenden 
van de waardering.

Wanneer de aanvrager geen mo-
gelijkheid heeft om het digitaal 
aan te vragen, adviseren wij hen 
een papieren aanmeldformulier 
op te halen bij het gemeentehuis 
of bij het Sociaal Team tijdens de 
inloopspreekuren. Het volledig 
ingevulde formulier moet uiter-
lijk donderdag 31 oktober 2019 

ingeleverd zijn bij de gemeente. 
De poststempel is bepalend of de 
aanvraag binnen het termijn valt.

Cadeaukaart of bonnen
Voor de feestdagen ontvangt de 
mantelzorger(s) een cadeaukaart 
als blijk van waardering voor zijn 
of haar goede zorgen. Per mantel-
zorger kan er een keuze gemaakt 
worden uit een VVV-cadeaukaart, 
een boekenbon of een entertain-
ment bon. De hoogte van de ca-
deaukaart wordt in november be-
paald (maximaal 100 euro).

Met de rolstoel door Noord Holland
Regio - Ook voor mensen met 
een lichamelijke beperking is het 
van belang om voldoende te blij-
ven bewegen. Dat geldt nog na-
drukkelijker voor mensen die aan 
een rolstoel gebonden zijn, aan-
gezien zij veelal uitsluitend zit-
tend door het leven gaan. Arja 
en Robin uit Heemskerk zijn zich 
hiervan goed bewust en verplaat-
sen zich eind deze maand in hun 
rolstoelen door een groot deel 
van de provincie Noord-Holland 
voor een doneeractie.

Sinds 2011 zijn Arja en Robin rol-
stoelgebonden. Arja mist een on-
derbeen en Robin mist twee be-
nen en een arm. Vorige maand 
gingen ze in hun rolstoelen van 

Beverwijk naar Den Helder, een 
rit van zestig kilometer die ze in 
twee dagen tijd hebben afge-
legd zonder enige voorbereiding. 
Deze prestatie bracht ze op het 
idee om een nieuwe uitdaging 
aan te gaan. Met de doneeractie 
‘Ga toch bewegen’ willen Arja en 
Robin 10.000 euro bijeen bren-
gen voor de aanschaf van een 
tweepersoons brommobiel. In de 
wintermaanden willen ze zo veel 
mogelijk mensen met een licha-
melijke beperking bereiken om 
ze vervolgens uit te nodigen voor 
gezamenlijke activiteiten in het 
voorjaar en de zomer van 2020.
Op maandag 23 september om 
09.00 uur vertrekken Arja en 
Robin vanuit BonbonBike aan de 

Breelaan 52 in Bergen voor een 
rondrit langs Aartswoud, Medem-
blik, Hoorn, Zuidoostbeemster en 
Akersloot. Ze verwachten op vrij-
dag 27 september om 11.00 uur 
weer terug te zijn in Heemskerk, 
waar ze feestelijk worden ont-
haald door het team van Fit4you2 
aan de Beneluxlaan 205-207. Dit 
bedrijf biedt allerlei mogelijkhe-
den op het gebied van bewegen 
en trainen, ook aan mensen met 
een lichamelijke beperking. Net 
als BonBonBike in Bergen is ook 
Fit4you2 sponsor van deze ac-
tie. Iedereen die Arja en Robin wil 
steunen met een bijdrage kan via 
https://www.doneeractie.nl/ga-
toch-bewegen/-37316 een dona-
tie doen. (Foto: aangeleverd)




