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Balies gemeentehuis 2 oktober gesloten
Op vrijdag 2 oktober krijgen wij een nieuw computersysteem. Daarom zijn die dag onze 
balies dicht. En kunt u geen afspraak maken. Met spoed een rijbewijs of reisdocument 
nodig? Dan kunt u die uiterlijk tot woensdag 30 september 14.00 uur aanvragen.

Mosquito-piloten krijgen eigen monument
Warren Zeller en Herbert Tribbeck. De 
eerste een Engelse piloot, de tweede 
zijn Canadese gezagvoerder. Op 8 
september 1944 stortt en zij met hun 
Havilland Mosquito-vliegtuig van de 
Engelse luchtmacht neer in Limmen. 
76 jaar later, op dinsdag 8 september 
2020, zijn de twee oorlogsvliegers 
herdacht met een eigen monument, 
vlakbij de plaats waar hun vliegtuig is 
neergekomen. Dat gebeurde ti jdens 
een bijeenkomst met onder meer 
burgemeester Mans, de Sti chti ng Oud 
Limmen en vertegenwoordigers van 
de ambassades van het Verenigd Koninkrijk en Canada. Op het hoogtepunt vlogen er vier ou de 
Fokker-lesvliegtuigen over. Een vlucht ter ere van de omgekomen vrijheidsstrijders. 
Foto’s: Henk de Reus

Agenda raadsinformatiebijeenkomst
24 september 2020

 Commissie
19.30 – 20.30 Consultati e inzake onderwijs (besloten)

 Raadswerkgroep
19.30 – 20.30 Raadswerkgroep Omgevingswet (bijpraten over opbrengst 
 parti cipati esessies t.b.v. hoofdlijnen Omgevingsvisie) 
 Pauze

 Commissie
21.00 – 22.30 Visie Aardgasvrije Wijken & Rapport haalbaarheidsonderzoek collecti eve  
 warmte Castricum (warmtenet)

De gemeenteraad van Castricum vergadert op 17 september 2020 en op 24 september 2020 
grotendeels virtueel. Enkele bijeenkomsten vinden plaats in de raadzaal.  

De agenda’s treft  u hiernaast aan. De bijbehorende vergaderstukken kunt u raadplegen via 
castricum.raadsinformati e.nl.

Als inwoner bent u van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. Dat kan op diverse manieren. 
In de agenda treft  u per onderwerp aan hoe u de vergadering kunt volgen:

U kunt de vergadering live bijwonen via de vergaderapplicati e Zoom. Een instructi e 
kunt u vinden op htt ps://www.castricum.nl/virtueelvergaderen. De toegangscodes 
kunt u vinden op castricum.raadsinformati e.nl bij de desbetreff ende vergadering.

Enkele dagen na de vergadering kunt u deze terugkijken in het raadsinformati esysteem 
via castricum.raadsinformati e.nl

De vergadering is live te volgen in de Raadzaal van het gemeentehuis van Castricum. 
De raadzaal is ingericht conform de geldende richtlijnen. Er is om die reden beperkt 
ruimte voor publiek. Wilt u een vergadering vanaf de publieke tribune volgen, meld u 
dan aan bij de griffi  e. 

Tijdens de virtuele raadsinformati ebijeenkomsten bent u als inwoner van harte welkom uw vragen 
te stellen of opmerkingen te maken. U hoeft  zich hiervoor niet aan te melden. 

Wilt u inspreken bij één van de commissievergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur op de dag van 
de vergadering aan bij de griffi  e. Sowieso kunt u voor al uw vragen rondom de vergaderingen van de 
raad bij de griffi  e terecht. Dat kan per mail via raadsgriffi  e@castricum.nl, of telefonisch via 088 909 
7014 of 088 909 7015.

Agenda’s raad van 17 september 2020 
en 24 september 2020 

Agenda Raadsplein 
17 september 2020

 
 Commissies
19.00 – 20.15 Regionale visie op de transformati e van jeugdhulp met verblijf
  

19.30 – 20.15 Ambiti edocument Programma Klimaat 
  

 Pauze
20.30 – 21.00 Amendement bij voorstel uitvoeringsscenario’s parti cipati ewet  

20.30 – 21.00 Amendement bij voorstel visie Integrale kindcentra 
  
  
21.00 – 22.30 Ruimtelijk kader voor de herontwikkeling van Jachthaven Laamens aan  
 de Geesterweg 10-12 te Akersloot 
  

21.00 – 22.00 Moti es en amendementen t.b.v. het kenbaar maken van wensen en 
 bedenkingen ten aanzien van de concept Regionale Energie Strategie  
 Noord-Holland Noord (RES NHN) 

22.00 – 22.30  Commissie Algemene Zaken 
   1A Besluitenlijst raadsvergadering 3 september 2020
 1B Lijst van ingekomen stukken
 1C Lijst ter inzage gelegde informati e
 1D Mededelingen van het college
 - Algemeen
 - Uit de samenwerkingsverbanden
 1E Vragen uit de raad

22.45 – 23.00  Raadsvergadering 

  
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
     Mogelijk: moti e gemeentefi nanciën t.b.v. ALV VNG
 4 Besluitvorming
 A Wensen en bedenkingen bij concept RES incl. moti es en 
     amendementen
 B Uitvoeringsscenario Parti cipati ewet incl. amendement
 C Gemeentelijke visie Integrale Kindcentra incl. amendement
 D Dagrecreati e Recreati eterrein De Hoorne Akersloot 
 E Moti e inzake opnemen juridisch beding bij bestemmingsplan 
     Dusseldorperweg 20 – 22A 
 F Mogelijk: moti e gemeentefi nanciën t.b.v. ALV VNG
 5 Sluiti ng

Goed contact met buren en verbinding in de buurt is in 
deze ti jd, waarin we fysieke afstand moeten houden, 
nog belangrijker geworden. Jaarlijks organiseren het 
Oranjefonds en Douwe Egberts Burendag. Dit jaar op 
26 september maar wel net iets anders dan anders. 
We houden voldoende afstand en we vieren het op 
een veilige manier, voor de deur!

De bedoeling van Burendag is mensen bij elkaar te 
brengen. In de afgelopen maanden brachten veel 
mensen hun ti jd vooral thuis door, vooral achter de voordeur. Met de aangepaste opzet wordt 
iedereen uitgenodigd om de deur open te zett en en vóór de deur contact te maken. Zo kunt u 
op afstand toch zorgen voor verbinding met elkaar en in de buurt.

Aanmelden op www.burendag.nl 
Er zijn vele manieren om Burendag te organiseren. U kunt uw buurt ook aanmelden om 
deze dag met elkaar te vieren. Kijk voor aanmelden, meer informati e, ti ps om het veilig te 
organiseren, ideeën, acti viteiten en een online Burendag pubquiz op www.burendag.nl 

Richtlijnen
Initi ati efnemers van Burendagacti viteiten verzoeken wij dringend om alle geldende richtlijnen 
vanuit de Rijksoverheid en het RIVM in acht te nemen. Deze zijn te vinden via www.rivm.nl

Vier Burendag op 26 september voor de deur

Van maandag 21 september tot en met donderdag 24 september is de Verlegde Overtoom, 
tussen de Oudeweg en de Jan Hobergstraat afgesloten wegens herstraat werkzaamheden. 
Verkeer moet omrijden via de Schoutenbosch en de Schoolstraat (eenrichti ngsverkeer) of de 
CF Smeetslaan.
Van vrijdag 25 september tot en met dinsdag 6 oktober is het deel tussen de Jan Hobergstraat 
en de Leo Toepoelstraat afgesloten. Verkeer vanaf de Dorpsstraat kan dan wel de Jan 
Hobergstraat in

Verlegde Overtoom afgesloten wegens 
werkzaamheden
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Coronamaatregelen op een rij
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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 25756160
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

Publieksbalies Gemeentehuis
Voor het aanvragen van uw paspoort, rijbewijs, uit-
treksels en vragen over zorg en fi nanciën maakt u 
vooraf een afspraak via afspraak.castricum.nl of 

140251. Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum 

Milieustraat
Kom alleen als het echt noodzakelijk is!
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum di. t/m vrij.
van 8.30 tot 15.45 uur, za. van 9.00 tot 16.00 uur. 
Zie www.castricum.nl/afval voor openings-
ti jden, ook die van de gemeente Bergen, 
Heiloo en Uitgeest

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 corona-maatregelen, regels voor bijvoorbeeld 
parkeren, hondenpoep en afval. 
boa@debuch.nl

Colofon

Vastgesteld bestemmingsplan 
‘Dusseldorperweg 20-22a’ 

Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Dorpsstraat 63 in Castricum, het renoveren van een gemeentelijk monument, datum 
ontvangst 5 september 2020 (WABO2001749)
Dokter van Nieveltweg 20 in Castricum, het brandveilig gebruik van Kindercentrum 
Fluitenkruid, datum ontvangst 6 september 2020 (WABO2001753)
Middenweg 38 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 7 september 2020 
(WABO2001760)
Mendelssohnstraat 40 in Akersloot, het kappen van een boom, datum ontvangst 7 september 
2020 (WABO2001758)
Willem de Zwijgerlaan 52 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 7 
september 2020 (WABO2001755)
Hoogegeest 37 in Akersloot, het wijzigen van de gevel en het plaatsen van een schoorsteen, 
datum ontvangst 7 september 2020 (WABO2001756)
Van Renesselaan 14 in Castricum, het verbouwen van de woning, datum ontvangst 8 
september 2020 (WABO2001763)
Kleibroek 6 in Castricum, het plaatsen van een dakkapellen, datum ontvangst 8 september 
2020 (WABO2001765)
Geesterduin 27 in Castricum, het aanbrengen van reclame folies op de ramen en het 
vervangen van de technische installati e op het dak, datum ontvangst 8 september 2020 
(WABO2001768)
Watertorenweg in Castricum, het saneren van de bodem, datum ontvangst 9 september 
2020 (WABO2001778)
Dorpsstraat 35a, b en c in Castricum, het realiseren van zonwering boven de terrassen, datum 
ontvangst 7 september 2020 (WABO2001794)
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 informati e kunt u contact met ons 
opnemen.

Verleend
Heereweg 24 in Castricum, het uitbreiden van de woning, verzenddatum 8 september 2020 
(WABO2000968)
Beethovensingel 31 in Castricum, het vergroten van twee dakkapellen op het bijgebouw, in 
afwijking van de verleende vergunning, verzenddatum 10 september 2020 (WABO2001658)
Iepenlaan 97 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 9 september 
2020 (WABO2001697)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)
Duinenboschweg 47 in Castricum het vergroten van de woning en het bouwen van een 
tuinhuis en een berging, verzenddatum 20 augustus 2020 (WABO1901553)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Waterzijde 5 in Akersloot het vergroten van de woning, verzenddatum 3 september 2020 
(WABO2001390)
Castricummer Werf 128a , 128b, 128c en 128d in Castricum (kad. B 11953) het bouwen van 
vier units, verzenddatum 9 september 2020 (WABO2001456)
Diverse locati es (o.a. Geesterweg, Hoornselaan, Westdijk) in Akersloot het vervangen 
van diverse zinkers t.b.v. de watertransportleiding, verzenddatum 7 september 2020 
(WABO2000793)
Breedeweg 45 in Castricum het afwijken van het bestemmingsplan en het verleggen van het 
pad, verzenddatum 10 september 2020 (WABO2001457)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Het aantal coronabesmetti  ngen neemt sinds een ti jd steeds meer toe. Deze besmetti  ngen 
komen vooral thuis voor. Het belangrijkste wat u kunt doen om de kans op besmetti  ng 
zo klein mogelijk te maken is u houden aan de geldende maatregelen. Daarom even een 
opfrisser. 

Thuis bezoek ontvangen
• U ontvangt in uw huis of tuin maximaal 6 mensen.
• Houd 1,5 meter afstand.
• Kinderen tot 13 jaar tellen niet mee.
• Mensen die in uw huis wonen, tellen ook niet mee.
• Vraag uw bezoek of mensen geen koorts hebben of verkouden zijn.

Terug van vakanti e
Bent u op vakanti e geweest in een gebied met oranje reisadvies?
• Blijf 10 dagen thuis.
• Kinderen t/m 12 jaar mogen wel naar de kinderopvang, school en sport.

Scholen
Scholen werken aan een veilige omgeving:
• Kinderen met gezondheidsklachten blijven thuis.
• Heeft  iemand in het gezin corona? Ook dan blijven kinderen thuis.

Openbaar vervoer
Reist u met de trein, tram of bus? 
• In het openbaar vervoer is een mondkapje verplicht. 

Thuis werken
Blijf zoveel mogelijk thuis werken.

Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan.

Discotheken en nachtclubs blijven gesloten

Niet vergeten:
• Blijf thuis bij klachten en laat u testen. Heeft  u ook last van benauwdheid en koorts? Dan 
blijven alle huisgenoten thuis.
• Houd 1,5 meter afstand tot anderen. Ook bij bezoek thuis.
• Blijf weg van drukke plekken.
• Was vaak uw handen.

Bel het RIVM met vragen over het coronavirus
• U kunt bellen naar 0800 – 1351
• Of naar +31 20 205 1351 als u in het buitenland bent.
• Het telefoonnummer is bereikbaar van 8:00 uur tot 20:00 uur.

Burgemeester en wethouders maken op grond van arti kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 3 september 2020 het bestemmingsplan Dussel-
dorperweg 20-22a heeft  vastgesteld. De gemeenteraad heeft  besloten geen exploitati eplan vast 
te stellen voor het bestemmingsplan.

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de gefaseerde sloop en nieuwbouw van één woning en de bouw 
van vijf woningen.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, en de hierbij behorende stukken (inclusief de 
nota zienswijzen) zijn met ingang van 16 september 2020 gedurende zes weken digitaal in te zien 
via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0383.BPC19Dusseldweg20-VS01. Daarnaast 
zijn de stukken te vinden via www.castricum.nl Vanwege de coronapandemie zijn de genoemde 
stukken alleen op afspraak fysiek in te zien op het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 
1902 CA te Castricum. Wij vragen u in dat geval contact op te nemen met Hella Goverde via 14-
0251 of hellagoverde@debuch.nl

Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van de dag na die waar-
op het besluit bekend is gemaakt gedurende zes weken beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruik maken:
• een belanghebbende die ti jdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft  gebracht;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze     
tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen;
Het beroepschrift  moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift  moet zijn ondertekend en bevat 
tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen kan via: digitaalloket.
raadvanstate.nl. 

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Ingevolge arti kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan, in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde 
beroepstermijn afl oopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degenen 
die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Een voorlopige 
voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitt er van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal indienen kan via: 
digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn een dergelijk verzoek is ingediend, 
treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, tel. 14-0251 of via e-mail hellagoverde@debuch.nl.
Castricum, 16 september 2020




