
woensdag 21 september 2022

Gemeentenieuws

Werk jij graag buiten en dan ook 
nog in een prachtige omgeving? 
Ben je klant- en servicegericht 
en kan je zowel zelfstandig als in 
teamverband werken? Dan zijn 
wij op zoek naar jou! 

Wat ga je doen? 
Je zorgt samen met 4 collega’s 
van Wijkteam Limmen voor het 
onderhoud van de Openbare 
Ruimte. Je signaleert klachten 
en vragen en zorgt voor een goede afwikkeling. Ook verzorg je het onderhoud van het 
materieel. Je bent inzetbaar voor alle voorkomende werkzaamheden binnen het team.

Reageren
Stuur snel, uiterlijk 27 september 2022, jouw sollicitatie naar solliciteren@debuch.nl. 
Bekijk de hele vacature op: vacatures.werkeninnoordhollandnoord.nl/vacature/5094/
medewerker-groenvoorziening 

Gezocht: medewerker groenvoorziening

Tegel eruit, groen erin

Een versteende omgeving en tuin-
inrichting zorgt in onze stedelijke 
omgeving voor problemen als 
hittestress en wateroverlast bij een 
veranderend klimaat. In de gemeente 
Castricum staat dinsdag 4 oktober in 
het teken van het NK Tegelwippen. 
Dan wordt er geprobeerd om zo veel 
mogelijk tegels te vervangen voor 
groen. Doet u ook mee?

Iedereen kan meedoen door tegels in 
de tuin te vervangen door groen. En het 
leuke is; u krijgt er een zakje botanische 
bloembollen voor terug! Zo kunt u gelijk 
een start maken met het vergroenen van 
uw tuin en ziet in het voorjaar daar het 
prachtige resultaat van terug.

Tegels ophalen
Om het gemakkelijk te maken komt er in 
uw gemeente op dinsdag 4 oktober een 
medewerker van de gemeente langs die 
de tegels ophaalt en in ruil hiervoor een 
zakje bollen bij u a evert  

Aanmelden van tegels kan via de 
website van de gemeente, www.
ikdenkmeeovercastricum.nl/tegeleruit. 
Daar kunt u de tegels aanmelden en staat 
op welke manier u de tegels langs de weg 
kunt plaatsen. Er is beperkt ruimte om deel 
te kunnen nemen aan deze ophaalservice 
dus meld u snel aan. U kunt de tegels de 
dag voor de ophaaldag vanaf 16.00 uur op 
de locatie klaarzetten. 

Maakt u vooraf nog even een foto ? Dan 
komt er in het voorjaar een medewerker 
bij u langs om te zien hoe groen uw tuin is 
geworden.

Meer groen
Meer groen voorkomt wateroverlast, biedt 
meer koelte op warme dagen, en houdt 
het water vast bij droogte. Daarnaast 
wordt de leefruimte voor planten en dieren 
vergroot en werken we samen aan een 
gezondere en mooiere gemeente.

Heeft u zelf een bijdrage aan het 
verwijderen van bestrating geleverd? Dan 
kunt u uiteraard ook zelf de tegels bij de 
milieustraat inleveren. Geef uw bijdrage 
dan door op www.nk-tegelwippen.nl. 
Deze wordt dan opgeteld bij de andere 
resultaten binnen de gemeente op de 
zogenaamde tegelteller. 

Tegelstand
Het NK Tegelwippen is in de lente van 
start gegaan en loopt tot het einde van 
het ‘Vergeten Plantseizoen’, zodat oktober 
nog optimaal benut wordt voor het vullen 
van die tuinen. Tijdens het NK Tegelwippen 
wordt gemeten hoeveel vierkante meter 
bestrating plaats heeft gemaakt voor 
groen. En daar kunt u een bijdrage aan 
leveren. Voor de gemeente Castricum 
staat de teller voor tegels die plaats 
hebben gemaakt voor groen al op 7.952 
tegels en bezet daarmee nu nog de 13e 
positie in het kampioenschap.
De inwoners die gebruik maken van de 
ophaalservice hoeven de tegels niet aan 
te melden. Dit verzorgt de gemeente. Ook 
de gemeenten Bergen, Uitgeest en Heiloo 
doen mee aan deze actie.

Kijk voor meer informatie op 
www.nk-tegelwippen.nl. 

        

Agenda Raadsplein  
Donderdag 29 september 2022  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

20.30 – 21.30 Commissie Raadzaal
Commissie zienswijze op wijziging GR GGD i.v.m. opname 
crisisdienst jeugd in Veilig Thuis 

20.30 – 21.30 Commissie Trouwzaal
Commissie evaluatie verordening burgerinitiatief

21.30 – 22.00 Commissie amendement kader aanwending Eneco-gelden
21.30 – 22.30 Commissie Bestemmingsplan Rijksweg 68 Limmen
22.00 – 22.30 Commissie Algemene Zaken*

1A.   Amendement zienswijze begrotingswijziging  BUCH
1B.   Addendum bij Bestemmingsplan Limmerweg 4 Bakkum
2A.   Besluitenlijst raadsvergadering 15 september 2022 
2B.   Lijst van ingekomen stukken 29 september 2022
2C.   Lijst ter inzage gelegde informatie 29 september 2022
2D.   Mededelingen van het college & vragen uit de raad

22.45 – 23.00 Raadsvergadering Raadzaal
Mans / Slootweg
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Zienswijze tweede begrotingswijziging 2022 BUCH incl. 

amendement 
B Bestemmingsplan Limmerweg 4 te Bakkum
C Kader aanwending Enecogelden incl. amendement 
5 Sluiting De gemeenteraad is er voor u

Beste inwoner van Castricum, 
Elke donderdag vergadert de 
gemeenteraad van Castricum over allerlei 
onderwerpen die spelen in de gemeente. 
U bent van harte welkom om daarbij 
aanwezig te zijn en in het gemeentehuis 
langs te komen.

De ene week is er een raadsinformatie-
avond en de andere week een 
Raadsplein. Tijdens een Raadplein 
vinden commissievergaderingen plaats 
gevolgd door een raadsvergadering. 
In een commissievergadering vindt het 
politieke debat over een onderwerp plaats. 
Nadat een onderwerp in de commissie 
besproken is, wordt er over gestemd in 
de raadsvergadering twee weken later. 
Wilt u uw mening geven in één van de 
commissievergaderingen, meld u dan 
uiterlijk 17.00 uur op de dag van de 
vergadering aan bij ons. Bij commissies die 
zijn aangemerkt met een * in de agenda is 
dit niet (meer) mogelijk.

Tijdens raadsinformatiebijeenkomsten 
wordt informatie aan de raad gepresenteerd 
over voor de raad belangrijke onderwerpen. 
Ook voor u als inwoner is het mogelijk 
tijdens deze bijeenkomsten vragen te 
stellen of opmerkingen te maken. U hoeft 
zich hiervoor niet aan te melden. 

Kijkt u liever thuis? U kunt alle 
vergaderingen live volgen en achteraf 
terugkijken via de website https://
castricum.raadsinformatie.nl. Op dezelfde 
webpagina vindt u alle plannen waarover 
wordt vergaderd.  

Aanmelden voor het raadsspreekuur
Raadsleden 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 riffie  tot uiterlijk  uur op de 
donderdag voorafgaand aan het spreekuur. 
Het eerstvolgende raadsspreekuur is op 
maandag 3 oktober 2022.

onta t et de gri e
Voor al uw vragen rondom (de 
vergaderingen van) de gemeenteraad 
kunt u bij ons terecht. Dat kan per mail via 
raads riffie astri um nl of telefonis h 
via 088 909 7014, 088 9097094 of 088 
909 9082. Neemt u ook eens een kijkje op 
castricum.nl/raad-en-college en facebook.
com/RaadCastricum. 

Met vriendelijke groet, 
De gri e van Castricum

     

Agenda raadsinformatieavond
Donderdag 22 september 2022  

Bijeenkomsten Raadzaal
Tijd Onderwerp

19.30 – 21.00 Raadsinformatie-
bijeenkomsten Raadzaal
Presentatie Omgevings-
dienst Noord-Holland   
Noord over hun werkzaam-
heden

Raadsinformatiebijeenkomst
Trouwzaal
Presentatie GGD Hollands Noorden 
over hun werkzaamheden 

De Nierstichting collecteert 
van 18 t/m 24 september 2022
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Gemeentenieuws

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

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

Achterweg 19 in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 
13 september 2022 (Z22 091058)
Bleumerweg 6 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
14 september 2022 (Z22 091368)
Cieweg 29 in Castricum, het vergroten van het bijgebouw, datum ontvangst 
14 september 2022 (Z22 091358)
Dag Hammarskjöldlaan 40 in Castricum, het plaatsen van een warmtepomp, 
datum ontvangst 14 september 2022 (Z22 091248)
Dr. Jacobilaan 23 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
9 september 2022 (Z22 090650)
Heereweg 58 in Castricum, het realiseren van een Bed and Breakfast, 
datum ontvangst 14 september 2022 (Z22 091365)
Hyacinthenlaan 2 in Limmen, het verhogen van de nok en het plaatsen van 
dakkapellen, datum ontvangst 10 september 2022 (Z22 090760)
Kapelweg 60q in Limmen, het bouwen van een recreatiewoning, datum ontvangst 
12 september 2022 (Z22 090967)
Kooiweg 12 in Castricum, het renoveren van het dak, datum ontvangst 9 september 
2022 (Z22 090748)
Limmerweg 5 C in Castricum, het tijdelijk voeren van een pluktuin, datum ontvangst 
13 september 2022 (Z22 091170)
Meester Ludwigstraat 37 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ont-
vangst 8 september 2022 (Z22 090612)
Gemeente Castricum, ontvangen aanvraag Omgevingsvergunning, Walingstuin 
43 (achter), perceel C 4555 in Castricum (perceel C 4555), het bouwen van een 
glasvezelverdeelstation, datum ontvangst 12 september 2022 (Z22 090918)
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

Meerweg 1 in Akersloot, het vergroten van de woning, verzenddatum 9 september 
2022 (Z22 066493)
Ravelstraat 8 in Castricum, het verwijderen van een draagmuur, verzenddatum 
12 september 2022 (Z22 086877)
Kerkweg 8 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 12 september 
2022 (Z22 076384)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Weigeringen

Koningsweg 72a-a in Akersloot, het wijzigen van bestemming kantoor naar wonen 
(geweigerd), verzenddatum 8 september 2022 (Z22 076200)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Breedeweg 58 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
14 september 2022 (Z22 081901)
Dorpsstraat 76 in Castricum, het gedeeltelijk vervangen van de gevel en het
 aanbrengen van extra brandcompartimenten, verzenddatum 13 september 2022 
(Z22 081907)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Week van de Ontmoeting
29 september t/m 6 oktober 
Tijdens de Week van de Ontmoeting van 
29 september t/m 6 oktober zijn er in de 
gemeente Castricum diverse leuke en 
sportieve activiteiten. Hier kunt u elkaar 
ontmoeten en nieuwe contacten leggen. 
Iedereen in onze gemeente hoort erbij. 
Daarom is het belangrijk dat je mee kunt 
doen in je eigen omgeving. De week valt 
samen met de landelijke Week tegen 
Eenzaamheid. 

Kom er ook bij, we kijken uit naar uw 
komst! 

Welke activiteiten zijn er zoal? 
• 30 september vanaf 08:00 uur: 

dauwtrappen vanaf het Huis van Hilde, 
met een ontbijtje toe. Kosten: €15,- p.p.

• 2 oktober van 10:00 tot 12:30 
uur: wandeling met natuurweetjes, 
muziekoptredens en koffie/thee met taart 
toe, start bij bezoekerscentrum De Hoep 
(gratis). 

• 3 oktober vanaf 14:00 uur: bijeenkomst 
voor ouderen in de Schakel. Aan de 
hand van het 360 verhalenspel worden 
de mooiste verhalen met elkaar gedeeld 
(gratis).

• 5 oktober tussen 10:00 en 12:00 uur: 
koffiedrinken bij Fase Vier in Bakkum of 
bij de tuin van Kaptein Rommel.

• 5 en 6 oktober van 10 tot 12 uur in 
Ontmoetingscentrum Het Kruispunt 
Akersloot een kopje koffie of thee voor 
iedereen die behoefte heeft aan een 
praatje.

Meer activiteiten 
Kijk voor alle activiteiten in de Week van 
de Ontmoeting op www.castricum.nl/
weekvandeontmoeting. Neem voor vragen 
contact op met het Sociaal Team via 
telefoonnummer 088-9097148.

Pilot sluitingstijd drie terrassen 
Dorpsplein Castricum
Deze tekst had voor september al in 
De Castricummer gepubliceerd moeten 
worden. Diverse andere media hebben 
het al opgepakt, dus wellicht bent u al op 
de hoogte van de ontwikkelingen. Ook op 
Castricum.nl heeft u het kunnen lezen. 
Onze excuses voor deze late berichtgeving.

Naar aanleiding van gesprekken met drie 
exploitanten van de horeca inrichtingen 
aan het Dorpsplein in Castricum heeft de 
burgemeester besloten een pilot te houden 
over de sluitingstijden van de terrassen. 
Voor terrassen geldt nu volgens artikel 2:29 
Apv een sluitingstijd om 24.00 uur en in de 
maanden juli en augustus om 01.00 uur.
De pilot houdt in dat deze drie terrassen 
ook in de maanden juni en september een 
sluitingstijd mogen hanteren om 01.00 uur.

Door een aanpassing van de sluitingstijd 
van de terrassen komt de gemeente 
gedeeltelijk tegemoet aan de wensen van 
de exploitanten. Omwonenden ervaren 
hierdoor naar verwachting niet meer 
overlast. Daarnaast sluit de pilot aan bij 
de tijden van omliggende gemeenten. Dit 

vergemakkelijkt het toezicht door gemeente 
en politie.

• Pilot sluitingstijd drie terrassen aan 
het Dorpsplein in Castricum
Voor de terrassen van de horeca 
inrichtingen Johnny’s café, restaurant 
Brutaal en grandcafé Balu geldt er in de 
maanden september 2022, juni 2023 
en september 2023 een sluitingstijd om 
01.00 uur.

De drie exploitanten aan het Dorpsplein in 
Castricum krijgen een tijdelijk gewijzigde 
terrasvergunning.
Deze vergunningen zijn gepubliceerd in 
de Castricummer van 7 september 2022. 
Hierop kunnen belanghebbenden binnen 6 
weken na verzenddatum bezwaar maken. 

Omwonenden en belanghebbenden worden 
in oktober 2023 uitgenodigd om hun
 ervaringen te delen over deze pilot. 
Hebt u tussentijds vragen over de pilot? 
Neemt u dan contact op met José Meijne 
via a pvcastricum@debuch.nl of via 
088 909 7561.




