
woensdag 28 september 2022

Gemeentenieuws

Ontwikkeling wonen, winkelen, veiligheid en mobiliteit

Aanleg glasvezelnetwerk van start
Deze week is gestart met de aanleg 
van een glasvezelnetwerk in onze 
gemeente door rma E iber. Voor 
onze inwoners is dat goed nieuws: u 
kunt meegaan in een technologische 
ontwikkeling die digitale diensten in de 
komende jaren (beter) mogelijk maakt. 

Ondergronds: kabels
Voor het kunnen aansluiten van alle panden 
in onze gemeente (ca 19.000) gaat 170 
kilometer aan kabels de grond in. Daarvoor 
moeten de stoepen, ook bij u in de buurt, 
binnenkort open. Goed om te weten is dat 
dat altijd binnen een dag wordt afgerond. 
Wanneer dat in uw buurt gebeurt, leest u 
op de website van E-Fiber: 
www.e-fiber.nl/project/castricum/.

Bovengronds: gebouwtjes voor 
verbindingen
Verder komen er kleine glasvezelcentrales 
op 7 plekken in de gemeente. Deze 
‘gebouwtjes’ sturen de aansluitingen 
aan en zorgen voor de verbindingen. Dat 
gebeurt geluidsvrij.
In Castricum zijn er 7 van deze centrales 
nodig om het netwerk te kunnen laten 
werken. 
Deze locaties voldoen aan een aantal 
randvoorwaarden: 
• het gaat om openbare gemeentelijke 

grond
- het openbaar groen wordt niet 
geschaad (geen bomenkap bijvoorbeeld) 

• goed bereikbaar vanaf de openbare weg

• verkeersveilig
- ligt niet te ver van een 
woningaansluiting-knooppunt
- ligt niet te ver van een aansluiting op 
nutsvoorzieningen

• voldoende afstand van bebouwing.

Een tweede leverancier
Glasvezelleverancier Delta Fiber gaat ook 
een netwerk aanleggen. Dat gebeurt op 
dezelfde manier, nadat E-Fiber zijn aanleg 
heeft afgerond (niet eerder dan in de 
tweede helft van 2023). Helaas konden zij 
de werkzaamheden niet combineren.

Wat betekent dat voor u
- Tijdelijke overlast: mogelijk ondervindt 
u een paar uur overlast van een 
opengebroken stoep.
- Aansluiting op glasvezelnetwerk: een 
aansluiting op het glasvezelnetwerk is niet 
verplicht. U maakt daar dus zelf een keuze 
in. De leveranciers zoeken direct met u 
contact; dat gebeurt niet via de gemeente. 

Meer weten  
Wilt u meer weten over de aanleg, de 
planning, en een (huis)aansluiting door 
E-Fiber? U leest er alles over op de website 
van E-Fiber: 
www.e-fiber.nl/project/castricum/  
Meer weten over de aanleg door Delta 
Fiber? Lees het hier: www.deltanetwerk.nl. 
Meer weten over de rol van de gemeente? 

a naar: www.castricum.nl/plannen-en-
projecten/glasvezelnetwerk

        

Agenda Raadsplein  
Donderdag 29 september 2022  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissie Raadzaal
20.30 – 21.30 Commissie evaluatie verordening burgerinitiatief  
21.30 – 22.30 Commissie Bestemmingsplan Rijksweg 68 Limmen

Commissie Trouwzaal
20.30 – 21.30 Commissie zienswijze op wijziging GR GGD i.v.m. opname 

crisisdienst jeugd in Veilig Thuis
21.30 – 22.00 Commissie amendement kader aanwending Eneco-gelden*
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 

     

Agenda raadsinformatieavond
Donderdag 6 oktober 2022  

Bijeenkomsten Raadzaal
Tijd Onderwerp

Wijziging zomerdienstregeling 
veerpont Akersloot
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:

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

Meedenken over Geesterduin-gebied 
op 28 september 
Wilt u meedenken over mogelijkheden 
voor de verdere ontwikkeling van 
het gebied rondom Winkelcentrum 

eesterduin  Kom dan op woensdag 
28 september vanaf 19.00 uur naar 
Cultureel Centrum Geesterhage 
voor een participatiebijeenkomst, 
die Hoorne Vastgoed organiseert. 
Aanmelden vooraf is niet nodig.

Eigenaren, ondernemers, bewoners, 

cultuurmakers en de gemeente zijn 
welkom bij de bijeenkomst. Iedereen 
wordt uitgedaagd om mee te denken over 
het verder ontwikkelen van dit gebied. 
Bijvoorbeeld: wat is mogelijk als het gaat 
over duurzaamheid? Willen en kunnen we 
hier woningen bouwen? Hoe gaan we om 
met veranderende mobiliteit? Hoe maken 
we het winkelcentrum en omgeving veiliger 
en duurzamer? En hoe verbeteren we de 
ruimtelijke kwaliteit?

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 in het gemeentehuis langs te 
komen en daarbij aanwezig te zijn.
De ene week is er een raadsinformatieavond 
en de andere week een Raadsplein. Tijdens 
een Raadsplein vinden commissieverga-
deringen plaats gevolgd door een raads-
vergadering. In een commissievergadering 
vindt het politieke debat over een onderwerp 
plaats. Nadat een onderwerp in de commis-
sie besproken is, wordt er over gestemd in 
de raadsvergadering twee weken later. Wilt u 
uw mening geven in één van de commissie-
vergaderingen, 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 infor-
matie 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 opmer-
kingen te maken. U hoeft zich hiervoor niet 
aan te melden. Kijkt u liever thuis? U kunt alle 
vergaderingen live volgen en achteraf terug-
kijken via de website castricum.raadsinfor-
matie.nl. Op dezelfde webpagina vindt u alle 
plannen waarover wordt vergaderd.  

nspreken bij de begroting 202
Daarnaast nodigt de gemeenteraad van 
Castricum u van harte uit om op donder-
dagavond 13 oktober uw mening te geven 
over de begroting 2023. De begroting 
wordt gepresenteerd op 29 september. 
De gemeenteraad van Castricum behan-
delt de begroting 2023 op 3 november 

2023 en besluit hierover op 10 november 
2023. Daarmee besluit de raad over hoe 
gemeenschapsgeld in 2023 en verder wordt 
besteed.
Ook voor u als inwoner, organisatie of instel-
ling van de gemeente Castricum dus een 
belangrijk document. De gemeenteraad 
hoort daarom graag uw mening in de verga-
dering van 13 oktober, zodat de raadsleden 
uw input kunnen meenemen bij de verdere 
behandeling van de begroting. U kunt de 
begroting vinden op catricum.raadsinforma-
tie.nl bij de vergaderstukken van 29 septem-
ber 2022.  kunt zich bij de griffie melden als 
u uw mening wilt laten horen. 

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 maandag-
avond. Aanmelden kan via de griffie, tot 
uiterlijk 12.00 uur op de donderdag vooraf-
gaand aan het spreekuur. Het eerstvolgende 
raadsspreekuur is op maandag 3 oktober 
2022.

Contact met de gri e
Voor al uw vragen rondom (de vergaderin-
gen van) de gemeenteraad kunt u bij ons 
terecht. Dat kan per mail via raadsgriffie@
castricum.nl of telefonisch 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/Raad astricum. 

Met vriendelijke groet, 
De gri e van astricum

Commissies
19.30 – 21.00 Presentatie Kennemer Wonen
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Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van 73 woningen aan de Startingerweg te 
Akersloot waarvan 18 in de sociale huur, 7 in de sociale koop en 48 grondgebonden 
koopwoningen in de overige prijsklassen. Het plangebied is gesitueerd aan de oostzijde 
van de Startingerweg, tussen de straten Tijgerlelie aan de noordzijde en Krochtlaan aan 
de zuidzijde. Tevens is een Besluit Hogere Waarde vastgesteld.

Ter inzage
Het vastgesteld bestemmingsplan en het Besluit Hogere Waarde kunt u vinden op 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0383.BPStartingerwg-VS01. Op 
officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicatie. Vanaf 28 september 2022 
tot en met 9 november 2022 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens 
deze termijn kunt u bij de Raad van State beroep instellen tegen het plan. Na de 
inzagetermijn treedt het bestemmingsplan in werking. Wilt u dit niet? Dan kunt u tegelijk 
met uw beroep een voorlopige voorziening aanvragen bij de Raad van State.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thomas van der Zande, afdeling 
Plannen en Projecten, thomasvanderzande@debuch.nl.

Vastgesteld bestemmingsplan Startingerweg fase 2a Akersloot 

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

Amberlint 9 in Limmen, het realiseren van een B&B, datum ontvangst 15 september 
2022 (Z22 091540)
‘t Kieftenland 12 in Limmen, het vervangen van de carport, datum ontvangst 
15 september 2022 (Z22 091600)
Hoogeweg 2 in Castricum, het wijzigen van de terreinindeling, datum ontvangst 
21 september 2022 (Z22 092234)
Kooiweg 10 in Castricum, het wijzigen van de uitrit, datum ontvangst 21 september 
2022 (Z22 092371)
Oude Parklaan 8 in Castricum, het plaatsen van zonnepanelen op de garage, 
datum ontvangst 19 september 2022 (Z22 091854)
Strammerboogh 19 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
14 september 2022 (Z22 091598)
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

Tijgerlelie 8 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
20 september 2022 (Z22 085787)
Van Oldenbarneveldweg (nabij 40) in Castricum, het kappen van een kastanje met 
herplantplicht, verzenddatum 19 september 2022 (Z22 082000)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Brakersweg 2c in Castricum, het wijzigen van de gevels, verzenddatum 
15 september 2022 (Z22 079014)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Dr. Ramaerlaan 1 in Castricum, het herstellen en restaureren van het spuithuisje 
(monument) (Z22 063424)
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt met ingang van  29 september 2022 zes 
weken ter inzage. Een belanghebbende kan binnen zes weken na  30 september 2022 
een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621 2003 BR 
Haarlem. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. De omgevingsver-
gunning is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nlen te vinden door te 
zoeken op bovengenoemd adres. 

Evenementen en overige vergunningen 

Verleende evenementenvergunning kermisattracties Bakkum 2022 van vrijdag 
7 oktober tot en met zondag 9 oktober 2022, Van der Mijleweg in Castricum, 
verzenddatum 21 september 2022 (Z22 090668)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Onderstaande bomen worden binnenkort verwijderd. 

Boom Locatie
3 Sierkersen Hélène Mercierhof t.h.v. huisnummers 49, 51, 53.
3 Sierappels Harriët Freezerstraat t.h.v huisnummers 2, 6, 8.
1 Berk Uiterdijk t.h.v. huisnummer 2 te Limmen

Meer informatie staat op onze website: www.castricum.nl/bomen

Aankondiging verwijderen bomen

Inhoud
Het wijzigingsplan “Limmen, Maatlat 9” heeft betrekking op een bestaand 
bedrijventerrein waarop een bouwmarkt is gevestigd op het perceel Maatlat 9 te 
Limmen. De voorzijde van dit perceel is ingericht ten behoeve van het parkeerterrein bij 
deze bouwmarkt. Momenteel wordt dit gebouw niet meer gebruikt en staat het leeg. 
De eigenaar is voornemens dit bestaande pand te verbouwen tot 8 bedrijfsunits. Het 
wijzigingsplan voorziet tevens in de bouw van en nieuw bedrijfspand (op het nieuwe 
bouwvlak) met 18 bedrijfsunits aan de voorzijde van het perceel. De bedrijfsunits zijn 
bedoeld voor bedrijven tot en met milieucategorie 2.
Het ontwerp wijzigingsplan heeft ter inzage gelegen en hierop zijn geen zienswijzen 
naar voren gebracht.

Ter inzage
Het wijzigingsplan ligt vanaf donderdag 29 september t/m woensdag 9 november 
2022 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1 te Castricum. 
Tevens is het plan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder de plannaam 
‘Wijzigingsplan Limmen, Maatlat 9’, met plan-identificatienummer: NL.IMRO.0383.
WPL22Maatlat9-vs01. De pdf-bestanden zijn beschikbaar via: https://www.castricum.
nl/inzage. De officiële publicatie vindt u op officielebekendmakingen.nl.
Tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan kan met ingang van de dag na 
die waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende zes weken beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. 
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: https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Wijzigingsplan “Limmen, Maatlat 9” 

Afhalen documenten niet 
mogelijk op 4 oktober
In verband met onderhoud aan de systemen is het op dinsdagmiddag 4 oktober niet 
mogelijk om documenten (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs) af te halen bij de 
gemeente Castricum. 

Werkzaamheden kruising Brugstraat - 
Bredeburglaan Limmen vanaf 4 oktober
In het doodlopende stuk Vredeburglaan 
wordt een regenwaterriool naar de sloot 
gelegd. Deze maatregel voorkomt dat bij 
hevige regen wateroverlast ontstaat in de 
woningen in de Brugstraat. Tegelijkertijd 
worden de oude betonplaten vervangen 
voor nieuwe betonplaten.

Planning
De werkzaamheden starten op dinsdag 
4 oktober en zijn dinsdag 1 november 
klaar. 

Afsluiting en bereikbaarheid 
Tijdens de werkzaamheden is de kruising 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 

Voetgangers kunnen het werkvak over het 
trottoir passeren.

Meer informatie
Meer informatie staat op 
www.castricum.nl onder ‘Parkeren en 
Verkeer/werkzaamheden’.




