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woensdag 6 oktober 2021

Kleibroek ink in de bloemen
Bloeiende bloemen van het vroege
voorjaar tot het late najaar. Bewoners
en gebruikers van de Kleibroek kunnen
vanaf komend voorjaar genieten van deze
langdurige bloemenpracht. In de berm
van de Kleibroek, tussen de rotonde
Oranjelaan en de Kastanjestraat, zijn
vrijdag bollen en zaden geplant. De mix
is zo samengesteld dat de berm 3 van
de 4 seizoenen in bloei staat. Mooi voor
het oog maar ook voor de biodiversiteit:
de natuur beter in balans door een
inke verscheidenheid aan soorten.

Buxusmot tast groen aan op de begraafplaats

De Kleibroek is de eerste plek waar de
gemeente dit doet.
Vanaf komend voorjaar is het dus
genieten op de Kleibroek.

Castricumse horeca goed aan het werk met
coronatoegangsbewijs
Op zaterdag 25 september zijn in het hele
land de nieuwste coronaregels van kracht
geworden. De belangrijkste wijziging is,
kort gezegd, dat de 1,5 meter-samenleving verdwijnt en plaatsmaakt voor een
samenleving waarin mensen een coronatoegangsbewijs (CTB) moeten laten zien
als ze een publieke gelegenheid willen
binnengaan.
In de praktijk van Castricum betekende
dit, dat gasten van de horeca aan de
deur hun CTB moeten laten zien. Naast
het vragen om het toegangsbewijs doet
de horecaondernemer ook de registratie en voert hij de gezondheidscheck uit.
Pakt dit alles goed uit, dan kan de gast
de horecagelegenheid binnen gaan. De
gemeente en vertegenwoordigers van de
horeca overleggen regelmatig om het proces van controle van CTB’en en handhaving zorgvuldig te stroomlijnen.

In het weekeinde van 1 en 2 oktober is er
in Castricum een centraal scanpunt voor
het CTB en ID-bewijs ingericht. Daardoor
verloopt de controle sneller en ontstaan
er aan de deur geen rijen. Bovendien kan
je met het bewijs dat je langs het centraal scanpunt bent gegaan, ook tussen
de diverse horecagelegenheden wisselen
zonder dat je CTB en ID-bewijs steeds
opnieuw moeten worden gecontroleerd.
Aan de nieuwe coronaregels zijn een paar
grote voordelen verbonden. Zo geldt de
1,5 meter niet meer, is er geen placering
meer in de horeca, is er geen maximum
bezoekersaantal en kun je lekker doortrekken tot middernacht.
Zin in een avondje uit? Kom dan naar
Castricum en ga uit je pan met je coronapas en ID-bewijs!

De buxusmot tast inmiddels in het hele
land buxusstruiken aan en nu helaas
ook bij de gemeentelijke begraafplaats
in Castricum, Akersloot en Limmen. De
rupsen van deze nachtvlinder vreten de
buxus aan, die vervolgens bruin wordt
en doodgaat. En juist de groenblijvende
buxus staat bij veel graven, omdat die
normaal gesproken zo mooi groen blijven.
De dode, kaalgevreten buxusstruiken
kunnen zich niet meer herstellen. De
beheerders van de begraafplaats zullen
deze planten dan ook verwijderen. De
rechthebbende en familie kunnen ook
zelf de buxussen verwijderen. Op de
gemeenschappelijke plekken, zullen er
later nieuwe struiken (geen buxussoort)
geplant. Bij de graven zelf, is het aan
de rechthebbende van het graf om naar
eigen wens nieuw groen te planten.
Voor vragen over de buxusmot op de
begraafplaats, kunt u contact opnemen
met de beheerder: via telefoonnummer

0 1942 9 92, of via begraafplaats@
castricum.nl.

Tijdelijke wegafsluiting in verband met kermis Bakkum
Een gedeelte van de Van Oldenbarneveldweg en Van der Mijleweg is van woensdag
6 oktober tot en met zondag 10 oktober afgesloten voor doorgaand verkeer.
Het gaat om de
an Haerlemlaan an Oldenbarneveldweg
an Bergenlaan an Oldenbarneveldweg
Professor van der Scheerlaan an der ijleweg
De afsluitingen worden door middel van bebording aangegeven.

Einde steunpakket voor banen en economie
De coronamaatregelen zijn grotendeels
opgeheven en de economie draait weer.
Het steunpakket gaat economisch herstel in de weg zitten. Daarom stopt per 1
oktober het steunpakket dat onze economie 1,5 jaar heeft geholpen. Dit betekent
dat ook de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo)
ook niet wordt verlengd. Halte Werk voert
deze regelingen uit namens de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo. Enkele
aanvullende nanci le regelingen lopen
door.

Heroriëntatie
De ondersteunende maatregel herori ntatie’ blijft van kracht in het vierde kwartaal. Gaat het niet goed met uw bedrijf en
weet u niet of u moet stoppen of doorgaan? Denkt u na over een nieuw beroep,
een nieuwe baan of omscholing? Dit heet

herori ntatie. Halte erk kan u op verschillende manieren hierbij helpen.
och nanci e hu nodig
Hebt u als ondernemer vanaf 1 oktober
nanci le hulp nodig Dan kunt u misschien een beroep doen op het Besluit
bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Ook
hiervoor kunt u terecht bij Halte Werk.
Meer informatie
Kijk op www.haltewerk.nl voor meer informatie. Of bel 14 072, kies ‘Alkmaar’ en
vraag naar Halte Werk (ma t/m vr van 8:30
tot 17:00 uur). Liever mailen? Op de website www.haltewerk.nl vindt u het contactformulier. U kunt hier uw vraag stellen.
Bent u klant van Halte Werk? Neem dan
rechtstreeks contact op met uw klantmanager.

Vernieuwing Visweg Limmen,
tussen Rijksweg en Hogeweg

Doorgaand verkeer gestremd van 27 september t/m 24 december
We vernieuwen de Visweg tussen de
Rijksweg en de Hogeweg in Limmen,
inclusief de 5-sprong bij de Hogeweg.
Doorgaand verkeerd is gestremd van
27 september t/m vrijdag 24 december.
We werken in fasen zodat aanwonenden
zoveel mogelijk bij hun woning kunnen
komen.

We starten bij de 5-sprong Hogeweg –
Pagenlaan - Visweg en het aansluitende
gedeelte Visweg. Van 27 september tot
medio november is dit deel van de kruising afgesloten voor alle verkeer.
Tijdens de werkzaamheden geldt een
omleiding. Vragen kunt u sturen naar:
p.metzelaar@gpgroot.nl

Agenda’s vergaderingen gemeenteraad
Castricum
U bent van harte welkom de vergaderingen
van de raad bij te wonen. Op 7 en 14 oktober vergadert de raad in het gemeentehuis.
Vanwege de coronamaatregelen is er maar
beperkt ruimte voor publiek. Indien u de
vergadering vanaf de publieke tribune wilt
volgen, vragen we u om u aan te melden
via de gri e. De vergaderstukken kunt u
bekijken op castricum.raadsinformatie.nl.
Op dezelfde pagina kunt u tevens de commissie- en raadsvergaderingen live volgen
en achteraf terugkijken.
Wilt u inspreken bij één van de commissievergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur
op de dag van de vergadering aan bij de
gri e. Bij commissies die zijn aangemerkt
met een * is inspreken niet (meer) mogelijk.
Inspreken bij de begroting 2022
Daarnaast nodigt de gemeenteraad van
Castricum u van harte uit om op donderdagavond 14 oktober uw mening te geven
over de begroting 2022. De begroting
wordt gepresenteerd op 7 oktober. De
gemeenteraad van Castricum behandelt
de begroting 2022 op 4 november 2021
en besluit hierover op 11 november 2021.
Daarmee besluit de raad over hoe gemeenschapsgeld in 2022 en verder wordt
besteed.

Ook voor u als inwoner, organisatie of
instelling van de gemeente Castricum dus
een belangrijk document. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening in de
vergadering van 14 oktober aanstaande,
zodat de raadsleden uw input kunnen
meenemen bij de verdere behandeling van
de begroting. U kunt de begroting vinden
bij de vergaderstukken op de website. Als
u uw mening wilt laten horen wordt u vriendelijk verzocht zich te melden bij de gri e.
Raadsspreekuur
Vertegenwoordigers van de verschillende
gemeenteraadsfracties gaan graag met u
als inwoner in gesprek tijdens het Raadsspreekuur. Wilt u een verzoek doen, loopt u
tegen een probleem aan of wilt u een idee
voorleggen, meld u dan aan via de gri e.
Dit kan tot en met de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur.
Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op
maandag 11 oktober 2021.
Contact
Voor al uw vragen rondom de vergaderingen van de raad kunt u bij de gri e terecht.
Dat kan per mail via raadsgri e@castricum.nl, of telefonisch via 088 909 7014,
088 909 7094 of 088 909 7390.
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Vastgesteld bestemmingsplan ‘Duin en Bosch 1e herziening’ en verleende
omgevingsvergunning ‘WABO2101000’ (met coördinatieregeling)
De gemeenteraad van Castricum heeft op 1 oktober 2020 besloten toepassing te
geven aan de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening
ten behoeve van 48 sociale woningen op locatie De Clinghe in Duin en Bosch. Vanwege de coördinatie worden de hieronder vermelde besluiten aangemerkt als één
besluit en gelijktijdig voor beroep ter inzage gelegd.
Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat de gemeenteraad
in zijn vergadering van 23 september 2021 het bestemmingsplan ‘Duin en Bosch 1e
herziening’ gewijzigd heeft vastgesteld en dat het college van burgemeester en wethouders op 1 oktober 2021 omgevingsvergunning ‘WABO2101000’ voor 48 sociale
woningen heeft verleend.
nhoud bestemmings an en omgevingsvergunning
De herziening van het bestemmingsplan maakt het mogelijk om binnen het plangebied Duin en Bosch 48 sociale woningen te realiseren. Het betreft een verschuiving
van woningen binnen de bestemmingen, waardoor het maximaal aantal toegestane
woningen in het plangebied Duin en Bosch gelijk blijft. De 48 sociale woningen
komen op de locatie van het voormalige gebouw De Clinghe, gelegen ten westen
van de vijver, Oude Parklaan sectie D1902 (gedeeltelijk).
De omgevingsvergunning ziet op de activiteit bouwen voor het oprichten van twee
woongebouwen met in totaal 48 sociale woningen (artikel 2.1, eerste lid, onder a,
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
aar en anneer kunt u stukken in ien
Het vastgestelde bestemmingsplan, het raadsbesluit, de verleende omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 7 oktober 2021 tot
en met 17 november 2021 in te zien op het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1 te Castricum. Maak voor het inzien een afspraak via telefoonnummer 14
0251.
Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl met IDcode N .I RO.03 3.BPC21herzduinbosch S01. De pdf bestanden van het
bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn beschikbaar via: www.castricum.
nl/inzage.
Beroep
Gedurende bovengenoemde termijn kan tegen het gecoördineerde besluit beroep
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze kenbaar heeft gemaakt of die redelijkerwijs niet
in staat is geweest een zienswijze kenbaar te maken, een ieder die bezwaar heeft
tegen de wijzigingen die, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, bij vaststelling in het plan zijn aangebracht en overige belanghebbenden.
Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het
beroepschrift moet zijn aangegeven welke beroepsgronden worden aangevoerd
tegen het besluit. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de
beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Na a oop van de termijn van zes
weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Wonen in bedrijfswoning of bedrijfspand
niet zomaar toegestaan
oont u in een oods of bedri fs oning Dan mag dit niet omaar et
moet gerege d i n met een vergunning
of in het bestemmings an s dat niet
o Dan oont of huurt u onrechtmatig Dit kan verve end en ook onvei ig
i n oora omdat e niet a ti d eten
dat u of anderen daar onen
ei igheid en ge ondheid vooro
We snappen dat een woonruimte vinden
op dit moment lastig is. Toch is niet elk
pand geschikt om er te wonen. Wij willen dat er een einde komt aan onveilige
woonsituaties.
Regels en voorschriften zijn er voor de
veiligheid. Daarbij moet de brandweer bij
brand weten of er mogelijk bewoners in
nood zijn.
Voor een bedrijventerrein gelden andere
regels rond bijvoorbeeld geluid of luchtkwaliteit dan voor woonwijken. Daarom
houden we gebieden voor wonen en
bedrijvigheid graag gescheiden. Dat regelen we in bestemmingsplannen.
onen in een oods of bedri fs oning
Een loods is niet bedoeld om in te wonen.
Dat is óók zo als er een keuken, douche en toilet zijn. Ook als de gemeente u
inschrijft op dit adres, heeft u nog geen
toestemming om er te wonen.
Wonen in een bedrijfswoning mag alleen
als dat voor het bedrijf noodzakelijk is.
Dat is alleen als u de bedrijfsvoering doet
én uw nabijheid ’s nachts nodig is voor dit
bedrijf.

Dit kunt u doen
Gaat u een huurcontract afsluiten: vraag
naar de vergunning voor de woning. Kijk
bij een bedrijfswoning in het bestemmingsplan of wonen is toegestaan en
onder welke voorwaarden. Zie hiervoor
ruimtelijkeplannen.nl. U kunt hiervoor ook
bij de gemeente terecht.
Bent u eigenaar of huurder: bespreek met
de gemeente de mogelijkheden en voorwaarden.
Dit doet de gemeente
Wij informeren ook makelaars die loodsen
en bedrijfswoningen verhuren of verkopen
met een brief.
Wij staan klaar om met bewoners, eigenaren of verhuurders in gesprek te gaan. Zo
hopen we tot een passende oplossing te
komen.
ei ig onen
We snappen dat een woonruimte vinden
op dit moment lastig is. Toch leent niet elk
pand zich ervoor om bewoond te worden. Wij willen dat er een einde komt aan
woonsituaties die onveilig zijn.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.castricum.nl/bedrijfswoning.
Hebt u vragen? Bel de gemeente en
vraag naar team Toezicht, Handhaving en
Veiligheid.

Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning treden in werking op de dag na
a oop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schort de werking niet op.
Daarvoor moet een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op dat verzoek is beslist.
Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige
voorziening zijn kosten verbonden (gri erecht). oor informatie zie www.raadvanstate.nl.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten
van de gemeente Castricum, mw. J. Feron, telefoonnummer 14 0251.
Burgemeester en wethouders van Castricum, 6 oktober 2021

ROOKMELDERS
REDDEN LEVENS
ROOKMELDERS.NL
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Vergunningen
Omgevingsvergunningen

Agenda Raadsplein 7 oktober 2021

Aangevraagd
Bijlacker 18 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak, datum ontvangst 28 september 2021 (WABO2101885)
Charlotte de Bourbonstraat 34 in Castricum, het vergroten van de woning, datum
ontvangst 22 september 2021 (WABO2101868)
Duinenboschweg 47 in Castricum, het vervangen van dakpannen, datum ontvangst 29 september 2021 (WABO2101895)
Hogeweg 162 in Limmen, het wijzigen van het gebruik van een bestaand bijgebouw voor bewoning, datum ontvangst 29 september 2021 (WABO2101898)
Tine Marcushof 11 in Castricum, het wijzigen van de schuurdeur, datum ontvangst 24 september 2021 (WABO2101869)
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.

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd

Onderwerp

19.30 – 20.00
20.00 – 21.15
20.00 – 20.30

Rectificatie van publicatie 29 september 2021
Ontvangen
Julianaweg 13 in Akersloot, het bouwen van twee appartementen, datum ontvangst 21 september 2021 (WABO2101849). Deze aanvraag is buiten behandeling
gesteld
Verleend

20.30 – 21.15
21.30 – 22.30
21.30 – 22.00
22.00 – 22.30
22.45 – 23.00

Dokter van Nieveltweg 20 in Castricum, het brandveilig gebruik van de Vrijeschool WABO2101416
Geesterduinweg 9 in Castricum, het plaatsen van een fietsenberging bij Apotheek
Geesterduin, verzenddatum 27 september 2021 (WABO2101332)
Hogeweg 115 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 24 september 2021 (WABO2101223)
Tine Marcushof 11 in Castricum, het wijzigen van de schuurdeur, datum ontvangst 24 september 2021 (WABO2101869)
Zeeweg 31 in Castricum, het tijdelijk realiseren van een winterstalling, verzenddatum 24 september 2021 (WABO2101520)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Voorlopige agenda raadsinformatieavond /
commissie 14 oktober 2021

Weigeringen
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Achterweg 29 in Limmen, het veranderen van de inrichting, verzenddatum 30 september 2021 (WABO2101617)
De Crimpen 5 in Akersloot, het uitbreiden bestaand pand en het omzetten van de
bestemming, verzenddatum 27 september 2021 (WABO2101245)
Oosterzijweg 9 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 28 september 2021 (WABO2101531)
Zuideinderweg 3 in Limmen, het plaatsen van een kleine molen, verzenddatum 30
september 2021 (WABO2101161)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd
Ontwerpbesluit (uitgebreide procedure)
Het Achtkant 76 in Limmen (C 4673), het bouwen van een woning,
(WABO2101133)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 7 oktober 2021 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.
Ontwerpbesluit weigering (uitgebreide procedure)
Geesterweg 1a in Akersloot, het plaatsen van een reclamemast, (WABO1901887)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 7 oktober 2021 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.
Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum
Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd

Verlengen behandeltermijn

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 - 194 296 61 (whatsapp)
info@castricum.nl

Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.castricum.nl

Raadsinformatiebijeenkomsten
Presentatie Begroting 2022
Presentatie stand van zaken uitvoering moties inzake
herinrichting sportterrein Noord-End en parkeren zwembad
Commissies
Commissie Algemene Zaken*
1A Besluitenlijst raadsvergadering 23 september 2021
1B Lijst van ingekomen stukken
1C Lijst ter inzage gelegde informatie
1D Mededelingen van het college
- Algemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden
1E Vragen uit de raad
Zienswijze bij concept bestuursconvenant inzake governance
focusagenda regio Alkmaar
Pauze
Gebruik verdovende middelen op Duin en Bosch
Commissie consultatie subsidieregeling peuteropvang
Nota Raadscommunicatie
Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Vorming van een regionale uitvoeringsorganisatie
Participatiewet (SORA)
B Moties bij juridische interventie Provincie Noord-Holland
inzake huisvesting statushouders
C Ruimtelijk kader planontwikkeling Rooinap Limmen
5 Sluiting

19.30 – 21.00
21.15 – 22.30

Onderwerp

Commissie
Commissie stand van zaken uitvoering moties inzake
herinrichting sportterrein Noord-End en parkeren zwembad
Raadsinformatiebijeenkomst
Technische sessie bij de begroting 2022
21.15 uur: bewoners en organisaties kunnen hun mening over
de begroting kenbaar maken.
Aansluitend: gelegenheid om in te gaan op de antwoorden op
technische vragen bij de begroting 2022

Bijeenkomst Overleggroep Strandgebied
Castricum op 12 oktober 2021
Op dinsdagavond 12 oktober 2021 is de
bijeenkomst van de Overleggroep Strandgebied Castricum (OSC). De bijeenkomst
is in het gemeentehuis in Castricum.
Bent u geïnteresseerd? U bent van harte

welkom deel te nemen aan deze bijeenkomst. U kunt zich aanmelden via
mirjamvanderhorst@debuch.nl, zodat we
weten op hoeveel deelnemers we kunnen
rekenen.

AGENDA OSC, 12 oktober 2021, Gemeentehuis Castricum
19.15 uur Inloop
19.30 uur Opening door Voorzitter Mees Hartvelt
19.35 uur Ilona Evers (HHNK) en Ed Stuijt (gemeente) stellen zich voor
19.45 uur Presentatie door Sjoerd Bodewes, voorzitter reddingsbrigade Castricum
20.10 uur Rondje langs de velden (gelegenheid om informatie te delen en vragen te
stellen)
20.30 uur Korte pauze
20.35 uur Presentatie bureau Sweco van de Nota Inventarisatie Kaders en
Ontwikkelingen Strand en gelegenheid voor vragen en discussie
21.30 uur Sluiting

