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‘Groene Straten Gezocht’
De gemeente Castricum is op zoek
naar groene straten! Heeft u zelf of met
uw buren de straat vergroend en bent
u trots op het resultaat? Doe dan mee
aan ‘Groene Straten Gezocht’.

Corona en sporten
Inmiddels wordt er op de
sportterreinen en in de sportzalen
weer volop gesport. Dat mag, want
iedereen mag weer binnen en buiten
sporten. Ook sportwedstrijden met
publiek zijn weer toegestaan, zij het
onder voorwaarden.

Hittestress, wateroverlast en watertekort.
Het zijn allemaal gevolgen van het
veranderend klimaat. Om deze gevolgen
te temperen starten steeds meer
inwoners met het vergroenen van de
straat met bijvoorbeeld geveltuintjes,
planten in plaats van tegels, het plaatsen
van regentonnen of zelfs groene
wateropvang in het midden van de straat.
Deze mooie initiatieven wil de gemeente
in het zonnetje zetten.
Trots op uw groene straat? Doe mee!
Iedereen kan eenvoudig meedoen. Stuur
vòòr 22 oktober een foto van uw straat in
met een omschrijving wat u in de straat
heeft gedaan naar mailadres: info@watzr.
nl. De winnende straat wordt tijdelijk
omgedoopt tot WatZr-straat. U ontvangt
een vrolijke straatvlag en maakt u kans op
een leuke prijs. Hiermee laat u zien dat u
heeft geWatZrd. Ge-wat?
Met WatZr wordt een kleine actie op of
rond het huis bedoeld zoals vergroening
van de tuin, waterdoorlatende straten,
wateropvang met regentonnen en het
plaatsen geveltuintjes. Zo helpt u mee
om de omgeving koeler te maken, kan
overtollig water sneller weg en houden we
ook water langer vast als dat nodig is. De
uitreiking vindt plaats tijdens de Nationale
Klimaatweek die van donderdag 28

oktober tot en met vrijdag 5 november
plaatsvindt.
WatZr campagne
Deze actie is onderdeel van de
WatZr-campagne, een initiatief van 28
gemeenten in Noord-Holland boven
het Noordzeekanaal, PWN en HHNK.
Gezamenlijk voeren zij de meerjarige
WatZr-campagne die inwoners uitnodigt
om mee te doen aan het verminderen van
de gevolgen van klimaatverandering.
Wilt u weten wat u kan watZr-en?
Ga dan naar de website www.watzr.nl
of volg ons via social media.

Iedereen mag weer voetballen, hockeyen,
korfballen of schermen. Daarbij moeten
de basisregels de kans op besmettingen
voorkomen. Deze regels zijn:
Sporten in groepsverband is
toegestaan.
edstrijden zijn toegestaan. et gaat
zowel om wedstrijden onderling als om
wedstrijden tegen andere clubs.
Om verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan, is het raadzaam om
je aan de basisregels te houden. Dat
zijn onder mee handen wassen en een
veilige afstand bewaren.
Bij professionele wedstrijden is publiek
toegestaan. Met coronatoegangsbewijzen
is 100 procent van het aantal toegestane
bezoekers mogelijk.
Sportkantines
Voor eet- en drinkgelegenheden bij
sportaccommodaties geldt dat een

coronatoegangsbewijs:
noodzakelijk is wanneer men het
afgehaalde of bestelde eten en drinken
nuttigt in de afgescheiden horecafunctie.
niet noodzakelijk is wanneer bij
het afhalen in deze gelegenheden
het eten en drinken in of bij de
sportaccommodatie genuttigd worden
buiten de afgescheiden horeca-functie.
Bij een multifunctionele locatie, zoals
een sportkantine, kan de horecafunctie afgescheiden worden van de
rest van de locatie. Dan hoeft alleen
bij toegang tot de horeca-functie een
coronatoegangsbewijs gevraagd te
worden.
Sportverenigingen in de gemeente
Castricum hebben een brief
gekregen met de coronaregels
rond sportwedstrijden en eet- en
drinkgelegenheden. In de brief staan ook
contactgegevens als u meer informatie
wilt hebben.
Voor meer informatie kunt u ook terecht
op de website van de Rijksoverheid:
rijksoverheid.nl > alle informatie over het
coronavirus > cultuur, uitgaan en sport.

Voorlopige agenda raadsinformatieavond /
commissie 14 oktober 2021
Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd

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

Ontwerp besluit Kogerpolder 1 (Woudhaven)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een ontwerp besluit is genomen
voor een omgevingsvergunning handelen strijd regels ruimtelijke ordening voor de
Kogerpolder 1a te De Woude ten behoeve van de realisatie van een nieuw havengebouw met bedrijfswoning en een nieuw restaurant, alsmede het faciliteren van vijf
plaatsen voor kampeertenten en camperplaatsen en ankerende landschappelijke
en recreatieve voorzieningen, waaronder een pontverbinding, zoals aangevraagd op
20 november 2020. Om het plan mogelijk te maken wordt afgeweken van het bestemmingsplan ex artikel 2.12, artikel 1 onder a sub 3 Wabo.
Ter inzage
Het ontwerp besluit en de ruimtelijke onderbouwing kunt u vinden op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Op officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële
publicatie. Vanaf 14 oktober 2021 tot en met 25 november 2021 ligt het plan ter
inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kunt u schriftelijk zienswijze indienen
bij de gemeenteraad van Castricum.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thomas van der Zande, afdeling
Plannen en Projecten, thomasvanderzande@debuch.nl.

Agenda’s vergaderingen gemeenteraad
Castricum
U bent van harte welkom de vergaderingen
van de raad bij te wonen. Op 14 oktober
vergadert de raad in het gemeentehuis.
Vanwege de coronamaatregelen is er maar
beperkt ruimte voor publiek. Indien u de
vergaderingen vanaf de publieke tribune
wilt volgen, vragen we u om u aan te melden via de griffie. e vergaderstukken kunt
u bekijken op castricum.raadsinformatie.nl.
Op dezelfde pagina kunt u tevens de commissie- en raadsvergaderingen live volgen
en achteraf terugkijken.
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 is
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, 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 griffie.
Wanneer u wilt inspreken bij de commissievergadering, dan kunt u zich voor 17.00 uur
op de dag van de vergadering aanmelden
bij de griffie.
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 griffie.
Dit kan tot en met de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur.
Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op
maandag 1 november 2021.
Contact
Voor al uw vragen rondom de vergaderingen van de raad kunt u bij de griffie terecht.
at kan per mail via raadsgriffie
castricum.nl, of telefonisch via 088 909
7014, 088 909 7094 of 088 909 7390.
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Vergunningen

Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Ontwerpbesluit (uitgebreide procedure)

Griegstraat 4 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, datum ontvangst
7 oktober 2021 (WABO2101942)
Heereweg 8 in Castricum, het bouwen van een schuur, datum ontvangst
1 oktober 2021 (WABO2101911)
Julianaplein 4 in Akersloot, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst
4 oktober 2021 (WABO2101915)
Kerklaan 44 in Akersloot, het verlengen van de rieten kap en herstellen stijlbreuk
van de aanbouw, datum ontvangst 6 oktober 2021 (WABO2101937)
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.

Kogerpolder, kadastraal perceel Sectie E, nrs, 750,574,746,749,614,573,575,753
en 752 in De Woude, het revitaliseren van het recreatieterrein Woudhaven,
(WABO2002311)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 14 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.

Verleend
Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat (achter 16) in Limmen, het tijdelijk opslaan
van materialen, verzenddatum 5 oktober 2021 (WABO2101446)
Castricummer Werf 128a in Castricum, het verplaatsen van een raam,
verzenddatum 4 oktober 2021 (WABO2101695)
Johan Willem Frisostraat 23 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw,
verzenddatum 7 oktober 2021 (WABO2101664)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Buiten behandeling (vergunningsvrij)
Stationsweg 4 in Castricum, het plaatsen van een laadpaal, verzenddatum
6 september 2021 (WABO2101487)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)
Boekel 24 in Akersloot, het vergroten van de woning, verzenddatum 24 augustus
2021 (WABO2101145)
Prof. van der Scheerlaan 14 in Castricum, het bouwen van een schuur,
verzenddatum 14 september 2021 (WABO2101305)
Koningin Julianastraat 1 in Castricum, het bouwen van een extra erker,
verzenddatum 23 augustus 2021 (WABO2101391)
Theebos 36 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 8 september
2021 (WABO2101470)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Alle officiële publicaties online
Sinds 1 juli kunt u al onze officiële publicaties online lezen, op de website www.
officielebekendmakingen.nl. Via de overkoepelende site www.overheid.nl kunt u
daar makkelijk zelf in zoeken. U kunt er
zelfs een abonnement instellen om automatisch meldingen te krijgen van bekendmakingen in uw buurt.
Landelijke plicht
Onze gemeente is, net als alle andere
gemeenten in ons land, sinds 1 juli verplicht om alle officiële publicaties online
te doen op www.officielebekendmakingen.nl. Onze gemeente heeft daar een
eigen gemeente(tab)blad, met daarin
onze lokale bekendmakingen. Daar leest
u bijvoorbeeld welke aanvragen voor
een omgevingsvergunning we hebben
ontvangen. Of voor welke activiteiten
toestemming is gegeven (dus ‘verleende
vergunningen’), een verkeersbesluit of een
verordening.
Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum
Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Altijd een actueel overzicht
Via de overkoepelende site
www.overheid.nl kunt u eenvoudig een
actueel overzicht krijgen van onze lokale
bekendmakingen. U kiest dan voor de
button ‘berichten uit de buurt’ en daarna
de keuze ‘wat speelt er in de buurt’. U
kunt ook een overzicht krijgen van meldingen uit een andere gemeente, als u dat
wilt. U vult dan in het zoekvak de
postcode in die daarbij hoort.
Automatisch op de hoogte
U kunt zich ook abonneren op nieuwe
bekendmakingen. Dan krijgt u automatisch een melding van besluiten die
uw buurt raken. Dit heet de Attenderingsservice. U kunt zich hiervoor inschrijven via www.overheid.nl; kies de button
‘berichten uit de buurt’ en dan ‘altijd op
de hoogte’. Komt u er niet uit? dan kunt
u ons bellen op ons algemene
telefoonnummer.

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

