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Like ons op Facebook
Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de 
laatste discussies: je vindt ze op facebook.com/
gemeente.castricum.
Like de pagina en je kunt erover meepraten.

 Gemeente Castricum gaat 
ondernemers die bewak-
ingscamera’s gebruiken, 
sti muleren om de kwaliteit 
van de beelden te (laten) ver-
beteren. Dat kan vaak al met 
kleine, goedkope aanpassin-
gen. Zo’n 250 ondernemers 
worden daarvoor deze maand 
benaderd. Burgemeester 
Mans geeft  hiervoor vandaag 
het startsein op 16 oktober 
om 12:30 uur bij Jeannett e 
Goudsmit in Winkelcentrum 
Geesterduin 16.
Wilt u  als ondernemer  
meedoen? Of wilt u meer weten? Ga dan naar de website htt ps://www.rpcnh.nl/themas/e cel-
lent-cameratoezicht/ of neem contact op met de (e terne) projectleider Fons Sijnesael, info@
veiligheidsbeheer.nl.

Grati s scan voor ondernemers

Castricum gaat voor excellent 
cameratoezicht

In het fi etspad aan de zuidzijde van de Prinses Beatri straat wordt de riolering gerenoveerd. 
De rioolbuis krijgt een nieuwe voering ofwel kous en kan dan weer vijft ig jaar mee. Door de 
methode relining hoeft  de straat niet over de hele lengte open en blijft  de overlast beperkt. Wel 
moeten bewoners enige dagen rekening houden met verkeershinder. Ook kan geur- en geluid-
shinder ontstaan. Verkeersregelaars zorgen ervoor dat het doorgaande verkeer en de bus langs 
de werkzaamheden worden geleid.

Planning
Aannemer Aarsle   voert de werkzaamheden uit van 21 tot en met 23 oktober. De bewoners 
krijgen van de aannemer schrift elijk bericht voordat het werk begint. 

Meer informati e
Meer informati e en een detailplanning is te vinden op de website van de aannemer,  
www.aarsle  -bv.nl (rechtsboven ‘info bewoners’). Heeft  u nog vragen? Dan kunt u ook bellen 
met de uitvoerder, de heer Jaap Groenewold, bereikbaar op: 06 205 807 66.

Overlast mogelijk van 21-23 oktober

Rioolrenovatie Prinses 
Beatrixstraat Castricum 

Agenda raadsinformatieavond 
17 oktober 2019

  Commissie 
18.00  19.00  Auditcommissie

  aadsinformati ebijeenkomsten
19.30  20.45 Presentati e voorstel rondom rotonde 
  Rijksweg  Visweg 
21.00  22.30 itwerking initi ati efvoorstel biodiversiteit input actualisering 
  groen- en bomenbeleidsplan
21.00  21.45 Impact PAS-uitspraak Castricum

a feedback van bewoners en snelheidsmeti ngen van gemotoriseerd verkeer zijn de plannen 
voor de herinrichti ng van de Hoogegeest aangepast. De verkeersveiligheid tussen de oemers
dijk en de afslag naar het gemaal wordt daarmee verbeterd. 

Meer overzicht, meer plateau’s
Het passeren van verkeer, voor zowel auto’s als fi etsers wordt veiliger.

Er komen minder verkeersplateau’s, en ze komen op plekken waar snel gereden wordt, waarbij 
we voldoende afstand houden tot nabijgelegen woningen;
De beplanti ng in de bochten van de kruispunten moet lager worden zodat er meer overzicht is 
en het veiliger wordt; 
Op verschillende plaatsen worden de lage bermen langs de rijbaan aangepakt.

Zo is het mogelijk om met een minimaal aantal verkeersplateau’s de snelheid van het verkeer 
terug te brengen en daarmee de verkeersveiligheid voor vooral de jeugd en de fi etsers te verbe-
teren. 

Omwonenden hebben een kaartje van de nieuwe inrichti ng per brief ontvangen.

De  niti ef ontwerp, aanbesteding, verkeersbesluit, uitvoering
De gemeente Castricum en de onderhoudsaannemer doen hun best om de werkzaamheden nog 
voor eind dit jaar te hebben afgerond. Daarbij moet worden opgemerkt dat de asfalteringswerk-
zaamheden a  ankelijk zijn van de weersomstandigheden.

Lagere snelheid, veel veiliger

Aanpassingen op voorlopig 
ontwerp Hoogegeest Met duidelijke beelden meer kans op opsporing

Afgelopen zaterdag was Castricum gastheer van de 21ste Provinciale Molencontactdag. Burge-
meester Mans ontving in het gemeentehuis moleneigenaren, molenaars, 
bestuurders en andere molen-
betrokkenen uit diverse windstreken. Op deze netwerkdag voor molenlie  ebbers reikte gede-
puteerde Pels de molenprijzen uit, en uiteraard volgde een e cursie langs drie mooie molens die 
onze gemeente rijk is: De Kat, De oude Knegt en de Dorregeester.

De 244 zal opnieuw 
worden geasfalteerd tussen 
de Leeghwaterbrug in 

lkmaar en de aansluiti ng 
met de 246 (Kogerpolder
brug) bij het lkmaarder
meer. Dit gedeelte zal volle
dig worden afgesloten. Ook 
de aanmeerlocati e van het 
pontje bij kersloot is on
bereikbaar voor voertuigen 
en  etsers. Dit betekent dat 
het pontje in de periode van 
de afsluiti ng niet vaart.  
kunt wel gebruik maken van 
de ti jdelijke pont ter hoogte 
van de Leeghwaterbrug. 

root onderhoud 244
De provincie heeft  ervoor gekozen om deze werkzaamheden in de herfstvakanti e uit te voeren. 
Verder uitstel zou kunnen leiden tot spoedreparati es, die weer kunnen leiden tot fi les en omlei-
dingen. Daarnaast is spoedige vervanging ook de veiliger. De aannemer werkt in deze periode 
dag en nacht door om de afsluiti ng van de N244 en daarmee de gepaarde overlast zo kort mo-
gelijk te houden.

Spits mijden, O  rijden
Ondanks deze inspanningen verwachten we dat uw reisti jd in de herfstvakanti e toch wat langer 
is dan normaal.  kunt dit voorkomen door buiten de spits te reizen of, waar mogelijk, te kiezen 
voor het openbaar vervoer. Vanwege werkzaamheden aan en afsluiti ng van de provinciale weg 
N244 rijdt lijn 123 van 21 tot en met 25 oktober alleen als pendelbus tussen De Rijp en Scher-
merhorn. Tussen Alkmaar en Schermerhorn kan gebruik gemaakt worden van lijn 129. De pen-
delbus rijdt ieder uur, maar op andere ti jden dan normaal door lijn 123 wordt gedaan. Dit zodat 
er een goede aansluiti ng op lijn 129 is.

Meer informati e
Met vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met het Servicepunt Provincie 
Noord-Holland via: 0800-0200 600 (grati s) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. Actuele 
informati e over de werkzaamheden is te vinden op infoN246.nl of via de Facebookpagina 
Trajectonderhoud N246-N244. 

Uitreiking Molenprijzen op 21ste 
Molencontactdag

De prijswinnaars met burgemeester Mans 

Asfaltering N244 ti jdens herfstvakanti e

Pontje Akersloot tijdelijk dicht 
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Offi  ciële mededelingen woensdag 9 oktober

Omgevingsvergunningen

Ontvangen 
Datum Adres 
280919 P.C. Hooft straat 22 in Castricum 
 het bouwen van een bijgebouw (WABO1901594)
021019 Rijksweg 31a in Limmen 
 het wijzigen van bestemming van winkel naar woning (WABO1901617)
041019 Zeeweg 45 in Castricum 
 het (ti jdelijk) bewonen van het pand Zeeweg 45 t.b.v. anti  kraak (WABO1901635)
051019 Iepenlaan 69 in Castricum  
 het vergroten van de woning (o.a. erker) (WABO1901646)
081019 Stetweg (secti e B118785 en 10307) in Castricum 
 het bouwen van een Deka supermarkt en woningen (WABO1901661)

Verleend
Datum Adres 
081019 Bakkummerstraat 32 in Castricum 
 het bouwen van een woning (WABO1901264)

091019 Breedeweg 15 in Castricum  
 het uitbreiden van de woning achter en het veranderen van de dakkapel   
 (WABO1901475)
111019 Iepenlaan 69 in Castricum 
 het vergroten van de woning (o.a. erker) (WABO1901646)

APV-vergunning

Verleend
Datum Adres 
071019 Dorpsstraat 35a in Castricum 
 Verleende evenementenvergunning Hollandse avond op 10 november 2019,  
 Grandcafé Balu verzenddatum besluit 4 oktober 2019 (APV1900832)

Meer informati e vindt u op onze website onder ‘aanvragen en regelen’.

Kijk op www.castricum.nl voor 
prakti sche info. 
Maak via de website en 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 19429661
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 

Openingsti jden 
Publieksbalies Gemeentehuis
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort, 
rijbewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het bekijken van bouwplannen, 
het doorgeven van gevonden of verloren 
voorwerpen, het afgeven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op 
afspraak

Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Colofon

Offi  ciële mededelingen woensdag 16 oktober

Het bestemmingsplan van Camping Kapelweg 10 in Limmen is vastgesteld in de 
gemeenteraadsvergadering van 26 september 2019. Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Castricum maken dit bekend zoals dit in de Wet ruimtelijke ordening (arti kel 3.8) 
is verplicht. De gemeenteraad heeft  besloten geen exploitati eplan vast te stellen voor het 
bestemmingsplan.

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de wens om vier buitentennisbanen te her-ontwikkelen voor 
een kleinschalige camping met 17 campingplaatsen. 

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken 
zijn met ingang van 17 oktober 2019 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.
ruimtelijkeplannen.nl onder plan ID NL.IMRO.0383.BPL18Kapelweg10-VS01. Daarnaast ligt het 
bestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA, 
Castricum.

Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 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. 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: 
htt ps://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: htt ps://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 keesadema@debuch.nl.

Vastgesteld bestemmingsplan Camping Kapelweg 10, Limmen

Marathonloper Edwin de Vries:
„Ik stop op mijn hoogtepunt”

Wat zijn prestatie uitzonderlijk 
maakt, is dat dit niet alleen zijn 
snelste marathon is, maar het is 
ook meteen zijn laatste. Stoppen 
op het hoogtepunt noemt hij het 
zelf. 
„Een progressie van bijna 4 minu-
ten ga ik nooit meer maken, dus 
in dat opzicht stop ik wel op mijn 
hoogtepunt”, vertelt Edwin. „Ik 
heb eens gezegd in het blad Run-
nersworld: als ik ooit 2.13 loop, dat 

zou echt geweldig zijn. Laat ik dat 
nu net gelopen hebben in mijn 
laatste marathon.”
Edwin heeft nog een andere pas-
sie, hij heeft samen met zijn broer 
een online marketingbureau waar 
hij ook veel tijd aan kwijt is. 
„Voor mij werd duidelijk dat ik 
meer zou moeten rusten als ik 
nog meer progressie wilde boe-
ken in het hardlopen. Hier zat de 
rek nog in. Dit zou betekenen dat 

ik zou moeten stoppen met mijn 
andere passie: ‘Online marketing’, 
dat zag ik niet zitten. Hier haal ik 
namelijk ook heel veel energie en 
voldoening uit en zie ik ook een 
toekomst in.” Het betekent niet 
dat Edwin stopt met sporten, hij 
blijft hardlopen. „Dat is ook goed 
voor mijn focus en concentratie, 
zo blijf ik � t.”
Tevreden terugkijkend denkt 
Edwin aan wat de sport voor hem 
heeft opgeleverd. „Een mooie 
vriendengroep en daarnaast heb 
ik geleerd dat je met hard werken 
heel ver kunt komen. Ik ben ook 
op hele mooie plekken op de we-
reld geweest, mooie momenten 
meegemaakt. Ik zal ook nooit al 
die prachtige races vergeten.” (Fo-
to: Dan Vernon)

Castricum - Hij kan het bijna niet geloven, wat een prestatie. Wan-
neer Edwin de Vries, lid van Atletiek Vereniging Castricum, als 
snelste Nederlander over de � nish komt in de Berlijn Marathon, 
ziet hij een tijd op de klok van 2.13,38. Een persoonlijk record van 
bijna vier minuten. Zijn oude record stond op 2.17,22, gelopen 
tijdens de Amsterdam Marathon van 2018. De prestatie in Berlijn 
is bijzonder snel en dus behoort Edwin nu tot de absolute Neder-
landse top op de marathon.




