
woensdag 19 oktober 2022

Gemeentenieuws

        

Agenda raadsinformatieavond 
 Donderdag 27 oktober 2022  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Bijeenkomsten Raadzaal 
19.30 – 20.30  Commissie inzake ontslagbrief Adviesraad Sociaal Domein 
20.30  21.00  Presentatie e  ecten corona op cultuur
 Pauze
21.15 – 23.00  Auditcommissie

Bijeenkomsten Trouwzaal
19.30 – 21.00  Presentatie uitvoering motie lokale woondeal

De gemeente zoekt jou!
Werk jij graag mee aan het 
schoonhouden van onze prachtige 
omgeving? Ben je klant- en 
servicegericht en kan je zowel 
zelfstandig als in teamverband 
werken? Ga bij ons aan de slag als 
Chau  eur af alinzameling of als 
Medewerker milieustraat!

Kom zaterdag 29 oktober naar 
onze Infomiddag  ijk rond op het 
afvalbrengstation en de milieustraat, neem 
een kijkje in de vrachtwagen en maak 
kennis met onze collega’s. Wie weet word jij 
straks onze collega!
e bent welkom op Schulpstet 17 in 

Castricum. Van 14:00 – 17:00 uur staan 
wij klaar om jou alles te vertellen over het 
werken op ons afvalbrengstation en de 
milieustraat.

De gemeenteraad is er voor u
Beste inwoner van Castricum, 
Elke donderdag vergadert de gemeente-
raad van Castricum in het gemeentehuis 
over allerlei onderwerpen die spelen in de 
gemeente.  bent van harte welkom om 
daarbij aanwezig te zijn.
De ene week is er een raadsinformatie-
avond en de andere week een Raadsplein. 
Tijdens een Raadsplein vinden commis-
sievergaderingen plaats gevolgd door een 
raadsvergadering. In een commissieverga-
dering 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 gepresen-
teerd over voor de raad belangrijke onder-
werpen. Ook voor u als inwoner is het 
mogelijk tijdens deze bijeenkomsten vragen 
te stellen of opmerkingen te maken.  hoeft 
zich hiervoor niet aan te melden. 

ijkt u liever thuis   kunt alle vergaderin-
gen live volgen en achteraf terugkijken via 

de website 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 aanmel-
den voor het raadsspreekuur. Het raads-
spreekuur vindt elke twee weken plaats op 
maandagavond. Aanmelden kan via de grif-
fi e, tot uiterlijk 12.00 uur op de donderdag 
voorafgaand aan het spreekuur. Het eerst-
volgende raadsspreekuur is op maandag 
24 oktober 2022.

Conta t 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 raadsgri   e@
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-
Castricum. 

Met vriendelijke groet, 
De gri   e van astricum

Neem digitaal een kijkje bij energie-
zuinige woningen in regio Alkmaar
Scherm aan, hapje en drankje bij de 
hand en lekker gluren! Van 24 tot en 
met 27 oktober leidt de groene reporter 
Raoul Santibañez u elke avond digitaal 
rond door een duurzame woning. 
Ontdek hoe het is om duurzaam, 
energiezuinig of zelfs aardgasvrij te 
wonen. 

Na een eerste succesvolle editie in regio 
Alkmaar, volgt er een tweede editie. Tijdens 
het unieke evenement luren bij Duurzame 
Buren kunt u binnenkijken bij duurzame 
buurtgenoten. ewoon achter uw laptop, in 
uw eigen woonkamer. 

Echte verhalen 
De deelnemende woningen zijn divers. 
U kunt binnenkijken in een vrij nieuwe 
vrijstaande woning uit 2000 waarbij veel 
voorzieningen bij de bouw zijn aangebracht, 
maar ook bij rijtjeshuizen die volledig zijn 
verbouwd tot nul-op-de-meter, gasloze 
woningen. U ziet bekende maatregelen als 
warmtepompen, isolatie en zonnepanelen. 

Maar ook unieke oplossingen zoals 
warmteterugwinning, een zonneboiler en 
infraroodpanelen.

Onze groene reporter verzorgt elke dag 
een inspirerende rondleiding. Huiseigenaren 
laten de duurzame maatregelen zien en 
vertellen waarom zij hiervoor hebben 
gekozen. Ze delen tips, ervaringen en 
dilemma’s. chte verhalen waar u wat 
aan hebt. Na de rondleiding kunt u live al 
uw vragen stellen aan de bewoners en 
een onafhankelijk energieadviseur van het 
Duurzaam Bouwloket. Of u nu meer wilt 
weten over terugverdientijden, technieken, 
de stappen die u zelf kunt zetten of over 
subsidies; dit is uw kans.

Gluren bij Duurzame Buren is een 
initiatief van de gemeenten Alkmaar, 
Bergen, Castricum en Heiloo. n wordt 
georganiseerd in samenwerking met het 
Duurzaam Bouwloket en Omgevingsdienst 
Noord-Holland Noord.

Aanmelden en gluren
Aanmelden kan via de volgende pagina: www.duurzaambouwloket.nl gluren-alkmaar
Dus meld u aan en gluur gezellig mee.

luren bi  Duurzame Buren

De volgende woningen zijn te bekijken:
Maandag 24 oktober 20.00 uur Alkmaar Vrijstaande nieuwe woning uit 2000
Dinsdag 25 oktober 20.00 uur Heiloo Hoekwoning die is verduurzaamd tot een  

  gasvrije nul-op-de-meter woning met   
  zonneboiler

Woensdag 26 oktober 20.00 uur Bergen Volledig verduurzaamde gasloze, nul-op- 
  de-meter woning met infraroodpanelen

Donderdag 27 oktober 20.00 uur Castricum Tussenwoning die is verbouwd tot nul-op- 
  de-meter woning met warmtepomp met  
  buitenunit

itstel werkzaamheden aan Rijksweg
De werkzaamheden aan de Rijksweg 
worden uitgesteld. Rond deze tijd 
zou de opknapbeurt aanvangen, 
maar we hebben ook te maken met 
werkzaamheden die netbeheerder 
Liander moet doen aan het 
kabelnetwerk. 

Op dit moment overleggen de gemeente 
en Liander hoe de werkzaamheden beiden 
gelijktijdig of vlak na elkaar uitgevoerd 
kunnen worden. Dat is om dubbel werk en 
dubbele overlast te voorkomen.
De gemeente heeft bij dit soort 
wegwerkzaamheden altijd contact met 
andere partijen die kabels en leidingen in de 
grond hebben. Als de weg toch open moet, 
is dit het moment voor anderen om ook 

hun eventuele onderhoudswerk te plannen. 

Liander heeft in het hele land, en ook in 
onze gemeente, te maken met een sterk 
gestegen stroomvraag van de gebruikers. 
Om in de toekomst de stroomcapaciteit 
en levering te kunnen garanderen is het 
nodig om extra zware  stroomkabels 
aan te leggen. Deze werkzaamheden 
zijn behoorlijk comple . r is meer 
voorbereidingstijd nodig dan was voorzien.

Naar verwachting is binnenkort duidelijk 
wanneer het werk kan starten. 

Meer informatie
zie www.castricum.nl/rijksweg.
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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

Heereweg 114 in Castricum, het intern verbouwen van het pand (rijksmonument), 
datum ontvangst 11 oktober 2022 (Z22 095523)
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

Brakersweg 2c in Castricum, het wijzigen van de gevels, verzenddatum 6 oktober 
2022 (Z22 079014)
Dag Hammarskjöldlaan 40 in Castricum, het plaatsen van een warmtepomp, 
verzenddatum 7 oktober 2022 (Z22 091248)
Hyacinthenlaan 2 in Limmen, het verhogen van de nok en het plaatsen van 
dakkapellen, verzenddatum 7 oktober 2022 (Z22 090760)
Molenbuurt 22b in Akersloot, het bouwen van een bijgebouw, verzenddatum 
6 oktober 2022 (Z22 087750)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Evenementen en overige vergunningen 

Verleende evenementenvergunning AVC Strand- en Duinlopen & Parnassia 
Loop op zondag 30 oktober, zondag 4 december, zaterdag 31 december 2022 
en zondag 19 februari 2023 met start/finish op het AVC terrein De Duinloper, 
Zeeweg 4 in Castricum, verzenddatum 6 oktober 2022 (Z22 087136)
Verleende evenementenvergunning Hollandse muziekavond bij Grand Café 
Balu, op zondag 13 november 2022, Dorpsstraat 35a in Castricum, verzendda-
tum 11 oktober 2022 (Z22 091295)
Verleende evenementenvergunning intocht Sinterklaas Castricum 2022 op 
zaterdag 12 november 2022, start bij Geesterduin in Castricum, verzenddatum 
13 oktober 2022 (Z22 090669)
Verleende evenementenvergunning intocht Sinterklaas Limmen 2022 op 
zondag 13 november 2022, start bij ‘t Stet in Limmen, verzenddatum 13 oktober 
2022 (Z22 093762)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Werkzaamheden rijbaan Dorpsstraat
De rode asfaltlaag van de Dorpsstraat 
tussen de rotonde C.F. Smeetslaan 
en de Stationsweg, is op veel 
plaatsen beschadigd en moet worden 
vernieuwd. Vanwege de slechte 
weersomstandigheden konden de 
werkzaamheden in september niet 
plaatsvinden. Ze staan nu gepland voor 
maandag 24 en dinsdag 25 oktober; als 
het weer het toelaat. 

Planning is als volgt
• Maandag 24 oktober tussen 7.00 en

18.00 uur: verwijderen van de oude
asfaltlaag.

•  Tussen maandag 24 oktober 18.00 uur
en dinsdag 25 oktober 8.00 uur: nieuw
asfalt en markeringen aanbrengen.

Beperken overlast
Om de overlast voor omwonenden en 
ondernemers zoveel mogelijk te beperken, 
wordt de aanwezige bovenste asfaltlaag 
maandag overdag verwijderd. Aansluitend 
wordt ’s avonds en ‘s nachts het nieuwe 
asfalt en de diverse markeringen weer 
aangebracht. 

De weg is gedurende de werkzaamheden 
afgesloten voor alle verkeer. Voor het 
fietsverkeer wordt een omleiding ingesteld. 

Meer informatie
Voor vragen kunt u terecht bij de 
gemeentelijke toezichthouder de heer
Schönig, te bereiken via:
Telefoonnummer 14 02 51, of
per mail frankschonig@debuch.nl

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Waterzijde 11 Akersloot’
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Castricum maken op 
grond van artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Waterzijde 
11 Akersloot’ ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in een 
kader ten behoeve van de bouw van één 
vrijstaande woning met garage. 

Waar en wanneer kunt u stukken 
inzien?
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij 
behorende stukken zijn met ingang van 
woensdag 19 oktober gedurende zes weken 
digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.
nl onder planID: NL.IMRO.0383.
BPA21waterzijde11-ON01. Daarnaast ligt 
het ontwerpbestemmingsplan ter inzage 
in het gemeentehuis van Castricum, 
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.

Hoe kunt u reageren?
Een ieder kan tijdens de inzagetermijn 
mondeling of (bij voorkeur) schriftelijk 
zienswijzen naar voren brengen op het 
ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke 
zienswijzen moeten worden ingediend bij 
de gemeenteraad, (Postbus 1301, 1900 
BH Castricum), onder vermelding van 
‘ontwerpbestemmingsplan Waterzijde 
11 Akersloot’. Voor een mondelinge 
zienswijze kunt u een afspraak maken met 
R. Hofman, team Plannen en Projecten,
via 06-25756062. Anonieme zienswijzen
en zienswijzen via e-mail laten we buiten
behandeling.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het Team Plannen en 
Projecten van de gemeente Castricum, via 
06-25756062 of via e-mail ricohofman@
debuch.nl.




