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Knots, dat is de titel van een nieuw 
kinderboek van Tijs van Marle. De 
populaire schrijver was vorige week bij 
de Juliana van Stolbergschool om zijn 
boek te presenteren aan de tientallen 
verzamelde leerlingen. Burgemeester 
Mans en wethouder De Haan (Onderwijs) 
waren van de partij.

Uitreiking 
kinderboek Knots

Gemeentenieuws

Steunpunt Monumenten en Archeologie 
Noord-Holland heeft de zesde editie van 
de glossy SCHATRIJK gepresenteerd. 
Dit jaar staat SCHATRIJK in teken van 
het Oer-IJ. De rijke archeologie in het 
Oer-IJ is een parel in Noord-Holland 
en in de Nederlandse archeologie. 
Het strekt zich uit over de gemeenten 
Bergen, Beverwijk, Castricum, Uitgeest, 
Heemskerk, Zaanstad en Velsen.

SCHATRIJK Oer-IJ brengt u een magazine 
vol inspirerende foto’s en informerende 
artikelen over bijzondere vondsten, 
archeologische onderwerpen en dé 
topvondsten van de wethouders van de 
zeven gemeenten in het gebied. En natuurlijk 
leest u alles over Hilde uit Castricum, 
waar het archeologiecentrum van de 

provincie Noord-Holland naar is vernoemd. 
SCHATRIJK Oer-IJ is online te lezen via de 
website www.steunpunterfgoednh.nl

Voor erfgoedinstellingen, bibliotheken, 
musea, VVV’s, archeologische en historische 
verenigingen in Noord-Holland is het 
mogelijk om exemplaren te verkopen. 
Het magazine is ook verkrijgbaar bij het 
provinciaal Archeologiecentrum Huis van 
Hilde in Castricum. 

SCHATRIJK zet archeologie
Oer-IJ in de spotlights

Agenda’s vergaderingen gemeenteraad Castricum
Op 25 november vergadert de raad in 
het gemeentehuis. Vanwege de corona-
maatregelen is de publieke tribune helaas 
gesloten. Wel kunt u via castricum.raadsin-
formatie.nl de vergaderingen live volgen en 
achteraf terugkijken. Op dezelfde pagina 
vindt u tevens alle vergaderstukken. Op 2 
december vergadert de raad virtueel via de 
vergaderapplicatie Zoom. Meer informatie 
hierover vindt u ook op castricum.raadsin-
formatie.nl. 

Wilt u inspreken bij één van de commissie-
vergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur 
op de dag van de vergadering aan bij de 
griffie. ij commissies die ijn aangemerkt 
met een * is inspreken niet (meer) mogelijk. 
U hoeft zich niet aan te melden om tijdens 
raadsinformatiebijeenkomsten uw vragen 
te stellen of opmerkingen te maken. 

Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met u 
als inwoner in gesprek tijdens het Raads-
spreekuur. Wilt u een verzoek doen, loopt 
u tegen een probleem aan of wilt u een 
idee voorleggen, meld u dan aan via de 
griffie. it kan tot en met de donderdag 
voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 
uur. Het eerstvolgende Raadsspreekuur is 
op maandag 29 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 of 088 909 7094.

     

Agenda raadsinformatieavond
2 december 2021

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Auditcommissie
18.00 – 19.30    Auditcommissie 

Raadsinformatiebijeenkomsten
20.00  21.15 resentatie financiële situatie jeugd en mo 
20.00 – 21.15 Presentatie voortgangsrapportage Limmen Zandzoom 

Pauze
21.30 – 22.30  Presentatie burgerinitiatief de Groene Variant door 

initiatiefnemers dhr. Lute en dhr. Van der Eng 

Foto: Henk de Reus

     

Agenda Raadsplein 25 november 2021
Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies
19.30 – 20.45 Vervolgbehandeling stand van zaken uitvoering moties 

inzake herinrichting sportterrein Noord-End en parkeren 
zwembad*

19.30 – 20.45 Adviesrecht, participatie & delegatiebesluit rondom 
Omgevingswet 
Pauze

21.00 – 22.30 Vervolgproces locatiekeuze nieuwbouw kindcentrum Cunera
21.00 – 22.00 Vervolgbehandeling verklaring van geen bedenkingen m.b.t. 

Jasmijnlint Limmen* 
22.00 – 22.30  Commissie Algemene Zaken* 

1A Verlenging huidige integraal veiligheidsbeleid met één jaar
1B Diverse benoemingen 
2A Besluitenlijst raadsvergadering 11 november 2021
2B Lijst van ingekomen stukken 
2C Lijst ter inzage gelegde informatie
2D Mededelingen van het college

(algemeen & uit de samenwerkingsverbanden)
2E Vragen uit de raad

22.45 – 23.00 Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Zienswijze op de 1e begrotingswijziging van de 

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
B Motie onderzoek voorstel initiatiefgroep Nieuw Zwembad 
C Voorbereidingskrediet Hospice Dampegheest
D Verlenging huidige integraal veiligheidsbeleid met één jaar 

(onder voorbehoud van commissiebehandeling)
E Diverse benoemingen (onder voorbehoud van commissie-

behandeling)
5 Sluiting

Collectieve Zorgverzekering 
Minima 

Meer informatie:
www.castricum.nl/ziektekostenverzekering

Wilt u overstappen? Direct aanmelden: 
gezondverzekerd.nl 

Heeft u een laag inkomen en weinig 
spaargeld en bezit? Dan kunt u zich 
mogelijk verzekeren via de Collectieve 
Zorgverzekering. 

- Uitgebreide zorgverzekering met lage 
kosten.
- Gemeente betaalt een gedeelte van de 
premie.
- Uitgebreidere vergoeding.
- Overstappen? Doe dit dan vóór 31 
december.

Collectieve Zorgverzekering 
Minima 

Meer informatie:
www.castricum.nl/ziektekostenverzekering

Wilt u overstappen? Direct aanmelden: 
gezondverzekerd.nl 

Heeft u een laag inkomen en weinig 
spaargeld en bezit? Dan kunt u zich 
mogelijk verzekeren via de Collectieve 
Zorgverzekering. 

- Uitgebreide zorgverzekering met lage 
kosten.
- Gemeente betaalt een gedeelte van de 
premie.
- Uitgebreidere vergoeding.
- Overstappen? Doe dit dan vóór 31 
december.

Collectieve Zorgverzekering 
Minima 

Meer informatie:
www.castricum.nl/ziektekostenverzekering

Wilt u overstappen? Direct aanmelden: 
gezondverzekerd.nl 

Heeft u een laag inkomen en weinig 
spaargeld en bezit? Dan kunt u zich 
mogelijk verzekeren via de Collectieve 
Zorgverzekering. 

- Uitgebreide zorgverzekering met lage 
kosten.
- Gemeente betaalt een gedeelte van de 
premie.
- Uitgebreidere vergoeding.
- Overstappen? Doe dit dan vóór 31 
december.

Kerk in Actie collecteert 
van 21 t/m 27 november.
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Gemeentenieuws

Het wijzigen naar de bestemming recreatie ten behoeve van volks- en moestuinen, 
extensieve sport- en dagrecreatieve activiteiten en een kleinschalige kinderboerderij.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op 
officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicatie. Vanaf 25 november 2021 tot 
en met 6 januari 2022 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze periode 
kunt u een zienswijze indienen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Plannen & Projecten via (072) 
888 00 00.

Ontwerp bestemmingsplan Klein Dorregeest

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Op 18 november 2021 is besloten maatwerk te stellen voor het cateringbedrijf aan 
Brakersweg 8 in Castricum. Het betreft maatwerkvoorschriften m.b.t. vrijstelling 
vetafscheider (op verzoek).

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, 
gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift 
indienen bij de gemeente Castricum.

Meer informatie
Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u contact opnemen met de 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 
088 –1021300 (o.v.v. zaaknummer OD.351737).

Aankondiging besluit maatwerkvoorschriften afvalwater, 
Brakersweg 8 in Castricum

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

Alle officiële publicaties online 
Sinds 1 juli kunt u al onze officiële 
publicaties online lezen, op de website 
www.officielebekendmakingen.nl. 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. Via de overkoepelende site 
www.overheid.nl kunt u eenvoudig een 
actueel overzicht krijgen van onze lokale 
bekendmakingen. U kunt ook een over-

zicht krijgen van meldingen uit een andere 
gemeente, als u dat wilt.

Automatisch op de hoogte 
U kunt zich binnenkort ook abonneren 
op nieuwe bekendmakingen. Dan krijgt u 
automatisch via de mail een melding van 
besluiten die uw buurt raken. Dit heet de 
Attenderingsservice. De rijksoverheid biedt 
deze dienst in het nieuwe jaar aan. U leest 
daar tegen die tijd meer over.

Aangevraagd

Brakersweg 2 en 2b in Castricum, het wijzigen van de bestemming, datum 
ontvangst 16 november 2021 (WABO2102188)
Johan Willem Frisostraat 22 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, 
datum ontvangst 15 november 2021 (WABO2102175)
Koningin Julianastraat 1 in Castricum, het opnieuw indelen van de gevel van de 
zijaanbouw, datum ontvangst 16 november 2021 (WABO2102182)
Oranjelaan 4 in Castricum, het plaatsen van een dak opbouw aan de voorzijde, 
datum ontvangst 17 november 2021 (WABO2102193)
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

Bartókstraat 17 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 
16 november 2021 (WABO2102003)
Kastanjelint 8, Limmen ((kavel 4), het bouwen van een woning, verzenddatum 
12 november 2021 (WABO2101108)
Molenweide 46 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
16 november 2021 (WABO2102054)
Oude Parklaan 100 in Castricum (nabij 243), het bouwen van een woonzorglocatie 
(28 appartementen en een algemene ontmoetingsruimte), verzenddatum 16 november 
2021 (WABO2101242)
 ‘t Stet 17 en 17a in Akersloot (eerder ’t Stet 15a en 15b), het bouwen van een 
twee-onder-een-kap woning met bijgebouwen, verzenddatum 18 november 2021 
(WABO2101565)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Van Oldenbarneveldweg 35 in Castricum, het realiseren van een B&B, 
verzenddatum 12 november 2021 (WABO2101847)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd en te vinden door te 
zoeken op bovengenoemd adres. 

Ter info: Sinds 1 juli 2021 geen publicatie meer in Staatscourant 

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende alcoholvergunning voor de slijterij Albert Heijn B.V. op het adres 
Raadhuisweg 3 in Akersloot, verzenddatum 16 november 2021 (HORECA210118)
Verleende alcoholvergunning voor DeKaMarkt I B.V. Torenstraat 48 in Castri-
cum, verzenddatum 17 november 2021 (HORECA210124)
Verleende ontheffing riet verbranden in gemeente Castricum 2022 in de Hem-
polder in Akersloot, Klaas Hoorn- en Kijfpolder in Akersloot, Het Die” de Groot 
Limmerpolder in Akersloot, Oosterveld in Limmen in de periode van maandag 
3 januari 2022 tot en met woensdag 30 maart 2022, verzenddatum 17 november 
2021 (APV2100695)
Verleende alcoholvergunning en een terrasvergunning, Carter Castricum 
op het adres Dorpsstraat 61 in Castricum, verzenddatum 18 november 2021 
(HORECA210028)
Verleende tijdelijke standplaatsvergunning Sanquin 2022 op 23 februari 
2022,11 mei 2022, 3 augustus 2022, 28 september 2022 en 23 november 2022. 
Van Haerlemlaan 31 in Castricum, verzenddatum 18 november 2021 (APV2100743)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Jij zorgt voor ons groen. En 
daar hebben we best veel 
van. Je doet het onderhoud. 
Maait het gras. Zorgt voor 
onze bomen. En de spullen 
waar je mee werkt. Je gaat 
aan de slag met vragen van 
inwoners. En werkt in een 
fijn team. In de winter ga 
je de strijd aan tegen de 
gladheid.

Reactietermijn voor 28 november 2021. 
Voor meer informatie ga naar werkenbij.debuch.nl

Gezocht: medewerker wijken 

Afvalstoffenheffing 2022
De afvalstoffenheffing voor volgend jaar 
is vastgesteld. De vaste en variabele 
heffing zijn hetzelfde als in 2021. Wel 
zijn er extra kosten voor een derde gft-
container en een tweede restafvalcontainer. 
De afvalstoffenheffing is voor iedereen in 
2022 verschillend. U betaalt namelijk een 

vast tarief (vooraf) en een variabel tarief 
(achteraf). Het variabele tarief hangt af van 
het aantal keer u uw restafvalcontainer aan 
de weg zet of een zak in de ondergrondse 
restafvalcontainer gooit. Kijkt u voor een 
overzicht van alle tarieven op 
www.castricum.nl/afval.

Vaste afvalstoffenheffing 2022
Vast tarief eenpersoonshuishouden € 204,12
Vast tarief tweepersoonshuishouden € 227,52
Vast tarief > tweepersoonshuishouden € 269,40
Variabele kosten
140 l. container restafval per leging € 3,64
240 l. container restafval per leging € 6,25
Inworp ondergrondse container (inwerptrommel 60 liter) € 1,10
Inworp ondergrondse container (inwerptrommel 30 liter) € 0,55
Extra rolcontainers  
3e gft-container € 85,00
2e restafvalcontainer € 115,00




