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Kom de plannen bekijken

Nieuwe inrichting Plein Zuid bij 
Winkelcentrum Geesterduin
Er wordt veel gebouwd in 
en rond het Winkelcentrum 
Geesterduin. De verbouwing 
van het winkelcentrum zelf 
is in volle gang. Ten zuiden 
van het winkelcentrum 
gaan we het gebied tussen 
de Geesterduinweg en het 
Raadhuisplein opknappen 
en opnieuw inrichten. U 
kunt op 11 december het 
plan bekijken.

Benieuwd?
De ideeën die ti jdens de 
inloopavond in november 
werden geopperd, zijn 
zoveel mogelijk verwerkt 
in een plan. Hoe dat plan 
er uit ziet? Kom het vanaf 
deze week bekijken in de 
hal (documentati ehoek) van 
het gemeentehuis én bij de zuidelijke ingang van het winkelcentrum. Wilt u toelichti ng? Of hebt 
u vragen? Kom dan op woensdag 11 december vanaf 19.00 uur het plan bekijken in de raadszaal 
van het gemeentehuis. Dan zijn er deskundigen die uw vragen kunnen beantwoorden. Hebt u 
nog opmerkingen op het plan, dan kunt u deze op een reacti eformulier vermelden. Wilt u niet 
komen maar toch reageren? Stuurt u dan een e-mail naar georgestockell@debuch.nl. 

 

Agenda Raadsplein / 
raadsinformatieavond 12 december 2019 

  Commissies
19.30 – 20.45 Integraal Huisvesti ngsplan (IHP) onderwijs
19.30 – 20.45 Fietsbeleidsplan 
  Pauze

  Raadsinformati ebijeenkomst
21.00 – 21.45 Presentati e  consultati e inzake CO2 prioriteringstool voor 
  uitvoeringsprogramma energietransiti e 2020

  Commissies
21.00 – 21.45 Vervolgbehandeling wijziging verordening Sociaal Domein 2017 incl.  
  amendementen
21.45 – 22.30 Moti es en amendementen bij de Woonvisie Castricum 2020- 2025
21.45 – 22.30 Commissie Algemene Zaken
  1A Reglement van Orde gemeenteraad Castricum
  2A Besluitenlijst raadsvergadering 21 november 2019
  2B Lijst van ingekomen stukken
  2C Lijst ter inzage gelegde informati e
  2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
  2E Vragen uit de raad

22.45  Raadsvergadering
  1 Opening en mededelingen
  2 Vaststellen agenda
  3 Debat raad
  A Actuele politi eke onderwerpen 
  4 Besluitvorming
  A Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 
  B Woonvisie incl. moti es en amendementen
  C Wijzigingsverordening Sociaal Domein incl. amendementen
  D Reglement van Orde gemeenteraad Castricum 
      (o.v.b. van commissiebehandeling)
  E 2e FIRAP 2019
  F Toestemming verlenen voor wijziging GR BUCH
  G Zienswijze Begroti ngswijziging BUCH
  H Wensen en bedenkingen Uitt reden Sti chti ng Rijk
  I  Wensen en bedenkingen dienstverleningsovereenkomst BUCH
  5 Sluiti ng

Meer informati e vindt u op onze website onder ‘Raad en College’

Sinterklaas is nog in het land 
en toch zijn de voorberei-
dingen voor een veilige jaar-
wisseling al in volle gang! 
Over een paar weken zal 
2020 worden ingeluid met 
-  ongetwijfeld - veel vuur-
werk. Hoe feestelijk ook, 
het afsteken van vuurwerk 
blij   riskant. lk jaar raken 
mensen zwaar gewond, 
en er zijn zelfs dodelijke 
slachto  ers. Ook wordt nu 
al vuurwerk afgestoken wat 
tot veel overlast en schade 
leidt. Daarom zijn er regels 
voor het (ver)kopen en af-
steken van vuurwerk. Graag 
e  en we e hieronder nog 

een keer op een rijtje.

Vuurwerk kopen
Het kopen en verkopen van vuurwerk mag uitsluitend op de laatste drie dagen van het jaar. Om-
dat dit jaar 29 december op een zondag valt, start de verkoop op zaterdag 28 december. 
De andere verkoopdagen zijn maandag 30 en dinsdag 31 december 2019. De volgende bedrijven 
hebben vergunning gekregen om in onze gemeente vuurwerk te verkopen: in Castricum fa. 
Bloemen/Vuurwerkspektakel.nl (Overtoom 7) en fa. Bakker/Waakvlam (Dorpsstraat 102); in 
Akersloot, Bakker Buitenverlichti ng (Boekel 39); in Limmen Kroone  Lieft ing (Rijksweg 137).

Luid het nieuwe jaar in
Op dinsdag 31 december is het dan zover: u mag vanaf 18.00 uur tot 02.00 uur ’s nachts 
(Nieuwjaarsdag) vuurwerk afsteken. Dus niet eerder, of later. Hou het veilig. Het afsteken van 
vuurwerk mag nooit leiden tot gevaar, schade of overlast. Gebouwen met rieten daken of 
benzine-pompen, daar blijft  u met uw vuurwerk 50 meter van vandaan. Zo blijft  het voor u en 
anderen een veilig begin van het nieuwe jaar.

aar de politi e controleert
De politi e houdt zich bezig met de opsporing van parti jen illegaal vuurwerk. Daarnaast treedt 
de politi e op als er vuurwerk wordt afgestoken v r 31 december of als er overlast wordt 
veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk ti jdens de jaarwisseling.

Wat kan ik doen bij overlast door vuurwerk?
Over een paar weken is het Oud en Nieuw: het moment dat in heel Nederland vuurwerk 
wordt afgestoken. Dit mag op oudejaarsavond tussen 18.00 en 02.00 uur. Maar nu al ontvangt 
de politi e regelmati g klachten over het afsteken van vuurwerk. 

Melden overlast door vuurwerk
Ondervindt u overlast door vuurwerk, meld dit dan bij de politi e. Ook als u denkt dat iemand 
illegaal vuurwerk opslaat, verkoopt of afsteekt. U kunt dit melden via het telefoonnummer 
0900-8844.

Vuurwerk kopen of afsteken? 
De regels op een rij

•  L A A G  I N K O M E N ?  •
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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 25756160
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 of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat, tel. 14 
0251, bestuurssecretariaat@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

Voorontwerp uitwerkingsplannen 
“Limmen Linten fase 3a Westerweg – Kapelweg” en “Limmer Linten 
fase 3b Visweg-Zuid”

Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat de voorontwerp- 
uitwerkingsplannen ”Limmer Linten fase 3a Westerweg – Kapelweg” en “Limmer Linten fase 
3b Visweg-zuid” voor zes weken ter inzage liggen.

Toelichti ng
De twee plannen betreff en de volgende deelgebieden in Limmen - Zandzoom:

Fase 3a Westerweg - Kapelweg
In dit gebied komen maximaal 81 grondgebonden woningen (vrijstaande woningen, 
halfvrijstaande woningen en rijwoningen, en bijbehorende ontsluiti ngswegen en 
groengebieden). Het gebied wordt begrensd door de Pagenlaan in het noorden, de 
woonpercelen aan de Kapelweg in het oosten, de agrarische gronden en woonpercelen 
aan het Magnolialint in het zuiden en de woonpercelen aan de Westerweg in het westen. 

Fase 3b Visweg-Zuid
In dit gebied worden maximaal 27 grondgebonden woningen gerealiseerd (vrijstaande 
woningen, halfvrijstaande woningen en rijwoningen en bijbehorende ontsluiti ngswegen 
en groengebieden). Hier gaat het om gevarieerde woningbouw tussen de Hogeweg en het 
bedrijventerrein Nieuwelaan. Het gebied wordt begrensd door de Visweg in het noorden, 
agrarische gronden in het oosten en zuiden en de woonpercelen aan de Hogeweg in het 
westen. 

Beide uitwerkingsplannen zijn gericht op de woningbouwontwikkeling in Limmen 
Zandzoom. 
In het bestemmingsplan Limmen - Zandzoom is de totale ontwikkeling beschreven en is 
een groot deel van de ruimtelijke onderbouwing van dit project opgenomen. 
De uitwerkingsplannen beschrijven met name de wijze waarop het betreff ende gebied 
van het bestemmingsplan is uitgewerkt.

Ter inzage legging
De voorontwerp-uitwerkingsplannen liggen vanaf donderdag 5 december 2019 t/m 15 
januari 2020 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens zijn de plannen te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identi fi cati enummer:
- voor fase 3a: NL.IMRO.0383.UPLZandzoomfase3a-VO01
- voor fase 3b: NL.IMRO.0383.UPLZandzoomfase3b-VO01

Inloopbijeenkomst
Er wordt één inloopavond georganiseerd:
- dinsdag 17 december 2019, van 19.00 tot 20.30 uur in Vredeburg Limmen,        
  Dusseldorperweg  64 te Limmen.

Inspraak
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schrift elijk een inspraakreacti e 
naar voren brengen bij burgemeester en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), 
onder vermelding en ‘inspraakreacti e op het voorontwerpuitwerkingsplan Limmen Linten, 
en welke fase het betreft ’.
Voor het indienen van mondelinge inspraakreacti es (op afspraak) en meer informati e: 
dhr. J. Moraal en dhr. J. van Boven, tel. 14 0251

Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen
Datum Adres 
211119 Gasstraat 3 in Castricum 
 het verbouwen van het hoofdgebouw en het wijzigen van de gevel   
 (WABO1901904)
241119 Het Wamellant 21 in Castricum 
 het verbouwen van de woning (WABO1901913)
251119 Zeeweg (Strand) Castricum 
 het verkleinen van het paviljoen Strand Noord en het (ver)plaatsen van 
 strandhuisjes (WABO1901936)
271119 C.F. Smeetslaan 232 in Castricum  
 het bouwen van 2 appartementencomplexen
 (WABO1901931)
281119 Gasstraat 1 in Castricum 
 het verplaatsen van een bedrijfsloods (gewijzigd uitvoeren WABO17/01911)  
 (WABO1901938)

Vergunningsvrije aanvraag 
  Scheerling 9 in Castricum 
 het plaatsen van zonnepanelen (WABO1901883)
 
Behandeltermijn aanvraag verlengd, max. 6 weken
Datum Adres 
261119 Rijksweg 31a in Limmen
 het wijzigen van bestemming van winkel naar woning (WABO1901617)

Vergunning verleend (uitgebreide procedure)
Datum Adres 
041219 Sokkerwei 6 in Castricum
 het brandveilig gebruiken van een deel van het gebouw (WABO1901051)

Vergunning verleend (reguliere procedure)
Datum Adres 
261119 Hoogevoort 33 in Castricum 
 het vervangen en vergroten van de bestaande dakopbouw (WABO1901772)
271119 Breedeweg (volkstuinencomplex) in Castricum 
 het plaatsen van een hobbykas (WABO1901836)
271119 Breedeweg (volkstuinencomplex) in Castricum 
 het plaatsen van een hobbykas (WABO1901837)
271119 Torenstraat 42 in Castricum 
 het plaatsen van een dakkapel (voorzijde) (WABO1901817)
281119 Den Burglaan 28 in Limmen 
 het plaatsen van een dakkapel (WABO1901737)
291119 Poelven 58a en 60a in Castricum
 het creëren van een dakterras (WABO1901812)

Drank- en Horecawet-vergunning
Vergunning verleend
Datum Adres 
261119 Berkenlint 3 in Limmen 
 verleende nieuwe aanvraag Drank- en Horecavergunning DEEN, verzenddatum  
 besluit 26 november 2019(HORECA190068)

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

Offi  ciële mededelingen woensdag 4 december

Op 7 december is het Nati onale 
Vrijwilligersdag: een dag om dankbaar te zijn 
en respect te tonen voor het vrijwilligerswerk. 
De Bemiddelingskamer heeft  ruim 60 

geweldige vrijwillige bemiddelaars. Zij zett en zich belangeloos in als buren een confl ict hebben. 
Zij helpen om dit op te lossen, om zo de leefb aarheid thuis en in de buurt te vergroten. Dat 
dit vaak lukt, komt ook door de goede inzet van de buren zelf ti jdens de bemiddeling. De 
Bemiddelingskamer wil alle bemiddelaars daarom hartelijk bedanken voor hun fantásti sche werk!

Wilt u advies, bemiddeling of bemiddelaar 
worden? Bel De Bemiddelingskamer, thuis 
in buurtbemiddeling. Voor de gemeente 
Castricum, 06-41198606 of 
www.debemiddelingskamer.nl 
Buurtbemiddeling Castricum wordt 
gefi nancierd door de Gemeente Castricum 
en woningcorporati e Kennemer Wonen.

De Bemiddelingskamer bedankt vrijwillige bemiddelaars




