
woensdag 8 december 2021 

Gemeentenieuws

De gemeente Castricum heeft ten behoeve van een herontwikkeling van het 
bestaande pand gelegen aan de Kerklaan 16-18 te Akersloot een anterieure 
overeenkomst gesloten met een ontwikkelaar. 

Ter inzage
Vanaf 9 december 2021 tot en met 20 januari 2022 ligt de zakelijke beschrijving 
digitaal ter inzage en kunt u deze vinden op de website van de gemeente. Tegen 
deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met  Kees Adema van de afdeling Plannen 
en Projecten via 06 1942964306.

Anterieure overeenkomst Kerklaan 16-18 te Akersloot

Agenda’s vergaderingen gemeenteraad Castricum
Op 9 en 16 december vergadert de raad 
vanwege de coronamaatregelen virtueel. 
U kunt alle vergaderingen via 
castricum.raadsinformatie.nl live volgen en 
achteraf terugkijken. Op dezelfde pagina 
vindt u tevens alle vergaderstukken. 

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 
gri   e. Bi  commissies die i n 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. Kijk 
voor de benodigde informatie over deelne-
men aan de raadsinformatiebijeenkomsten 
op castricum.raadsinformatie.nl. 

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 
gri   e. it kan tot en met de donderdag 
voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 
uur. Het eerstvolgende Raadsspreekuur is 
op maandag 13 december 2021.  

Contact
Voor al uw vragen rondom de 
vergaderingen van de raad kunt u bij 
de gri   e terec t. at kan er mail ia 
raadsgri   e@castricum.nl  of telefonisc  
via 088 909 7014 of 088 909 7094.

      

Voorlopige agenda raadsinformatieavond
 16 december 2021

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Raadsinformatiebijeenkomsten
19.30 – 21.00   Presentatie voorbereiding van de nieuwbouw voor het 

onderwijs in Castricum-Oost
19.30 – 21.00   Presentatie over actuele ontwikkelingen binnen de volgende  

drie gemeenschappelijke regelingen:
- Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
- GGD Hollands Noorden
- Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 

 Pauze
Commissies

21.15 – 22.00   Commissie motie inzake realiseren 30% sociale woningbouw  
in huursector

22.00 – 22.30    Moties inzake Coronamaatregelen 

     

Agenda Raadsplein 9 december 2021
Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies
19. 0  0.  ername drie os ercelen o  uin en Bosc   
19.30 – 20.45 Voortgangsrapportage implementatie beheersmaatregelen 

en autonome kostenontwikkeling Sociaal Domein 
 Pauze 
21.00 – 21.45 Amendement bij alternatief besluit voorstel zwembad
1.00  .00 Burgerinitiatief de roene ariant

21.45 – 22.30 Aangepast voorstel vervolgproces locatiekeuze nieuwbouw  
kindcentrum Cunera incl. eventuele amendementen*

22.00 – 22.30   Commissie Algemene Zaken* 
1  Benoeming leden elstandscommissie 

 Besluitenli st raads ergadering  no em er 0 1
B i st an ingekomen stukken 
C i st ter in age 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
 Besluit orming

A Alternatief voorstel zwembad Castricum incl. amendement
B ange ast oorstel er olg roces locatiekeu e 
 nieuwbouw kindcentrum Cunera incl. eventuele 
 amendementen*
C Verklaring van geen bedenkingen Schouw Akersloot 

 Benoeming leden elstandscommissie 
 Bekrac tigen ge eim ouding aan esteding accountant

F Aanbesteding accountant (besloten) 
5 Sluiting

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Spelregels voor sporten tijdens corona
Het aantal coronabesme�ingen is nog nooit zo hoog geweest. De toegang tot de zorg is in gevaar. 

Daarom volgen er strengere maatregelen om de dagelijkse contactmomenten te verminderen. 
Ook voor de sport. Vanaf 17.00 uur zijn alle binnen- en buitensportlocaties gesloten.

Publiek

Geen publiek toegestaan bij wedstrijden
en trainingen professionele- en
amateursport.

Alleen toegang voor vrijwilligers of
personen die beroeps- of bedrijfsmatig
werkzaamheden verrichten op de
sportlocatie.

Hier is een coronatoegangs bewijs 
verplicht:

Binnensportlocaties, inclusief
sportkantines*, kleedkamers en andere
faciliteiten, vanaf 18 jaar. 

Amateursporters vanaf 18 jaar die
gebruik maken van faciliteiten binnen op
sportlocaties, zoals kleedkamers en de
sportkantine.

Uitzondering:
• Vrijwilligers of personen die beroeps- of

bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op
de sportlocatie.

• Professionele sporters.

* uitzondering voor a�alen

28 november 2021

Algemeen

Tussen 17.00 uur en 5.00 uur zijn alle
binnen- en buitensportlocaties gesloten.

Wedstrijden en trainingen toegestaan tot
17.00 uur.

Uitzondering op het sluiten van
sportlocaties zijn trainingen en
wedstrijden voor topsporters.

Na 17.00 uur georganiseerd sporten
buiten in openbare ruimte met 
maximaal 4 personen (exclusief
instructeur) op 1,5 meter.

1,5 meter niet verplicht tijdens
wedstrijden en trainingen.

Sportkantines dicht om 17.00 uur.

Kleedkamers en douches open.

Klachten? 

Blijf thuis en laat je
direct testen.

TestenHoud 1,5 meter 
afstand.

Schud geen handen..

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

Luchten
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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

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen
Aangevraagd

Den Burglaan 26 in Limmen, het vergoten van de woning, datum ontvangst 
1 december 2021 (WABO2102296)
Vondelstraat 5 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
26 november 2021 (WABO2102269)
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

Castricummer Werf 65 in Castricum, het veranderen van de voorgevel en plaatsen 
van een dakopbouw (achterzijde), verzenddatum 30 november 2021 (WABO2101733)
Dorpsstraat 113a in Castricum, het aanbrengen van lichtreclame op de gevel, 
verzenddatum 30 november 2021 (WABO2101708)
Johan Willem Frisostraat 22 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, 
verzenddatum 29 november 2021 (WABO2102175)
Kastanjelint 6 in Limmen (kavel 3), het bouwen van een woning, verzenddatum 
26 november 2021 (WABO2101861)
Kerklaan 44 in Akersloot, het vergroten van de woning, verzenddatum 1 december 
2021 (WABO2101937)
Pagenlaan 11 in Limmen, het bouwen van een woning, verzenddatum 30 november 
2021 (WABO2100863)
Ruiterweg 52 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
2 december 2021 (WABO2101758)
Rusthof 1-12 in Castricum, het aanbrengen van dakfolie en het aan de binnenzijde 
isoleren van het dak, verzenddatum 29 november 2021 (WABO2101948)
‘t Kieftenland 5 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 
29 november 2021 (WABO2101736)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)

Martin Luther Kinglaan 56 in Castricum, het verbouwen van de schuur, 
verzenddatum 2 november 2021 (WABO2101854)
Bijlacker 18 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel op het voor- en 
achterdakvlak, verzenddatum 2 november 2021 (WABO2101885)
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)

Beverwijkerstraatweg 205a in Castricum, het bouwen van een accommodatie op 
Camping Geversduin, verzenddatum 28 september 2021 (WABO2101033)
Terrein de Skulper Akersloot tussen ‘t Stet en de Noord, het realiseren van een 
brug, verzenddatum 20 oktober 2021 (WABO2101509)
Kapelweg 10 in Limmen, het aanleggen van een uitrit, verzenddatum 9 november 
2021 (WABO2101685)
Westerweg 146 in Limmen, het bouwen van een schuur, verzenddatum 2 november 
2021 (WABO2101682)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Burgemeester Mooijstraat 12 en12a in Castricum, het splitsen van het pand in 
winkel en bovenwoning, verzenddatum 5 november 2021 (WABO2101803)
Kerkpad 1 in Castricum, het herstellen van het glas in lood ramen, verzenddatum 
27 november 2021 (WABO2101681)
Stationsweg 6 in Castricum, het oprichten van een chauffeursruimte bij het bus-
station, verzenddatum 2 december 2021 (WABO2101975)
Theebos 36 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 30 november 
2021 (WABO2101816)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Jasmijnlint 21, 23 en 25 te Limmen ( C, nr.4127 en 4248), het bouwen van drie 
woningen WABO2001941, het besluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbe-
sluit.
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt met ingang van 9 december 2021 t/m 19 
januari 2022 zes weken ter inzage. Een belanghebbende kan binnen zes weken na 9 
december 2021 een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, postbus 
1621 2003 BR Haarlem. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. De 
omgevingsvergunning is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en te 
vinden door te zoeken op NL.IMRO.0383.OVL21Jasmijn2125-VS01
Ter info: Sinds 1 juli 2021 geen publicatie meer in Staatscourant 

Evenementen en overig vergunningen 

Verleend: standplaatsvergunning Huey Tonantzin, verkoop onbespoten lokaal 
groente en fruit voor elke vrijdag op de weekmarkt, Dorpsstraat in Castricum, ver-
zenddatum 30 november 2021 (APV2100796)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
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