
woensdag 22 december 2021 

Gemeentenieuws

Volg de vergaderingen gemeente Castricum online
Op 23 december vergadert de raad van-
wege 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 
griffie. Bij commissies die zijn aangemerkt 
met een * is inspreken niet (meer) mogelijk. 

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. Dit kan tot en met de donderdag 
voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 
uur. Het eerstvolgende Raadsspreekuur is 
op maandag 24 januari 2021.  

Contact
Voor al uw vragen rondom de vergade-
ringen van de raad kunt u bij de griffie 
terecht. Dat kan per mail via 
raadsgriffie@castricum.nl, of telefonisch 
via 088 909 7014 of 088 909 7094.

Denken over de toekomst van kerkgebouwen
Kerkenvisie in de maak voor Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

     

Agenda Raadsplein 23 december 2021
Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies
19.30 – 21.00 Voorbereiding van de nieuwbouw voor het onderwijs in 

Castricum-Oost
19.30 – 20.15 Bestemmingsplan Heereweg naast 62 te Bakkum
20.15 – 21.00 Motie bij verklaring van geen bedenkingen Schouw 1 Akersloot

Pauze 
21.15 – 22.30 Consultatie nota Inventarisatie Kaders en Ontwikkelingen 

Strand 
21.15 – 22.00 Wijziging doelgroepenverordening
22.00 – 22.30  Commissie Algemene Zaken* 

1A 2e FIRAP gemeente Castricum 2021
1B Wijziging van de verordening ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 
2A Besluitenlijst raadsvergadering 9 december 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 2e FIRAP 2021 (onder voorbehoud van commissie-

behandeling)
B Wijziging van de verordening ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning (onder voorbehoud van commissie-
behandeling)

C Burgerinitiatief de Groene Variant 
D Verklaring van geen bedenkingen Schouw 1 Akersloot 

incl. motie
E Motie inzake realiseren 30% sociale woningbouw in 

huursector
5 Sluiting

Het gemeentebestuur 
van Castricum wenst u 
prettige kerstdagen en 
een gelukkig nieuwjaar. 

Laten we ook in 2022 
naar elkaar omkijken.

Toon Mans
burgemeester

Ron Suanet
gemeentesecretaris

Foto: Henk de Reus

De vier BUCH-gemeenten denken samen 
met kerkeigenaren na over de toekomst. 
De ene kerk is wekelijks goed gevuld, de 
andere blijft steeds leger. Vaak bieden 
kerkgebouwen ook onderdak aan andere 
bijeenkomsten dan alleen kerkdiensten. 
Per kerk is de situatie verschillend maar 
ze hebben met elkaar gemeen dat het 
gebruik van de kerk verandert. Eigenaren 
zien vaak ook de kosten voor onderhoud 
en gebruik stijgen. 

De gemeenten Bergen, Uitgeest, 
Castricum en Heiloo trekken samen 
op bij het maken van een Kerkenvisie. 
Deze Kerkenvisie komt tot stand door 
een samenspraak van kerkbesturen, 
gebruikers, gemeenten en andere 
belanghebbenden. 

Toekomstige invulling
De Kerkenvisie komt vanuit het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
Het doel is om eigenaren van religieuze 
gebouwen te ondersteunen bij het proces 
naar een toekomstige invulling.

In gesprek
Bureau COUP voert voor de 4 gemeenten 
het project Kerkenvisie uit. Deze heeft 
inmiddels gesprekken gehad met de 
kerkbesturen en –eigenaren. Zo is 
er een beeld van hoe de situatie en 
toekomstverwachting er per kerkgebouw 
voor staat. Uiteindelijk leidt dit tot een 
Kerkenvisie, een document per gemeente 
dat in beeld brengt wat de situatie, 
zorgen of wensen zijn en wie daarin een 
rol kan vervullen. Voor gemeenten zijn 
deze inzichten nuttig als ze onderdak 
zoeken voor bijvoorbeeld sociale of 
maatschappelijke bestemmingen.

Ideeën welkom
Omwonenden en anderen zijn van harte 
uitgenodigd mee te denken over de 
toekomst van hun kerk. Wie zelf een idee 
heeft of meer wil weten over kerken of de 
Kerkenvisie kan mailen naar 
kerkenvisie@debuch.nl.

Voorbereiden op Wkb: 
nieuwe wet rond bouwen
Als de Wkb (Wet kwaliteitsborging) 
volgend jaar op 1 juli ingaat, verandert 
er het nodige aan het toezicht op 
bouwprojecten. De gemeente is erop 
voorbereid en zoekt initiatieven om nu 
alvast volgens de nieuwe procedure te 
gaan werken. Dat biedt bouwers het 
voordeel dat ze leren werken met de 
toekomstige regels.

Kortweg komt de Wkb hierop neer: nu 
nog doet de gemeente alle controles 
op de regels uit het Bouwbesluit. Dat 
wordt vanaf 1 juli 2022 uitbesteed aan 
een externe instantie. Het gaat hierbij om 
nieuwbouw, verbouw of uitbouw van een 
of meer grondgebonden woningen. Voor 
bijvoorbeeld appartementencomplexen 
geldt de nieuwe wet niet.

Uitgebreidere controles levert 
certificaat op
De zogeheten Kwaliteitsborger doet de 
controles uitgebreider dan de gemeente. 
Zo is er meer garantie dat alles voldoet 

aan de eisen van het Bouwbesluit. Voor 
de woning wordt na afloop dan ook een 
kwaliteitscertificaat afgegeven door de 
kwaliteitsborger. 

Meedoen aan proefproject
Wie op het punt staat een vergunning aan 
te vragen voor de bouw of verbouw van 
een of meer woningen, kan dit project 
aanmelden als proefproject Wkb. Zo 
kunnen gemeente én bouwers alvast 
oefenen met deze nieuwe manier van 
toezicht houden. Meedoen kost geen 
extra geld. 

Meer weten of aanmelden
Wilt u meer weten of een bouwproject 
aanmelden, mail dan naar 
info@castricum.nl onder vermelding van 
Team Vergunningen, project Wkb.
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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

Gemeentehuis
Vrijdag 24 december: balie en receptie 
zijn beiden open tot 12.00 uur. 
Vrijdag 31 december: balie en receptie 
zijn open tot 11.00 uur. 

Milieustraat
Bij de milieustraat zijn maximaal 7 bezoe-
kers tegelijk welkom. Voorkom wachtrijen 
en kom bij voorkeur ná de kerstvakantie. 
Kom alleen als het echt noodzakelijk is.

De milieustraten zijn in de kerstvakantie 
doordeweeks op de gebruikelijke tijden 

geopend, behalve vrijdag 31 december. 
De milieustraten van Castricum en Heiloo 
sluiten deze oudejaarsdag om 13.00 uur. 
De andere milieustraten zijn dan 
standaard al gesloten.

Op zaterdag 25 december (1e kerstdag) 
en zaterdag 1 januari (nieuwjaarsdag) zijn 
alle milieustraten gesloten.

Afvalinzameling
In de weken rond kerst en jaarwisseling 
gaat de afvalinzameling zoals u gewend 
bent.

Onze openingstijden en afvalinzameling 
rond de feestdagen

Bent u klaar voor de Wet kwaliteitsborging? Per 1 juli verandert het toezicht op 
sommige bouwprojecten. U kunt zich vast voorbereiden. Zie artikel elders op deze 
gemeentepagina.

Wet kwaliteitsborging 

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 21 in Limmen, het vergroten van de 
woning, datum ontvangst 12 december 2021 (WABO2102373)
Geesterduin 66 in Castricum, het toevoegen van een sealbag en een 
geldautomaat, datum ontvangst 16 december 2021 (WABO2102407)
Johan Willem Frisostraat 18 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum 
ontvangst 13 december 2021 (WABO2102378)
Prinses Irenestraat 19 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum 
ontvangst 16 december 2021 (WABO2102410)
Provincialeweg 2 in Limmen, het veranderen van de woning, datum ontvangst 
10 december 2021 (WABO2102365)
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

Arnoldsonstraat 14 in Castricum, het veranderen van de garagedeur, 
verzenddatum 14 december 2021 (WABO2102304)
De Crimpen 5 in Akersloot, het uitbreiden bestaand pand en het omzetten van de 
bestemming, verzenddatum 10 december 2021 (WABO2101245)
Prins Mauritsstraat 26 in Castricum, het uitbreiden van de verdieping, 
verzenddatum 13 december 2021 (WABO2102233)
Woude 35b in de Woude, het bouwen van een woning, verzenddatum 
10 december 2021 (WABO2101845)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Weigeringen

Duinweg 7a, 7b en 7c in Castricum (Duinweg 7), het creëren van een extra 
woning, verzenddatum 15 december 2021 (WABO2101776)
Geesterweg 1a in Akersloot, het plaatsen van een reclamemast WABO1901887
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 

U kunt uw kerstboom wegbrengen naar de milieustraat
U kunt uw kerstboom klein knippen en in de gft-container doen
U kunt op woensdag 5 januari tussen 13.30 uur en 16.00 uur uw kerstboom
inleveren op één van de volgende adressen:
1. Limmen, groenonderkomen brandweer aan de ijksweg 51
2. Akersloot, groenonderkomen  brandweer aan de Buurtweg 51
3. Castricum, groenonderkomen aan de Mr. Gilles van de Bempdenstraat 5
4. Castricum, aan de Van Haerlemlaan ingang sportvelden Wouterland
5. Castricum, nabij het parkeerterrein van het groenonderkomen aan de Bloemen.

Speciaal voor de jeugd!
Op deze dag is iedere ingeleverde kerstboom € 0,50* waard!
* (met uitzondering van bomen die bij de milieustraat worden ingeleverd)

Wij houden ons aan de coronamaatregelen, wij vragen u vriendelijk dit ook te doen.

Inzameling kerstbomen 2022
Wat kunt u doen met uw kerstboom?
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