
woensdag 21 december 2022

Gemeentenieuws

Agenda Raadsplein 
Donderdag 22 december 2022  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies Raadzaal
19.30 – 20.45 Overweg Beverwijkerstraatweg / levendig dorpscentrum 

Castricum: maatregelen voor de korte termijn 
21.00 – 22.30 Overweg Beverwijkerstraatweg / levendig dorpscentrum 

Castricum: maatregelen voor de lange termijn 
Commissies Trouwzaal

19.30 – 20.00 Commissie Algemene Zaken*
1A.   Besluitenlijst raadsvergadering 8 december 2022
1B.   Lijst brieven aan de raad 22 december 2022
1C.   Lijst ter inzage gelegde informatie 22 december 2022
1D.   Mededelingen van het college
1E.   Vragen uit de raad

20.00 – 20.45 Motie bij integraal beleidskader Sociaal Domein 
21.00 – 21.45 Gedragscode integriteit collegeleden

.   .  ommissie t.b.v. e tra bespreking amendement op nanciële 
verordening 2023
Raadsvergadering Raadzaal

22.45 – 23.00 1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Integraal beleidskader sociaal domein incl. motie 

 iverse nanciële beleidskaders  
nanciële verordening incl. amendement

- nota reserves en voorzieningen
- nota vaste activabeleid
- nota weerstandsvermogen en risicomanagement
- treasurystatuut
- nota kostentoerekening tariefberekening
C Bestemmingsplan rotonde Rijksweg/Visweg te Limmen 

(onder voorbehoud van stikstofberekening)
D Exploitatieplan Limmen- Zandzoom, 8e herziening (onder 

voorbehoud van stikstofberekening)
E Exploitatieplan Rotonde Rijksweg-Visweg Limmen (onder 

voorbehoud van stikstofberekening)
5 Sluiting 

Heeft u een laag inkomen? 
Regel dan een zorgverzekering vóór 
31 december via de gemeente  
U kunt zich uitgebreid verzekeren voor uw 
zorgkosten. Ook als u een laag inkomen 
hebt. 

De gemeente heeft een collectieve zorgver-

zekering voor minima afgesloten met Univé. 
Kijk op www.gezondverzekerd.nl welke 
verzekering bij u past. U heeft tot en met   
31 december de mogelijkheid om over te 
stappen.

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. U 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 gepresenteerd over 
voor de raad belangrijke onderwerpen. Ook 
voor u als inwoner is het mogelijk tijdens 
deze bijeenkomsten vragen te stellen of 
opmerkingen te maken. U hoeft zich hier-
voor niet aan te melden. 

Kijkt u liever thuis? U 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 aanmelden
voor het raadsspreekuur. Het raadsspreek-
uur vindt elke twee weken plaats op maan-
dagavond. anmelden kan via de griffie  tot
uiterlijk 12.00 uur op de donderdag vooraf-
gaand aan het spreekuur. Het eerstvolgende
raadsspreekuur is op maandag
16 januari 2023.

Gast van de raad
De gemeenteraad nodigt alle inwoners en 
organisaties in Castricum van harte uit om 
een keer Gast van de raad te zijn. Als Gast 
van de raad wordt u om 18.45 uur, vooraf-
gaand aan de vergaderingen, ontvangen in 
de publiekshal van het gemeentehuis. Daar 
wordt u opge aald voor een kop koffie of 
thee en iets lekkers. Een medewerker van 
de griffie en een of meerdere raadsleden 
leggen u de ‘spelregels’ van de gemeente-
lijke politiek uit. Ook lichten ze de agenda-
punten van die avond verder toe. Daarna 
kunt u vanaf de publieke tribune de verga-
deringen bijwonen. U kunt zich aanmelden 
bij de griffie en een datum prikken. 

ontact met de gri e
Voor al uw vragen rondom (de vergaderin-
gen van) de gemeenteraad kunt u bij ons 
terec t. at kan per mail via raadsgriffie@
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

Vuurwerk tijdens de jaarwisseling
In onze gemeente mag tussen 31 december 
18.00 uur en 1 januari 02.00 uur vuurwerk 
worden afgestoken. Ook gelden de lande-
lijke vuurwerkregels. Onze toezichthouders 
en de politie zien erop toe dat de regels 
worden nageleefd. Bovendien is er tijdelijk 
een speciaal meldpunt voor vuurwerkover-
last.

Wanneer (ver)kopen
Oudejaarsvuurwerk (ver)kopen mag op 29, 
30 en 31 december.

Wanneer afsteken
Vuurwerk mag alleen afgestoken worden 
tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 
02.00 uur.

Waar afsteken 
Het is verboden om vuurwerk af te steken 
binnen 50 meter van kinderboerderijen, 
huizen met rieten daken, bejaardenhuizen, 

tankstations, en in de naaste omgeving van 
molen De Oude Knegt (Akersloot).

Houd het veilig en feestelijk
Wij vragen onze inwoners om de jaarwisse-
ling veilig en feestelijk te vieren. Houd reke-
ning met anderen, de buren en (huis)dieren. 
Steek het vuurwerk vooral veilig af. 

Toch overlast door vuurwerk? 
Meld het bij de toezichthouders van het 
vuurwerk-meldpunt (tel. 06 54342769), 
bereikbaar van 23 december t/m 30 
december in de avonduren tussen 17.00 en 

.  uur. Of maak er melding van via i.nl 
of in de i app  bel bij spoed .

Regels en tips zijn na te lezen op onze 
speciale webpagina www.castricum.nl/
vuurwerk.

Maak er een feestelijke jaarwisseling van!

Ruimt u ook uw vuurwerk op? 
Vuurwerkresten zijn niet alleen een vies gezicht, maar vooral heel schadelijk 
voor het milieu als ze in de grond of in het water terechtkomen. Ze bevatten 
namelijk plastics en giftige metalen. Ruim daarom na het knallen uw vuurwerk 
zo snel mogelijk weer op. Dank u wel namens ons milieu! www.knalweg.nl 

Gemeentediensten gesloten
rond de feestdagen
Gemeentehuis en milieustraat
• Op maandag 26 december, 2e kerstdag,

zijn het gemeentehuis (inclusief balies en
receptie) en onze milieustraten gesloten.

• Op 24 december en 31 december sluit de
milieustraat om 12.00 uur.

Afvalinzameling 
Wijzigingen inzameldagen afval Limmen: 
• De PMD-container wordt in buurt Limmen

1 geleegd op vrijdag 23 december ipv 
maandag 26 december. 

• De PMD-container wordt in buurt Limmen
2 geleegd op dinsdag 27 december ipv
maandag 26 december.

TIP: U kunt de juiste ophaaldagen altijd 
vinden op mijnafvalzaken.nl en in de Mijn 
Afvalzaken app. 
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Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van:
• Groteweide in Castricum
• Raadhuisplein in Castricum

et verkeersbesluit kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl.
Vanaf 21 december 2022 ligt het verkeersbesluit 6 weken ter inzage in het 
gemeentehuis. Tijdens deze periode kunt u bezwaar maken. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Team Verkeer en Vervoer Castricum via 14 0251.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Het vermelden van ontvangen aanvragen en genomen besluiten in de gemeentekrant 
en op de digitale gemeentepagina is een extra service van de gemeente. 
De wettelijk voorgeschreven publicatie van aanvragen en besluiten vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl.

Aangevraagd

Buwitsacker 2 in Castricum, het vervangen van het kozijn, datum ontvangst 
8 december 2022 (Z22 103310)
Duinweg 4 in Castricum, het bouwen van een woning, datum ontvangst 
12 december 2022 (Z22 103570)
Visweg 77b in Limmen, het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst 
12 december 2022 (Z22 103453)
Koekoeksbloem 2 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak, 
datum ontvangst 14 december 2022 (Z22 103808)
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

Alkmaarderstraatweg 63 in Castricum, het wijzigen van de gevel, verzenddatum 
12 december 2022 (Z22 100359)
Dorpsstraat 126 in Castricum, het wijzigen van het dak, verzenddatum 9 december 
2022 (Z22 096663)
Roelat 1 in Limmen, het bouwen van een kap op de garage, verzenddatum 
14 december 2022 (Z22 100749)
‘t Kieftenland 42 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 
14 december 2022 (Z22 089907)
Westerweg 134 in Limmen, het verhogen van het dak en het plaatsen van een 
opbouw, verzenddatum 13 december 2022 (Z22 093767)
Zeeweg 31 in Castricum, het plaatsen van een dierenstal, verzenddatum 
14 december 2022 (Z22 100004)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Weigeringen

Helmkade 4 in Castricum, het realiseren van een gezinshuis, verzenddatum 
8 december 2022 (Z22 096905)
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 GP Groot Egmond-Pier-Egmond 
mountainbike strandrace, op zaterdag 7 januari 2023, Castricum aan Zee, 
verzenddatum 12 december 2022 (Z22 089114)

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Bestemmingsplan
Het plangebied is gelegen tussen het perceel Heereweg 68 en 70 in Castricum. 
Het plan voorziet in de realisatie van één woning en hierbij worden drie parkeerplaatsen 
aangelegd. Het perceel wordt ontsloten via de Heereweg.

Hogere waarden Wet Geluidhinder
Gelet op het bepaalde in de Wet geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht, 
op grond van artikel 83, 2e lid en artikel 110a, 1e lid van de Wet geluidhinder, de 
hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting ten behoeve van de 
bouw van een nieuwe woning op het perceel gelegen tussen Heereweg 68 en 70 te 
Castricum op 50 dB en als cumulatieve geluidbelasting 55 dB vast te stellen.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 22 december 2022 t/m woensdag 
1 februari 2023 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1 te 
Castricum. Tevens zijn de plannen te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
de plannaam eereweg tussen  en  in astricum  met plan identi catienummer  
NL.IMRO.0383.BPC22Heereweg70-ON01. 

e officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. ijdens boven
genoemde periode kan iedereen een schriftelijke zienswijze naar voren brengen 
bij burgemeester en wethouders, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. Voor een 
mondelinge zienswijze of vragen neemt u contact op met de heer J.H. Moraal via 
tel.   of per e mail jelgermoraal@debuc .nl.

Ontwerp bestemmingsplan ‘Heereweg tussen 68 en 70’ in Castricum 
en hogere waarden Wet Geluidhinder

Inhoud
Het bestemmingsplan maakt deel uit van de woningbouwontwikkeling in Limmen 
Zandzoom. Het plangebied Tegro-Schilder ligt aan de Rijksweg ter hoogte van nummer 
127a. Het gebied wordt begrensd door het bedrijventerrein aan de noordzijde, 
de Rijksweg (oost), de woningen Visweg 16-30 (zuid) en het deelgebied Notenlint, 
in voorbereiding (west).

In het plan komen de kassen langs de Rijksweg, met daarachter maximaal 
19 woningen. Dit betreft 6 appartementen, 6 rijwoningen en 7 vrijstaande en 2/1 kap 
woningen. De kassen worden ontsloten via het bedrijventerrein aan de noordzijde. 
De woningen krijgen een ontsluiting via het naastgelegen deelgebied Notenlint (in 
voorbereiding). 
Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. 

Ter inzage 
Het bestemmingsplan inclusief bijlagen en het besluit tot vaststelling liggen vanaf 
donderdag 22 december 2022 t/m woensdag 1 februari 2023 ter inzage in het 
gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1 te Castricum. Tevens is het plan te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder de plannaam ‘Bestemmingsplan 

and oom egro c ilder locatie ijksweg immen  met plan identi catienummer  
NL.IMRO.0383.BPLZANDZOOMTEGRO-VS01. 

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan een belanghebbende 
gedurende bovengenoemde termijn beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de aad van tate instellen. ie iervoor de officiële publicatie. e e vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl.

Meer informatie 
Voor meer informatie over het plan of de procedure kan contact worden opgenomen 
met mw. J. Feron via tel. 14 0251. 

Bestemmingsplan Zandzoom Tegro-Schilder, locatie Rijksweg Limmen, 
gewijzigd vastgesteld

In het Ontwerp Nota Omgevingskwaliteit (ter vervanging van de welstandsnota) wordt 
de ruimtelijke kwaliteit van het grondgebied van de gemeente omschreven en worden 
criteria geformuleerd die de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (de welstandscommissie) 
gebruikt voor de toetsing van bouwplannen. Het stuk is geschikt gemaakt voor de 
Omgevingswet  in de nota is er onder andere meer ruimte voor maatwerk. Ook et 
ontwerp is aangepast, dit ziet er nu voor alle 4 de BUCH-gemeenten hetzelfde uit. 

Ter inzage
De ontwerp-Nota Omgevingskwaliteit ligt ter inzage van 21 december t/m 1 februari. 
Het document is in te zien op: www.castricum.nl/inzage, en bij de publieksbalie op 
het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum (maandag t/m woensdag 
van 08.45-16.00 uur, donderdag van 8.45-20.00 uur, vrijdag van 08.45-12.00 uur). 
Gedurende deze periode kan iedereen een zienswijze op de ontwerp-Nota indienen. 
Zienswijzen kunnen worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 1301 

  astricum  of via info@castricum.nl onder vermelding van ienswij e ota 
Omgevingskwaliteit Castricum. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak 
maken met Janwillem Snieder, 06-25756193.
De zienswijzen worden gebundeld in een nota van zienswijzen, en worden gebruikt 
voor et opstellen van de de nitieve versie van de ota  die al worden vastgesteld 
door de gemeenteraad.

Ontwerp Nota Omgevingskwaliteit 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
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken bekend dat het 
ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kleine molen op het 
perceel Zuidkerkenlaan 3 in Limmen zes weken ter inzage ligt. 

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 22 december t/m 1 februari 2023 ter inzage in het gemeentehuis van de 
gemeente Castricum. 

Zienswijze: 
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze 
indienen tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning bij het college van 
burgemeester en wethouders, postbus 1301, 1900 BH, Castricum, onder vermelding 
van ‘Zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning Zuideinderweg 3 Limmen’. 

Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het Team Plannen en 
Projecten, tel. 14 0251. Anonieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail laten we buiten 
behandeling.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kleine molen op 
het perceel Zuideinderweg 3 in LimmenHet plan voorziet in de herontwikkeling van het voormalige Kaptein Kaasterrein en 

enkele aangrenzende percelen. Het plangebied wordt begrensd door de Kramersweg, 
de Geversweg en de Oude Schulpweg te Castricum. De bestaande opstallen op het 
terrein worden gesloopt en daarvoor in de plaats wordt een woningbouwlocatie voor 
103 woningen in een nieuw aan te leggen duinlandschap gerealiseerd, bestaande 
uit 53 appartementen (waarvan 26 sociaal), 49 grondgebonden woningen en 
één meergezinswoning. Ook komt er een wadi, een speelvoorziening en diverse 
parkeervoorzieningen.

Gebleken is dat ten gevolge van het wegverkeerslawaai en het railverkeerslawaai op 
de te toetsen gevels van de nieuw te bouwen woningen aan de oostzijde van het 
plangebied een hogere geluidsbelasting optreedt dan de voorkeursgrenswaarde van 
deze geluidsbronnen, zijnde 48 dB (weg) respectievelijk 55 dB (rail). Daarom is een 
hogere waarde verleend.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit hogere waarden (geluid) kunt u 
vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële 
publicatie. Vanaf donderdag 22 december 2022 tot en met 1 februari 2023 ligt het 
plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kunt u bij de Raad van State 
beroep instellen tegen het plan. Na de inzagetermijn treedt het bestemmingsplan in 
werking. Wilt u dit niet? Dan kunt u tegelijk met uw beroep een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Raad van State.

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op deze besluiten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Richard van den Haak, Team 
Plannen en Projecten van de gemeente Castricum, via telefoonnummer 14-0251.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘De Zanderij Zuid Deelgebied 3 Castricum’ 
en bijbehorend besluit Hogere waarden Wet geluidhinder
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