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Inloopspreekuur Geldzaken belangrijke schakel bij geldzorgen

Werving leden Cultuurplatform

Voor de vervangende ophaaldagen willen wij u verwijzen naar de Afvalwijzer app of 
www.mijnafvalwijzer.nl. De app kunt u installeren via de Google Play Store.

PMD-afval Akersloot 1:
Vrijdag 25 december wordt donderdag 24 december

PMD-afval Akersloot 2 en Bakkum Noord
Vrijdag 25 december wordt maandag 28 december

GFT Akersloot 1 
Vrijdag 1 januari wordt donderdag 31 december

GFT Akersloot 2 en Bakkum Noord
Vrijdag 1 januari wordt maandag 4 januari

Wijzigingen inzameldagen afval

Bij het Cultuurplatf orm Castricum zijn enkele vacatures. Het platf orm is op zoek naar 
enthousiaste nieuwe leden, die staan voor een sterk culturele sector.
Binnen de gemeente Castricum (Castricum, Bakkum, Limmen, Akersloot en De Woude) 
functi oneert het Cultuurplatf orm. Het platf orm bestaat uit 10 leden, die allen direct betrokken 
zijn bij een culturele - en/of cultuurhistorische organisati e binnen de gemeente. 

Het Cultuurplatf orm beharti gt de belangen van de culturele organisati es en adviseert, gevraagd 
en ook ongevraagd, het gemeentebestuur (college van burgemeester en wethouders en de 
gemeenteraad).

Het Cultuurplatf orm is direct betrokken geweest bij het opstellen van de  beleidsnota’s “Cultuur 
met Kansen” en “Erfgoed is van ons allemaal”. Ook op het terrein van de publieke bekosti ging 
(subsidies) heeft  het platf orm het gemeentebestuur geadviseerd.
Er is een nauwe samenwerking met de Cultuurcoach van de gemeente Castricum.
Doelstelling van het Cultuurplatf orm is om samen te gaan werken met Adviesraad Sociaal 
Domein en Sportraad. Daarnaast wordt op het terrein van cultuur gestreefd naar een verbinding 
met de overige drie BUCH-gemeenten.

Voor meer informati e kunt u zich wenden tot onze voorzitt er, Cees van den Berg 06-51889988. 

Gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum 
en Heiloo, huurdersorganisaties en Kennemer 
Wonen leggen prestatieafspraken tot 
en met 2024 vast
Elke vier jaar maken gemeenten 
en Kennemer Wonen, samen 
met de huurdersorganisati es 
afspraken over de gezamenlijke 
prestati es over (nieuwbouw 
van) woningen, betaalbare 
woningen en duurzaamheid. Ook 
de samenwerking op het gebied 
van wonen en zorg, welzijn en 
leefb aarheid speelt hierin een rol.

Hoofdlijnen prestati eafspraken
De prestati eafspraken zijn concreet 
en duidelijk beschreven voor de 
huidige en toekomsti ge bewoners 
van ruim 8000 huurwoningen in de 
vier gemeenten. Op hoofdlijnen zien 
de prestati eafspraken er tot en met 
2024 zó uit:
- Minimaal 95% van al het          
   woningbezit blijft  bestemd voor sociale huur.
- Minstens 250 nieuwe woningen extra de komende 4 jaar.
- Minimaal 80% van alle woningen blijft  ónder de 663 euro per maand (prijspeil 2020).
- 65% blijft  komende jaren onder de 619 euro per maand (prijspeil 2020).
- Veel aandacht voor leefb aarheid, met een acti eve rol voor de huurdersorganisati es.
- Opti male samenwerking met hulpverlenende woon- en zorginstanti es.
- In 2024 is 80% van het woningbezit van Kennemer Wonen voorzien van zonnepanelen. In 2021 

worden in totaal al 1000 extra woningen in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo voorzien van 
zonnepanelen.

De volledige versie van de prestati eafspraken 2021-2024 en de jaarplannen voor 2021 vindt u op 
de website van Kennemer Wonen: www.kennemerwonen.nl/prestati eafspraken

Krista Walter (links) directeur-bestuurder van Kennemer 
Wonen en Gerda Kuyper namens de huurdersorganisa-
ti es, ondertekenen de prestati eafspraken. In verband met 
de maatregelen rondom Corona, vindt ondertekening 
namens de gemeenten plaats op afstand.

Met de feestdagen heeft  u vaak extra glasafval. Wij 
proberen zo goed mogelijk op het extra aanbod van 
glasafval in te spelen. Als het toch voorkomt dat de 
glascontainer in uw buurt vol zit, verzoeken wij u uw 
glasafval niet naast de container te plaatsen maar dit 
op een ander ti jdsti p weg te brengen. Ook kunt u het 
glas naar het afvalbrengstati on brengen. Glasafval 
naast de container kan een gevaar opleveren voor 
mens en dier.

Glasafval

Ruim 1 miljoen huishoudens in Nederland hebben grote geldzorgen of 
betalingsachterstanden. Door de coronacrisis neemt dat aantal helaas toe. Meer en meer 
inwoners hebben geldzorgen. En nu de feestdagen er aan komen, wil niet iedereen daar aan 
denken. Want weet u hoe u er fi nancieel voor staat?

De campagne ‘Kom uit uw schuld’ helpt bij het doorbreken van het taboe. Op de website 
www.komjijeruit.nl staan ti ps om te voorkomen dat u (verder) in de probleem raakt. Belangrijk 
daarbij is dat u op ti jd hulp vraagt. Dat kan bijvoorbeeld door een bezoek te brengen aan het 
inloopspreekuur Geldzaken.

Inloopspreekuur Geldzaken
Wat veel inwoners (nog) niet weten, is dat er vanuit de gemeente wekelijks een inloopspreekuur 
wordt georganiseerd. Er zijn dan professionals aanwezig die u goed kunnen helpen. Iedere 
vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur kunt u op afspraak terecht bij Socius in Geesterhage 
(Cultureel Centrum Geesterhage, Geesterduinweg 3 te Castricum). Een afspraak maken bij 
Socius gaat via telefoonnummer 088-8876900. 

Er zijn op de locati e voorzorgsmaatregelen getroff en i.v.m. het coronavirus. Het dragen van een 
mondkapje is verplicht.

Komt u uit uw schuld?

Voor de aanleg van een oplaadpunt:
Ter hoogte van  Beethovensingel 35 Castricum
Ter hoogte van  Tijgerlelie 14 Akersloot
Ter hoogte van  Haarlemmerweg 61
Ter hoogte van  Peter Duymstraat 1 Castricum
Ter hoogte van  Lindenlaan 91 Castricum

Het verkeersbesluit kunt u vinden op www.offi  cielebekendmakingen.nl. Vanaf 22 december 
ligt het verkeersbesluit 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze periode kunt u 
bezwaar maken. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met Wouter Peters, afdeling 
BOR via wouterpeters@debuch.nl.

Verkeersbesluit oplaadpunt
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De omgevingsvisie schetst het 
toekomstbeeld voor de gemeente 
Castricum en geeft  antwoord op de 
vraag: hoe willen we dat de gemeente 
er in de toekomst uitziet. Wat willen 
we behouden in de toekomst, de 
waarden en hoe gaan we daarvoor 
zorgen, de speerpunten. Wij horen 
graag uw mening over deze waarden 
per dorpskern en speerpunten. 
Vult u de enquête in op www.
ikdenkmeeovercastricum.nl, onder 
omgevingsvisie?

Voor de zomer heeft  u al op 
verschillende manieren meegedacht. Via een bijeenkomst, de enquête en de fl itspeiling op 
social media.  Hieruit is duidelijk geworden wat u mooi, bijzonder of waardevol vindt in de 
gemeente. Dit zijn de zaken die voor de toekomst bewaard moeten blijven en waar we dus 
zuinig op moeten zijn. We hebben een aantal deelgebieden gemaakt en daarbij de waarden 
beschreven. We willen u vragen of deze waarden per dorp en deelgebied compleet zijn. Dit geldt 
eveneens voor de speerpunten die voor de gemeente zijn beschreven. Daarnaast stellen we nog 
enkele verdiepende vragen. Het kost niet veel van uw ti jd en uw antwoord is van groot belang! 
De resultaten worden meegenomen in het opstellen van een visie in hoofdlijnen, die aan de 
gemeenteraad wordt voorgelegd. 

Hartelijk dank voor uw ti jd!

Nieuwe enquête over de omgevingsvisie, 
doet u mee? 

Publicatie Castricum 22 december 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Grutt o 37 in Castricum, het plaatsen van twee dakkapellen (linker zijgevel), datum ontvangst 
9 december 2020 (WABO2002532)
Klaas Hoornlaan 1 in Akersloot, het bouwen van een golfb reker, datum ontvangst 10 
december 2020 (WABO2002534)
Walstro 1 in Castricum, het uitvoeren van werkzaamheden aan een gemeentelijk monument 
(legalisati e), datum ontvangst 10 december 2020 (WABO2002545)
nabij Oude Parklaan 243, kadastraal perceel Secti e D, nr.1901,1342,1376,1393 in Castricum, 
het bouwen van een woonzorglocati e, datum ontvangst 11 december 2020 (WABO2002543)
Pagenlaan (kavel 6)in Limmen, het bouwen van een dubbel woonhuis, datum ontvangst 
11 december 2020 (WABO2002547) 
Walstro 1 in Castricum, het legaliseren van de reeds gebouwde bungalow, datum ontvangst 
11 december 2020 (WABO2002546)
Geesterduin 33 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 
11 december 2020 (WABO2002552)
Plantraam 3 in Limmen, het renoveren van dakkapellen, datum ontvangst 14 december 
2020 (WABO2002558) het renoveren van dakkapellen
Marti n Luther Kinglaan 80 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
14 december 2020 (WABO2002554)
Goudenregenlaan 68 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 
15 december 2020 (WABO2002564)
Pagenlaan (kavel 5) in Limmen, het bouwen van dubbel woonhuis, datum ontvangst 
16 december 2020 (WABO2002577)
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 informati e kunt u contact met 
ons opnemen.

Verleend
Middenweg 38 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 10 december 2020 
(WABO2001760)
De Skulper 20, De Skulper 2 t/m 16 (even) en Molenbuurt 24 (achter) in Akersloot, het 
gedeeltelijk gewijzigd uitvoeren van de verleende vergunning, verzenddatum 9 december 
2020 (WABO2001871)
Oude Schulpweg (secti e D294) in Castricum, het ti jdelijk plaatsen van een vogelspott ershut, 

verzenddatum 16 december 2020 (WABO2001888)
Korte Brakersweg 5 in Castricum, het plaatsen van een hobbykas, verzenddatum 
15 december 2020 (WABO2002248)
Bloemgaarde 39 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 16 december 
2020 (WABO2002394)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)
Uitgeesterweg 1b in Limmen, het veranderen van de winkel, verzenddatum 24 november 
2020 (WABO2001827)
Woude 25 in de Woude, het gedeeltelijk dempen van de erfscheidingssloot, verzenddatum 
8 december 2020 (WABO2002046)
Torenstraat 73 in Castricum, het plaatsen van een woonhuislift , verzenddatum 2 december 
2020 (WABO2002059)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Lavendellint 13 in Limmen (kavel 13) het bouwen van een woning, verzenddatum 
16 december 2020 (WABO2001906)
Westerweg 62a in Limmen het bouwen van een bedrijfsruimte, verzenddatum 16 december 
2020 (WABO2001993)
Zeeweg (parkeerplaats strand) in Castricum het plaatsen van twee houten totempalen, 
verzenddatum 11 december 2020 (WABO2002002)
Tulpenveld 14 in Limmen het vergroten van de garage, verzenddatum 11 december 2020 
(WABO2002074)
Dusseldorperweg 135 in Limmen het veranderen en vergroten van de woning, 
verzenddatum 14 december 2020 (WABO2002127)
Westerplein 6 in Castricum het plaatsen van een koelinstallati e in talud daktuin, 
verzenddatum 17 december 2020 (WABO2002186)
Wielewaal 12 in Castricum het verplaatsen van de uitrit en de lantaarnpaal, verzenddatum 
14 december 2020 (WABO2002232) 
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maakt ter voldoening 
aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij op 15 
december 2020 een anterieure overeenkomst (lees: AOK) ingevolge arti kel 6.24, lid 1, Wro 
hebben gesloten voor de locati e Westerweg 114 te Limmen, kadastraal bekend:

• Limmen, secti e C, nummers 4127 en 4248.

De anterieure overeenkomst is gesloten met de eigenaren van het bovengenoemde percelen. 
De eigenaren zijn voornemens om ter plaatse drie aaneengeschakelde seniorenwoningen te 
realiseren. De realisati e van deze woningen past niet binnen de op de percelen van eigenaren 
vigerende bestemming van “wonen” zoals is vastgelegd in het bestemmingsplan Limmen- 
Zandzoom, vastgesteld door de gemeenteraad op 3 februari 2011. De realisati e van de woningen 
zal  planologisch mogelijk worden gemaakt door een zogenaamde omgevingsvergunning voor 
buitenplans afwijken (art. 2.12 lid 1, sub a onder 3 Wabo).  
Met het sluiten van deze anterieure overeenkomst heeft  de gemeente voldaan aan haar 
verplichti ng om de kosten voor de planologische medewerking te verhalen in de zin van arti kel 
6.12 Wro. Om de voormelde herontwikkeling van de locati e mogelijk te maken is de gemeente 
bereid planologische medewerking te verlenen.

Met ingang van 23 december 2020 is een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst 
gedurende een periode van zes weken digitaal beschikbaar. Indien u de zakelijke beschrijving 
wilt inzien dan kunt u uw mailadres doorgeven aan Arlett e Moerbeek via arlett emoerbeek@
debuch.nl. U ontvangt de zakelijke beschrijving dan per mail in pdf formaat.

Publicatie anterieure overeenkomst

Like ons op Facebook

Kijk op www.castricum.nl voor
prakti sche info.
Maak via de website een 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

Publieksbalies Gemeentehuis
Voor het aanvragen van uw paspoort, rij-
bewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën maakt u vooraf een afspraak via 
afspraak.castricum.nl of 140251.

Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum 

Milieustraat
Kom alleen als het echt noodzakelijk is!
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum di. t/m vrij.
van 8.30 tot 15.45 uur, za. van 9.00 tot 16.00
uur. 
Zie www.castricum.nl/afval voor openings-
ti jden, ook die van de gemeente Bergen, 
Heiloo en Uitgeest

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 corona-maatregelen, regels voor bij-
voorbeeld parkeren, hondenpoep en afval.
boa@debuch.nl

Colofon


