
woensdag 29 december 2021 

Gemeentenieuws

Hulp nodig bij het digitaal inplannen van uw 
boostervaccinatie?
De bibliotheek biedt ondersteuning tijdens de inloopspreekuren. 
Kijk voor de openingstijden op www.bibliotheekkennemerwaard.nl.

 
Op 21 december 2021 heeft het college 
van Castricum ingestemd met het 

  
gemeente Castricum 2022. In dit 
besluit staan algemene bepalingen 
over de afvalinzameling in de gemeente 

     
op het afvalbrengstation kunnen worden 

      
worden opgehaald en hoe we omgaan 
met bedrijfsafval. 

Het ontwerpbesluit wordt 6 weken 
ter inzage gelegd. Gedurende deze 
periode kunnen inwoners hun zienswijze 
indienen. Hierna adviseert het college 
aan de raad, met inachtneming van de 

    
vast te stellen. Meer informatie vindt u 

  Het 
ontwerpbesluit vindt u 
www.castricum.nl/afval

Vervoer naar de vaccinatielocaties
Wilt u een coronavaccinatie halen en 
heeft u geen eigen vervoer? Is het voor u 
ook niet mogelijk om met het openbaar 
vervoer te reizen? Dan kunt u denken aan 
de volgende oplossingen:
Vraag hulp aan iemand die u kent. 
Heeft u kinderen of kleinkinderen, of een 
vriendelijke buurman? Of kent u iemand 
die ook een prik moet halen? Schroom 
niet en zoek contact met iemand met wie 
u kunt meerijden.

Dit zijn websites die u kunnen helpen 
met vervoer: 
• www.welzijncastricum.nl/hulp-nodig/vervoer

• www.rolstoelbusalkmaar.nl
• www.ANWB.nl: als u lid bent kunt u 

hier een ‘automaatje’ aanvragen.

Gemeentelijke vervoersvoorzieningen
Heeft u een Wmo-indicatie voor de 
regiotaxi? Dan kunt u een rit naar de 
vaccinatielocatie reserveren op de 
gebruikelijke manier. Dit is gratis voor u. 
Kunt u het vervoer niet zelf organiseren 
en heeft u geen Wmo indicatie voor de 
regiotaxi?  
Ga dan naar www.castricum.nl en zoek op 
‘Sociaal team’.

Kennisgeving besluitvorming 
Burgerinitiatief De Groene Variant
Op 23 december 2021 stond in de 
gemeenteraad de besluitvorming gepland 
over het burgerinitiatiefvoorstel van de 
heren Lute en Van der Eng inzake De 
Groene Variant. De indieners van dit 
burgerinitiatief hadden in eerste instantie 
de gemeenteraad verzocht het volgende 
besluit te nemen:

Het College van B&W op te dragen De 
Groene Variant toe te voegen aan de in 
onderzoek zijnde voorkeursvarianten, en
het College van B&W opdracht te geven 
om De Groene Variant in te brengen in het 
bestuurlijk overleg tussen de samenwer-
kingspartners in het kader van het OTB-
PHS.

De politieke behandeling van dit voorstel 
op 9 december 2021 gaf voor de initiatief-
nemers aanleiding om hun voorgestelde 
besluit te wijzigen naar:  

Het College van B&W op te dragen De 
Groene Variant vanuit een positieve grond-
houding namens de gemeenteraad in te 
brengen in het bestuurlijk overleg tussen 
de samenwerkingspartners in het kader 
van het OTH-PHS met als doel om de 
groene variant gezamenlijk verder te ver-
diepen.

Het College van B&W op te dragen zich 
in te spannen om de initiatiefnemers te 
betrekken bij de uitleg van de achtergron-
den en de bedoelingen van De Groene 
Variant aan de samenwerkingspartners, 
opdat de uitgangspunten daarvan in het 
proces behouden blijven.
Het College van B&W te verzoeken De 
Groene Variant na een strategische verdie-
pingsslag met de samenwerkingspartners 
ter besluitvorming aan de Gemeenteraad 
voor te leggen met het voorstel om deze 
al dan niet op te nemen in het onderzoek 
naar de geselecteerde verkeersvarianten.
Dit gewijzigde voorstel is door de raads-
commissie besproken in de vervolgbe-
handeling op 16 december 2021. De 
commissie achtte het voorstel rijp voor 
besluitvorming op 23 december. 

Ter vergadering is, voorafgaand aan 
besluitvorming, door diverse leden van de 
raad om een toezegging van het college 
gevraagd. De portefeuillehouder heeft 
hierop toegezegd het burgerinitiatiefvoor-
stel De Groene Variant alsmede de daarop 
ontvangen reacties door te geleiden naar 
de overlegpartners en de reacties van de 
overlegpartners met de raad te delen. Voor 
de initiatiefnemers was dit vervolgens aan-
leiding om het burgerinitiatiefvoorstel niet 
in stemming te brengen.

Onze openingstijden en afvalinzameling rond 
de feestdagen
Gemeentehuis
Vrijdag 31 december: balie en receptie zijn 
open tot 11.00 uur. 

Milieustraat
Bij de milieustraat zijn maximaal 7 
bezoekers 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 1 januari (nieuwjaarsdag) zijn 
alle milieustraten gesloten.

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

Oudjaarsdag: containers afgesloten
Op 31 december vanaf 12.00 uur sluiten 
wij uit voorzorg veel containers voor 
oud papier, luiers, textiel en pmd op de 
milieuparkjes. En ook veel openbare 
prullenbakken gaan ‘op slot’ In de loop 
van Nieuwjaarsdag worden de containers 
en prullenbakken weer open gezet. Houd 
u hier dus rekening mee als u uw spullen 
weg wilt brengen en zet niets naast de 
container.

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Cesar Franckstraat 5 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ont-
vangst 20 december 2021 (WABO2102450)
Chopinstraat 11 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 20 
december 2021 (WABO2102441)
De Bloemen 95 in Castricum, het bouwen van een woonwagen, datum ontvangst 
18 december 2021 (WABO2102440)
Duinweg 3 a in Castricum, het verplaatsen van de brandwand, datum ontvangst 
17 december 2021 (WABO2102427)
Dusseldorperweg 139a en 139b in Limmen, het vergroten van de woningen, 
datum ontvangst 20 december 2021 (WABO2102451)

Geelvinckstraat 35 in Castricum, het bouwen van een mantelzorgwoning, datum 
ontvangst 22 december 2021 (WABO2102468)
Lydweg 9 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 20 
december 2021 (WABO2102448)
Prins Mauritsstraat 20 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ont-
vangst 20 december 2021 (WABO2102443)
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.
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Gemeentenieuws

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

• 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 inleve-

ren op één van de volgende adressen:
• Limmen, groenonderkomen/brandweer aan de Rijksweg 51;
• Akersloot, groenonderkomen / brandweer aan de Buurtweg 51;
• Castricum, groenonderkomen aan de Mr. Gilles van de Bempdenstraat 5;
• Castricum, aan de Van Haerlemlaan ingang sportvelden Wouterland;
• 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?

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Verleend

Bakkummerstraat 54 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, het intern 
wijzigen van de constructie en het vergroten van het dakterras, verzenddatum 22 
december 2021 (WABO2101850)
Bloemgaarde 17 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 22 
december 2021 (WABO2101696)
Brakersweg 2 en 2b in Castricum, het tijdelijk gebruiken van een schuur tbv 
opslag, verzenddatum 20 december 2021 (WABO2102188)
Johannisweg 2 in Castricum, het herinrichten van het voorterrein, verzenddatum 
20 december 2021 (WABO2101825)
Julianaplein 4 in Akersloot, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 22 
december 2021 (WABO2101915)
Lindenlaan 54 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 23 
december 2021 (WABO2102127)
Oranjelaan 4 in Castricum, het plaatsen van een dak opbouw aan de voorzijde, 
verzenddatum 20 december 2021 (WABO2102193)
Van Oldenbarneveldweg 35 in Castricum, het realiseren van een B&B, verzend-
datum 21 december 2021 (WABO2101847)
Vondelstraat 5 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 20 
december 2021 (WABO2102269)
Zeeweg 71 in Castricum, het tijdelijk plaatsen van paviljoen Deining, verzendda-
tum 16 december 2021 (WABO2102211)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Klein Dorregeest t.o. hotel Akersloot in Akersloot (sectie K 87) het aanleggen 
van een uitweg, verzenddatum 22 december 2021 (WABO2102150)
Koningshof 1 in Castricum het plaatsen van een opbouw, verzenddatum 20 
december 2021 (WABO2102073)
Rollerusstraat 1 in Castricum het bouwen van een bijgebouw, verzenddatum 22 
december 2021 (WABO2102135)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.
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