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Nieuwe enquête over de omgevingsvisie, 
doet u mee? 
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!

Wie overlast heeft  van vuur-
werk, kan dit dag en nacht 
melden. De gemeente 
houdt extra toezicht. 
De gemeente Castricum en 
politi e werken samen tegen 
vuurwerkoverlast. Wie 
overlast of illegaal afsteken 
van vuurwerk wil melden, 
kan het algemene nummer 
van de politi e bellen: 0900 - 
8844 of contact opnemen met 
het extra toezicht-SUS-team: 
06 – 54342769. 
 
Extra toezicht in periode 20 december – 1 januari 2021
Om de u en de politi e bij te staan, heeft  de gemeente extra ondersteuning in de avonduren 
ti jdens Kerst en de dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw. Het zogenaamde SUS-team houdt 
dan toezicht op straat. Het SUS-team is al eerder ingezet om overlast in het horecagebied te 
beperken en uitgaanspubliek te manen om na het uitgaan snel en sti l naar huis te gaan (vandaar 
de naam SUS-team). 
Zij patrouilleren van zondag 20 december tot en met 30 december dagelijks tussen 17.00 uur en 
23.00 uur. 
Op 31 december is er toezicht van 12.00 uur tot  04.00 uur op 1 januari . 
Het SUS-team is bereikbaar op genoemde ti jden op: 06 - 54342769. 

Vuurwerkoverlast? Meld het!

De afgelopen maanden hebben we de rolcontainers omgewisseld en nieuwe afvalpassen 
uitgedeeld. Toch kan er alti jd iets mis zijn gegaan. 
Heeft  u nog niets van ons gehoord of heeft  u nog geen nieuwe rolcontainers of afvalpas? 
Stuurt u dan een e-mail naar afvalscheiden@debuch.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact 
met u op.

Nog geen nieuwe rolcontainers of afvalpas?

Oud en Nieuw wordt dit jaar net even anders. We vieren het thuis en met een klein groepje. 
Oudejaarsvuurwerk is er niet bij. Dit jaar is er een verbod op het verkopen, vervoeren en af-
steken van consumentenvuurwerk in het hele land. In de gemeente Castricum is het ook ver-
boden om carbid af te schieten. 

Zo zorgen we er samen voor dat we de ziekenhuizen en politi e niet extra belasten voor, ti jdens 
en na de jaarwisseling. Politi e en boa’s handhaven de vuurwerkregels. Voor wie zich niet aan 
de regels houdt, is de straf een boete van minimaal €100,-. De boete voor het afsteken van vu-
urwerk is zelfs €250,-. Jongeren tot 18 jaar kunnen een Halt-straf krijgen als zij toch vuurwerk 
afsteken. Het is ook verboden om consumentenvuurwerk dat is gekocht in het buitenland, naar 
Nederland te vervoeren. De politi e controleert daarom de komende ti jd extra in de grensge-
bieden.

Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 mag wel klein vuurwerk zoals sterretjes, trektouwtjes en 
knalerwten worden afgestoken. Iedereen van 12 jaar en ouder mag dit zogenoemde fopvuur-
werk of schertsvuurwerk het hele jaar door kopen en afsteken. Dit is het minst gevaarlijke vuur-
werk. Toch gebeuren er regelmati g ongelukken mee. Sterretjes kunnen bijvoorbeeld brandwon-
den veroorzaken omdat ze meer dan 1000 graden heet kunnen worden. Draag daarom alti jd een 
vuurwerkbril, gebruik een aansteeklont en houd voldoende afstand van het vuurwerk. Rits je jas 
dicht en kijk uit met brandbare kleding en openstaande kleding zoals capuchons.

We gaan voor een rustige jaarwisseling!

1.  Wegbrengen naar het depot aan 
het Schulpstet in Castricum; 

2.  Klein knippen en in de groene 
bak doen;

3.  Op woensdag 6 januari tussen 
13.30 uur en 16.00 uur uw 
kerstboom inleveren 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, bij het parkeerterrein van het groenonderkomen aan de Bloemen. 

Speciaal voor de jeugd!
Op deze dag is iedere ingeleverde kerstboom € 0,50 waard! *

*m.u.v. bomen die bij het depot Schulpstet ingeleverd worden.

Inzameling kerstbomen 

Thuis & uit
Ook ti jdens de feestdagen mogen Nederlanders maximaal drie bezoekers ouder dan 12 jaar 
ontvangen. Restaurants en cafes blijven gesloten, winkels (levensmiddelen) blijven open.

Scholen
Het idee om de middelbare scholen een week langer te sluiten in de kerstvakanti e is 
geschrapt omdat het grote gevolgen heeft  voor het onderwijs terwijl het te weinig eff ect 
zou hebben op de virusbestrijding.

Experimenteren
Het kabinet wil bepaalde sectoren zoals theaters en voetbalstadions vanaf januari de 
ruimte geven om proeven met publiek te doen. 

Horeca
De horeca krijgt geen perspecti ef op opening. Het kabinet kijkt wel naar extra steun voor 
bedrijven die het het zwaarst hebben.

Jeugd
Voor jongeren komt er een plan ‘met extra geld voor speciale acti viteiten’’. Denk aan een 
theatervoorstelling of een fi lm maken, zei premier Rutt e. Ook wil het kabinet de leeft ijd 
waarop jongeren mogen trainen in teamverband oprekken van 18 naar 27 jaar.

Quarantaine
Het kabinet gaat inzett en op betere naleving van de quarantaineregels. Minister De Jonge 
hoopt dat extra testmogelijkheden mensen ervan kan overtuigen een verkorte zelfi solati e 
na terugkomst uit het buitenland te accepteren.

Topsport
Vanaf 17 december mogen sporters in de topsportcompeti ti es weer trainen en wedstrijden 
spelen. Tijdens het sporten geldt de afstandsregel niet . Ze mogen ook met meer dan 4 
personen sporten en met meer dan 30 personen in een ruimte zijn.

Mondkapjes
Mondkapjes blijven verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar in alle binnenruimten 
en voor het onderwijs. Voor kerken, synagogen en andere gebedshuizen blijft  een 
uitzondering gelden.

Wel / niet tijdens en na de kerst

Ter hoogte van  Zwanebloem nabij Bloemgaarde 21 Castricum

Voor de aanleg van een oplaadpunt:
Ter hoogte van  Brederodestraat bij de Stetweg 5 in Castricum
Ter hoogte van  Middelweg 18 in Limmen
Ter hoogte van  Wieken 67 in Limmen
Voor de aanleg van een parkeerplaats voor gehandicapten
Ter hoogte van Zwanebloem, bij Bloemgaarde 21 in Castricum

Het verkeersbesluit kunt u vinden op www.offi  cielebekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit 
ligt vanaf 30 december 2020 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens 
deze periode kunt u bezwaar maken. Meer informati e bij Wouter Peters, Beheer Openbare 
Ruimte:  wouterpeters@debuch.nl. 

Verkeersbesluit oplaadpunt 
en parkeerplaats voor gehandicapten



INFOPAGINA

Like ons op Facebook

Publicatie Castricum 29 december 2020

Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Walstro 1 in Castricum, het realiseren van een Bed & Breakfast, datum ontvangst 
16 december 2020 (WABO2002574)
Prins Frederik Hendrikstraat 1 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
16 december 2020 (WABO2002579)
Pagenlaan (kavel 6) in Limmen, het bouwen van een dubbel woonhuis, datum ontvangst 
16 december 2020 (WABO2002578)
Kerkweg 39 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), datum ontvangst 
17 december 2020 (WABO2002591)
Hogeweg 152 in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 17 december 2020 
(WABO2002596)
Dorpsstraat 51 - 53 in Castricum, het plaatsen van een luik tussen twee panden, datum 
ontvangst 17 december 2020 (WABO2002594)
Doodweg 5 in Castricum, het bouwen van een woning en een schuur, datum ontvangst 
17 december 2020 (WABO2002595)
Geversweg 3 a in Castricum, het vervangen van het raamkozijn (voorgevel) door een 
garagedeur, datum ontvangst 17 december 2020 (WABO2002597)
Klaas Hoornlaan 1 in Akersloot, het bouwen van een nieuwe steiger, datum ontvangst 
18 december 2020 (WABO2002604)
Tweede Groenelaan 2a en 2b in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
18 december 2020 (WABO2002607)
Kastanjelint kadastraal perceel secti e C, nr.4734 in Limmen, het bouwen van 24 woningen, 
datum ontvangst 18 december 2020 (WABO2002610)
Waterzijde 5 in Akersloot, het bouwen van een bijgebouw, datum ontvangst 18 december 
2020 (WABO2002606)
Hendrik Casimirstraat 34 in Castricum, het bouwen van een aanbouw (zijkant), datum 
ontvangst 18 december 2020 (WABO2002611)
Oude Parklaan 1 in Castricum, het bouwen van een berging, datum ontvangst 18 december 
2020 (WABO2002605)
Visweg 59 d in Limmen, het bouwen van een bijgebouw en het wijzigen van de bestaande 
uitweg, datum ontvangst 20 december 2020 (WABO2002620)
Over 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
Dorpsstraat 9 in Akersloot, 2212 het vergroten van de woning, het bouwen van een 
garage en het aanleggen/verplaatsen van een uitrit, verzenddatum 17 december 2020 
(WABO2001965)
Paulingstraat 12 in Castricum, het bouwen van een aanbouw (voorzijde), verzenddatum 
18 december 2020 (WABO2002088)
Amberlint (kavel 5) in Limmen, het bouwen van een woning en het realiseren van een 
uitweg, verzenddatum 18 december 2020 (WABO2002221)
Amberlint kavel 5 in Limmen, het plaatsen en bewonen van een ti jdelijke woonruimte 
ti jdens de bouw van de nieuwe woning, verzenddatum 18 december 2020 (WABO2002343)
Kastanjelaan 27 in Castricum, het realiseren van een parkeerplaats, verzenddatum 18 
december 2020 (WABO2002498)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Julianaweg 1 in Akersloot het wijzigen van de gevels en het realiseren van muuropeningen, 
verzenddatum 18 december 2020 (WABO2002189)
Baartven 3 in Castricum het bouwen van een erker en het wijzigen van de voorgevel, 
verzenddatum 17 december 2020 (WABO2002250)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Evenementen en overig vergunningen 
Gemeente Castricum, verleende standplaatsvergunning (ti jdelijk) bevolkingsonderzoek 
borstkanker Castricum in de periode van maandag 15 februari 2021 tot en met vrijdag 
14 mei 2021 op het parkeerterrein de Brink, Burgemeester Lommenstraat in Castricum, 
verzenddatum 17 december 2020 (APV2000891)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

In de gemeente Castricum kan een subsidie van € 70,- voor energiebesparende producten/
maatregelen worden aangevraagd. Met deze subsidie kunnen woningeigenaren 
energiebesparende maatregelen nemen, zoals het kopen van nieuwe ledverlichti ng of het 
aanbrengen van tocht-strips of radiatorfolie, de aanschaf van zonnepanelen of energiezuinig 
witgoed. 
Woningeigenaren kunnen tot 31 maart 2021 subsidie aanvragen, tenzij het subsidieplafond 
eerder is bereikt. Wees er dus snel bij. Verder heeft  de subsidie betrekking op bestaande 
woningen (geen huurwoningen).

Webshop nu online
Via onafh ankelijk partner Duurzaam Bouwloket is onlangs een webshop geopend waar 
energiebesparende producten (online) kunnen worden aangeschaft  en direct van de subsidie 
gebruik gemaakt kan worden. 
Via www.duurzaambouwloket.nl/subsidie-rre-castricum dient echter wel eerst een unieke 
korti ngsvoucher te worden aangevraagd. Na de aanvraag ontvangt u per e-mail uw korti ngscode 
en de link naar de webshop, waar  u grati s producten ter waarde van € 70,- kunt bestellen. 
De subsidie wordt mogelijk gemaakt doordat de gemeente Castricum gebruik maakt van de 
Regeling Reducti e Energiegebruik (RRE) van het Rijk.

Gratis energiebesparende producten 
via webshop te bestellen

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
Spreekuren vervallen. Bezoek is i.v.m corona 
uitsluitend mogelijk op afspraak.
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

Gebruikt frituurvet en bakolie krijgen na inzameling een tweede leven als biobrandstof. Het 
gebruik van biobrandstof is goed voor het milieu. Het enige dat u hoeft  te doen is de gebruikte 
oliën en vett en in te leveren bij het afval-brengstati on, bij het Klein Chemisch Afvaldepot. 
Ook bij sommige supermarkten is inleveren mogelijk. 

Lever gebruikt frituurvet 
en bakolie in voor recycling!

Laat jij je kind inenten? 
Of niet?

De vaccinatiegraad in Castricum ligt flink lager dan  
de aanbevolen 95%. Slechts 87,9 % van de in 2016  
geboren kinderen in Castricum, heeft volledig  
deelgenomen aan het Rijksvaccinatieprogramma.  
De kans dat er een infectieziekte uitbreekt in onze  
gemeente, wordt daardoor steeds groter. Twijfelt u  
over het vaccineren van uw kind? Kijk dan op  
www.rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/twijfels

www.castricum.nl/inenten
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