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Agenda raadsinformatiebijeenkomst 
14 januari 2021

  
 Raa sinformati e i eenkomsten
19.30  20. 5 Presentati e stand van zaken dossier Limmen andzoom

19.30  20. 5 Presentati e voorlopig ontwerp groenbeleidsplan en lijst bijzondere   
 bomen

 Pauze

21.00  22.30  Tijdelijke Commissie Begroti ng 

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 
en u te en de  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. 

e en u te kan tot en met  anuari a s  inge ul  or en
arteli k ank oor u  ti 

U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen. p dit moment vergadert 
de raad i.v.m. Corona virtueel. Meer informati e kunt u vinden op: 
www.castricum.nl virtueelvergaderen. 
De vergaderstukken kunt u bekijken op castricum.raadsinformati e.nl. 
 
Wilt u inspreken bij n van de commissievergaderingen  Meld u dan voor 1 .00 uur op de dag 
van de vergadering aan bij de griffi  e. Bij commissies die zijn aangemerkt met een  is inspreken 
niet (meer) mogelijk. U hoeft  zich niet aan te melden om ti jdens raadsinformati ebijeenkomsten 
uw vragen te stellen of opmerkingen te maken.

Raa ss reekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag met u als inwoner 
in gesprek ti jdens het raadsspreekuur. Wilt u een verzoek doen, loopt u tegen een probleem aan 
of wilt u een idee voorleggen, meld u dan aan via de griffi  e. Dit kan tot en met de donderdag 
voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 
11 januari.

ontact
Voor al uw vragen rondom de vergaderingen van de raad kunt u bij de griffi  e terecht. Dat kan 
per mail via raadsgriffi  e castricum.nl, of telefonisch via 088 909 01  of 088 909 09 .

Agenda’s vergaderingen 
gemeenteraad Castricum

Ik as is een lan eli ke 
cam agne met als oel 
om e uster om te gaan 
met alco ol  r or t niet 
ge raag  om nooit meer 
alco ol te rinken, maar 
om et alco olge ruik in e 
maan  anuari e en o  auze 
te ze  en   or t ti ens 

eze r  anuar  e uster 
an e keuze om el of niet 

te rinken, u oor reekt 
astgeroeste atronen 

en alco ol is niet meer 
anzelfs reken   

aat u e uit aging met uzelf 
aan  o ig geli k u  rien en 
en familie uit en oe et 
samen
Dr  anuar  is op 1 januari 

2021 gestart. U kunt zich 
aanmelden via www.ikpas.nl. 
U krijgt dan een eigen dashboard met een aantal handige functi es, zoals een IkPas Coach, 
toegang tot een forum, een persoonlijk dagboek, een nieuwsbrief en toegang tot arti kelen, 
alcoholvrije recepten, handige ti ps en nu   ge weetjes. atuurlijk is samen meedoen leuker (en 
makkelijker) dan alleen. Daarom is er nu ook de mogelijkheid om een team challenge aan te 
maken en uw vrienden en familie hiervoor uit te nodigen. U wordt vanzelf geatt endeerd op deze 
mogelijkheid bij aanmelding via de website. 

Veel deelnemers ervaren ook lichamelijke voordelen. o voelt 62  zich bijvoorbeeld f siek fi tt er, 
slaapt 55  van de deelnemers beter en verliest 32  gewicht. en groot aantal deelnemers 
drinkt na deelname bewust minder alcohol dan daarvoor. 

Het programma In Control of Alcohol en Drugs  ondersteunt deze campagne in de regio en 
samen met de 1  gemeenten en samenwerkingspartners hopen we in 2021 op nog meer 
deelnemers dan in 2020. Toen hadden ruim 1800 inwoners uit de regio zich aangemeld. 
Burgemeester Toon Mans: Het is bekend dat alcohol slecht is voor de weerstand tegen 
ziekmakende bacteriën en virussen. en bijkomend voordeel van IkPas is dus ook dat u minder 
vatbaar bent voor het Coronavirus.

eer on ersteuning no ig
Heeft  u het idee dat u meer ondersteuning nodig heeft  in het op pauze zett en van uw 
alcoholgebruik  f wilt u meer informati e  eem dan contact op met de preventi e afdeling van 
Brijder door te mailen of bellen naar: preventi e brijder.nl of 088 3582260. 

In ontrol of lco ol  rugs
In Control of Alcohol  Drugs  is een samenwerking van de 1  gemeenten van oord-Holland 
oord, D Hollands oorden, Veiligheidsregio H , LI K, Brijder eugd en . Het 

programma In Control of Alcohol  Drugs  is gericht op het voorkomen en terugdringen van het 
alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in oord-Holland oord. Voor meer informati e: 
www.incontrolofalcoholendrugs.nl

IkPas in regio Noord Holland Noord: gaat u de 
uitdaging met uzelf aan?
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Like ons op Facebook
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Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Lindenlaan 81 in Castricum, het vergroten van de schuur, datum ontvangst 21 december 
2020 (WABO2002625)
Hoogeweg 2 in Castricum, het houden van paarden/pony’s, afrastering, schuilstal (aanvulling 
WABO2001382), datum ontvangst 22 december 2020 (WABO2002633)
Adriaen Banckertsstraat 2 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 22 
december 2020 (WABO2002634)
Raadhuisplein 3 in Castricum, het bouwen van 24 appartementen, datum ontvangst 23 
december 2020 (WABO2002640)
Prins Mauritsstraat 39 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), datum 
ontvangst 23 december 2020 (WABO2002647)
Prinses Margrietstraat 18 in Castricum, het vergroten van de woning (erker), datum 
ontvangst 23 december 2020 (WABO2002648)
Westerweg 162 in Limmen, het verbouwen van een schuur ten behoeve van bewoning, 
datum ontvangst 24 december 2020 (WABO2002654)
Oude Parklaan vlek 1 in Castricum, het bouwen van een woongebouw met 48 
servicewonigen en een zorgherberg, datum ontvangst 24 december 2020 WABO2002657)
Julianaweg 47 in Akersloot, het bouwen van een woning, datum ontvangst 24 december 
2020 (WABO2002662)
Cieweg 31 in Castricum, het realiseren van een Bed & Breakfast, datum ontvangst 21 
december 2020 (WABO2002626)
Koningin Julianastraat 15 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 28 
december 2020 (WABO2002673)
Woude 35a in de Woude, het bouwen van een woning, datum ontvangst 28 december 2020 
(WABO2002675)
Dusseldorperweg 20 in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 28 
december 2020 (WABO2002676)
Tussen Dusseldorperweg en Achterweg in Limmen, het bouwen van 5 woningen, datum 
ontvangst 28 december 2020 (WABO2002677)
Amberlint (kavel 29) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 29 
december 2020 (WABO2002682)
Marti n Luther Kingstraat 5 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde) datum 

ontvangst 30 december 2020 (WABO2002687)
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
Dorpsstraat 63 in Castricum, het renoveren van een gemeentelijk monument, verzenddatum 
23 december 2020 (WABO2001749)
Hoogegeest 37 in Akersloot, het wijzigen van de gevel en het plaatsen van een schoorsteen, 
verzenddatum 24 december 2020 (WABO2001756)
Heemstederweg 5 in Castricum, het bouwen van een loods, verzenddatum 29 december 
2020 (WABO2002062)
Kapelweg 17 in Limmen, het bouwen van een woning, verzenddatum 23 december 2020 
(WABO2002206)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Recti fi cati e:
In de publicati e van 29 december is onderstaande aanvraag als verleend gepubliceerd. Dit 
moet geweigerd zijn:
Weigeringen
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
Heereweg 38d in Castricum (Heereweg 38a) 1811 het omzett en van een bedrijfsgebouw in 
een bedrijfswoning, verzenddatum 30 december 2020 (WABO2002268)
Rooseveltlaan 81 in Castricum het vergroten van de woning (verdieping), verzenddatum 30 
december 2020 (WABO2002245)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

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

Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat zij de volgende 
omgevingsvergunning hebben verleend:

-  Het milieuneutraal veranderen van de inrichti ng,  gelegen aan Castricummer Werf 15, 20 
en 22 in Castricum. De verandering betreft  het realiseren van een dakopbouw die wordt 
gebruikt voor de opslag van kleine goederen en materialen, sanitair en een kleedruimte aan 
Castricummer Werf 15 in Castricum.

Zaaknummer: OD.330142
Datum verzending besluit : 29 december 2020 

Rechtsbescherming
Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf 
de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift  indienen bij de gemeente 
Castricum, Postbus 1301, 1900 BR in Castricum. 
Het bezwaarschrift  moet in ieder geval het volgende bevatt en:
• uw naam, adres, postcode en woonplaats;
•  de datum;
•  over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
•  de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
•  uw handtekening.

U kunt uw bezwaarschrift  ook digitaal indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD.)

Het indienen van een bezwaarschrift  schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde 
spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland Noord, 
Secti e bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem vragen om een voorlopige voorziening 
te treff en. U kunt het verzoekschrift  ook digitaal bij de rechtbank indienen via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informati e verwijzen wij naar www.rechtspraak.
nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffi  erecht geheven.

Informati e/Besluit inzien
Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u een contact opnemen met de Omgevingsdienst 
Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 088 -1021300 (o.v.v. zaaknummer 
OD.330142).

Publicatie besluit omgevingsvergunning milieuneutrale verandering, 
Castricummer Werf 15, 20 en 22 in Castricum




