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Agenda raadsinformatiebijeenkomst
14 januari 2021
19.30 – 20.45
19.30 – 20.45

aadsin ormatie i eenkomsten
Presentatie stand van zaken dossier Limmen Zandzoom
Presentatie voorlopig ontwerp groenbeleidsplan en lijst bijzondere
bomen
Pauze

21.00 – 22.30

Tijdelijke Commissie Begroting

Agenda Raadsplein
21 januari 2021
19.30 – 21.00

ommissies
Consultatie voorlopig ontwerp groenbeleidsplan
consultatie lijst bijzondere bomen

19.30 – 20.15

Motie praktijkondersteuner

20.15 – 21.00

Doelgroepenverordening
Pauze

21.15 – 22.15

Onderzoeksrapport rekenkamercommissie naar a andeling klachten

21.15 – 22.15

Commissie Algemene Zaken

Actie loopt tot 15 januari

Nog een paar dagen om u aan te melden
voor de inkoopactie isolatie
Sinds egin okto er loo t er
een olle tie e inkoo a tie
woningisolatie, georganiseerd
door de gemeente astri um in
samenwerking met uur aam
Bouwloket kunt i
ier oor
aanmelden tot ri dag
anuari
us wees snel Binnen de e a tie
kunt u een s er ge ri sde en
ri li ende o erte aan ragen oor
de maatregelen s ouwmuurisolatie,
loerisolatie, odemisolatie,
dakisolatie en isolerende egla ing
raag nu nog een ri li ende
o erte aan ia www duur aam ouwloket nl astri umisoleert
nkoo a tie
Er zijn inmiddels al 300 o ertes aangevraagd. De reden waarom de inkoopactie wordt
georganiseerd is omdat de gemeente u graag verder wil helpen bij het energiezuinig maken
van uw woning. w woning isoleren is goed voor uw portemonnee, uw wooncomfort en
voor onze toekomst, aldus wethouder Binnendijk. Een collectief van vakkundige regionale
isolatiebedrijven biedt u deze mogelijkheid voor een scherpe o erte.
eer in ormatie, we inars en ad iesges rekken
Tijdens de webinars in oktober werden de verschillende isolatiemaatregelen, de inkoopactie
en de beschikbare subsidies uitgelegd. Wilt u meer advies? De gemeente biedt gratis
adviesgesprekken aan bij Duurzaam Bouwloket. kunt zich aanmelden voor de inkoopactie,
het webinar terugkijken en u aanmelden voor een adviesgesprek door te kijken op
www.duurzaambouwloket.nl/castricum. kunt ook zelf een stappenplan maken voor het
verduurzamen van uw woning via woningplannner.duurzaambouwloket.nl. Duurzaam
Bouwloket is bereikbaar per mail (info@duurzaambouwloket.nl) of telefonisch (072 - 743 39 56).

VACCINATIESTRATEGIE

1A Aanwijzing plaatsvervangend griﬃer
2A Besluitenlijst raadsvergaderingen 10 en 17 december 2020
2B Lijst van ingekomen stukken
2C Lijst ter inzage gelegde informatie
2D Mededelingen van het college
- Algemeen
- it de samenwerkingsverbanden
2E Vragen uit de raad
22.30 – 22.45

aads ergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Aanwijzing plaatsvervangend griﬃer
B Motie praktijkondersteuner
5 Toelating beëdiging nieuw raadslid
6 Sluiting

Agenda’s vergaderingen
gemeenteraad Castricum
bent van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen. Op dit moment
vergadert de raad i.v.m. Corona virtueel. Meer informatie kunt u vinden op:
www.castricum.nl/virtueelvergaderen. De vergaderstukken kunt u bekijken op castricum.
raadsinformatie.nl.
Wilt u inspreken bij één van de commissievergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur op de dag
van de vergadering aan bij de griﬃe. Bij commissies die zijn aangemerkt met een is inspreken
niet (meer) mogelijk. hoeft zich niet aan te melden om tijdens raadsinformatiebijeenkomsten
uw vragen te stellen of opmerkingen te maken.
aadss reekuur
Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracties gaan graag met u als inwoner
in gesprek tijdens 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 griﬃe. Dit kan tot en met de donderdag
voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Het eerstvolgende raadsspreekuur is op maandag
25 januari.
onta t
Voor al uw vragen rondom de vergaderingen van de raad kunt u bij de griﬃe terecht. Dat kan
per mail via raadsgriﬃe@castricum.nl, of telefonisch via 088 909 7014 of 088 909 7094.

copyright @volkskrant
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Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties
van start

Wegwerkzaamheden Korte Cieweg
Nieuwe trottoirtegels en riool

In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties uw gegevens. Het gaat om gegevens van
burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen.
Staat er toch een fout in een registratie? Dan moet deze snel worden hersteld. Het nieuwe
Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) kan hierbij helpen.

De werkzaamheden starten in de week van 11 januari en duren tot en met half maart.
Voor het deel waar gewerkt wordt, geldt dat de straat niet bereikbaar is voor gemotoriseerd
verkeer, er kan dan niet geparkeerd worden. Voetgangers hebben wel doorgang. De
Dorpspraktijk blijft wel met de auto bereikbaar.

Wat doet het MFO?
Het MFO helpt burgers, bedrijven en overheidsorganisaties bij het corrigeren van een fout in
een overheidsregistratie. Het MFO:
• wijst de weg naar de overheidsorganisatie die het onjuiste gegeven kan corrigeren.
• helpt wanneer de melder er niet uit komt. Dan gaan we aan de slag om de fout en de
problemen die daardoor zijn ontstaan, te helpen oplossen.
• helpt bij het gecorrigeerd krijgen van onjuiste gegevens als er meer dan één
overheidsorganisatie bij is betrokken of als het gaat om registratie-overstijgende problemen
en fouten.
• helpt als blijkt dat de gegevens wel kloppen, maar bijvoorbeeld door onjuiste interpretatie
voor onbedoelde gevolgen zorgen.
• helpt de gevolgen van het gebruik van foute gegevens (zoals aanmaningen en boetes) waar
mogelijk te stoppen tot de oplossing is bereikt. Zo lang er nog geen oplossing is, doen we
er alles aan om te zorgen dat de melder niet verder in de problemen komt. Is de oplossing
bereikt, dan helpen we waar mogelijk bij het herstellen van de gevolgen.

Meer informatie op www.castricum.nl onder ‘Parkeren en Verkeer/werkzaamheden’. Voor
vragen kunt u terecht bij projectleider Marco van Beek, tijdens kantooruren telefonisch
bereikbaar op 088-9097541 of per e-mail: marcovanbeek@debuch.nl.

Samenwerking met melder en organisaties
Het MFO werkt samen met de melder en álle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang
tot gegevens weer kloppen. Het beheert de opgedane kennis en deelt deze met andere
overheidsorganisaties. Ook ondersteunt het MFO overheidsorganisaties met advies en
coördinerende werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer het voor een organisatie niet of
onvoldoende mogelijk blijkt de onjuiste gegevens te corrigeren.
Waar is het MFO te vinden?
Het MFO is te vinden op rvig.nl/mfo en op Rijksoverheid.nl. Op rvig.nl/mfo staan 3 formulieren:
voor burgers, bedrijven en (semi) overheidsorganisaties. Die kunnen daarmee online een
melding doen.

Like ons op Facebook
Verkeersbesluit: realiseren
gehandicaptenparkeerplaats
In de Staatscourant van 7 januari 2021 is het volgende verkeersbesluit gepubliceerd:
Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaatsen:
- in Henriette Roland Holststraat te Castricum
- nabij woning Lindenlaan 53 te Castricum
- nabij woning Tulpenveld 84 te Castricum
Door middel van plaatsing van verkeersbord E6 en een onderbord waarop het kenteken van
betrokken voertuig staat vermeld, als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels
en Verkeerstekens 1990 (RVV1990). De volledige tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening – kunt u inzien op: www.oﬃcielebekendmakingen.nl/staatscourant.
Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunt u
bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op www.castricum.nl
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Omgevingsvergunning

Aangevraagd
Amberlint (kavel 17) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 30
december 2020 (WABO2002692)
Charlotte Ruyslaan 33 in Castricum, het plaatsen van een overkapping, datum ontvangst
5 januari 2021 (WABO2100001)
Van Duurenlaan 2 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 5 januari
2021 (WABO2100004)
Julianaweg 35a in Akersloot, het vergroten van de woning, datum ontvangst 4 januari 2021
(WABO2100008)
Dorpsstraat 70 in Castricum, het bouwen van 15 appartementen, datum ontvangst 31
december 2020 (WABO2100012)
Klein Dorregeest 7 in Akersloot, het bouwen van een schuilstal, datum ontvangst 4 januari
2021 (WABO2100015)
Zeeweg 31 in Castricum, het vergroten van de schuur, datum ontvangst 4 januari 2021
(WABO2100017)
Woude 36d in de Woude, het realiseren van een B&B, datum ontvangst 4 januari 2021
(WABO2100018)
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
Eerste Groenelaan 139 in Castricum, het bouwen van een erker, verzenddatum 5 januari
2021 (WABO2002381)
Koningsweg 76 in Akersloot, het verbouwen van een monumentale stolpboerderij met
schuur, verzenddatum 6 januari 2021 (WABO2002354)
Goudenregenlaan 68 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum
5 januari 2021 (WABO2002564)

Colofon
Kijk op www.castricum.nl voor
praktische 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 Twitter
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

Dorpsstraat 15 in Castricum, het wijzigen van de gevels van het bijgebouw, verzenddatum
7 januari 2021 (WABO2002332)
Koningsweg 76b in Akersloot, het verbouwen van een monumentale stolpboerderij met
schuur, verzenddatum 6 januari 2021 (WABO2002356)
Koningsweg 76 in Akersloot, het verbouwen van een monumentale stolpboerderij met
schuur, verzenddatum 6 januari 2021 (WABO2002356)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)
Hazelnootlint 2 in Limmen, het plaatsen van een erfafscheiding, verzenddatum 18 december
2020 (WABO2001944)
Simon Pauwelslaan 21 in Akersloot, het plaatsen van een erfafscheiding, verzenddatum
18 december 2020 (WABO2002317)
Magnolialint 18 in Limmen, het bouwen van een garage, verzenddatum 18 december 2020
(WABO2002278)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Evenementen en overig vergunningen
Verleende standplaatsvergunning Ramai’s Foodtruck • iedere maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag en zondag, Balatonfüredplein Castricum, verzenddatum 4 januari 2021
(APV2000896)
Drank- en horecavergunning en terrasvergunning IJssalon Onder Nul, Rijksweg 31a in
Limmen (HORECA200075)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

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

Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Publieksbalies Gemeentehuis
Voor het aanvragen van uw paspoort, rijbewijs, uittreksels en vragen over zorg en
ﬁnanciën maakt u vooraf een afspraak via
afspraak.castricum.nl of 140251.

Bestuur, griﬃe en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.
Bezoek op afspraak.

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 openingstijden, ook die van de gemeente Bergen,
Heiloo en Uitgeest

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 bijvoorbeeld parkeren, hondenpoep en afval.
boa@debuch.nl

