
woensdag 12 januari 2022 

Gemeentenieuws

Verkiezing voor 
onze gemeenteraad 
komen eraan!
Nog ruim twee maanden en dan kunt 
u een weer een nieuwe gemeenteraad 
kiezen. Op deze gemeentepagina 
brengen wij u regelmatig op de hoogte 
van het verkiezingsnieuws. U kunt de 
informatie ook lezen op onze website: 
www.castricum.nl/verkiezingen. 

Wat is en doet de gemeenteraad? 
Bij de gemeenteraadsverkiezing stemt u 
op de kandidaten voor de gemeenteraad 
van onze gemeente. De kandidaten met de 
meeste stemmen komen als raadslid in de 
gemeenteraad. Hierdoor oefent u invloed uit 
op de keuzes die de raad maakt.

In onze gemeenteraad zitten 25 raadsleden. 
Zij bepalen het beleid van de gemeente op 
de belangrijkste punten. Bijvoorbeeld:

• Willen we meer sportvoorzieningen?
• Waar mogen woningen worden 

gebouwd?
• Mogen de OZB-belastingen worden 

verhoogd?
• Hoe zorgen we voor een goede 

afvalinzameling?

Wat de gemeenteraad nog meer doet:

• Contact houden met de inwoners 
• Controleren of burgemeester en 

wethouders het beleid goed uitvoeren
• Begroting maken
• Financieel jaarverslag van de gemeente 

controleren

Wanneer stemmen? 
Op 14, 15 en 16 maart
U kunt voor de gemeenteraad stemmen 
op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 
16 maart 2022. Op woensdag zijn alle 
stembureaus open. Op maandag en 
dinsdag een beperkt aantal. Welke dat zijn, 
bepalen we nog. Zo spreiden we de drukte 
in de stembureaus. 

Wie mag stemmen? 
Stemmen is in Nederland niet verplicht, 
maar wel een mooi recht. Maak er gebruik 
van! U kunt stemmen: 

• als u in onze gemeente staat 
ingeschreven

• als u 18 jaar of ouder bent (op 16 maart) 
• als u de Nederlandse nationaliteit heeft 
• én als u niet bent uitgesloten van 

kiesrecht

Komt u uit een ander land? Lees hier 
of u mag stemmen: www.kiesraad.nl/
verkiezingen/gemeenteraden/stemmen/
niet-nederlandse-inwoners

Corona-veilig
U kunt tijdens de komende verkiezingen op 
meerdere dagen uw stem uitbrengen. De 
overheid nam dit besluit. Zo spreiden we 
de drukte in de stembureaus (nog) beter. 
Daarmee wordt het risico op onderlinge 
besmetting met het coronavirus kleiner.

Vind meer algemene informatie op 
ElkeStemTelt.nl

     

Agenda Raadsplein 13 januari 2022
Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

21.15 – 22.30 Presentatie stand van zaken project natuurontwikkeling 
Zanderij Noord 

Gemeenteraad bezoeken en contact
Volg de raadsvergaderingen online
Op 13 januari en 20 januari vergadert de 
raad online vanwege de coronamaatregelen. 
U kunt alle vergaderingen live volgen 
via castricum.raadsinformatie.nl. Hier 
vindt u ook de vergaderstukken. U kunt 
de raadsvergaderingen ook achteraf 
terugkijken. 

Inspreken of meepraten
Wilt u inspreken bij één van de 
commissievergaderingen, meld u dan
uiterlijk 17.00 uur op de dag van de
vergadering aan bij de griffie. Bij commissies 
die zijn aangemerkt met een * (zie agenda) 
is inspreken niet (meer) mogelijk. 
Tijdens raadsinformatiebijeenkomsten kunt 
u meepraten. Het is niet nodig u hiervoor 
aan te melden. 

Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met u 
als inwoner in gesprek. Wilt u een verzoek 
doen, loopt u tegen een probleem aan of 
wilt u een idee voorleggen, meld u dan aan 
voor het Raadsspreekuur. Deze is elke 2 
weken op maandagavond. Aanmelden kan 
via de griffie, tot de donderdag voorafgaand 
aan het spreekuur uiterlijk 12.00 uur. Het 
eerstvolgende Raadsspreekuur is op 
maandag 24 januari 2021.

Meer informatie
Kijk op castricum.raadsinformatie.nl voor 
informatie over de vergaderingen, agenda’s, 
stukken en inspreken.  
Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij de 
griffie: e-mail raadsgriffie@castricum.nl, of 
telefoon 088 909 7014 of 088 909 7094.

     

Agenda Raadsplein 20 januari 2022
Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies
19.30 – 21.00 Bestemmingsplan Laamens 
19.30 – 20.15 Consultatie subsidieregeling energiebesparing bestaande 

woningbouw Castricum 2022
20.15 – 21.00 Commissie Algemene Zaken* 

1A Voor het perceel Castricum B 3859 geen voorbereidings-
besluit te nemen en geen bestemmingsplan vast te stellen
2A Besluitenlijst raadsvergadering 23 december 2021
2B Lijst van ingekomen stukken 
2C Lijst ter inzage gelegde informatie
2D Mededelingen van het college

- Algemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden

2E Vragen uit de raad
Pauze 

21.15 – 22.15 Notitie Toeristenbelasting 
21.15 – 22.15 Amendementen bij het voorstel voorbereiding van de 

nieuwbouw voor het onderwijs in Castricum Oost*
22.30 – 22.45   Raadsvergadering

1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Voorbereiding van de nieuwbouw voor het onderwijs in 

Castricum-Oost incl. amendementen (onder voorbehoud 
van commissiebehandeling) 

B Voor het perceel Castricum B 3859 geen voorbereidings
besluit te nemen en geen bestemmingsplan vast te stellen 
(onder voorbehoud van commissiebehandeling)

5 Sluiting

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Brakenburgstraat 35 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum 
ontvangst 30 december 2021 (WABO2102509)
Brakersweg 3a in Castricum, het vergroten en veranderen van de woning, datum 
ontvangst 30 december 2021 (WABO2102511)
Clusiuslaan 4 in Limmen, het plaatsen van dakkapellen, datum ontvangst
30 december 2021 (WABO2102513)

Eerste Groenelaan 25 in Castricum, het vervangen van een aanbouw en het 
plaatsen van erker aan de voorzijde, datum ontvangst 2 januari 2022 (WABO2200004)
Kerklaan 39 in Akersloot, het veranderen van de gevel van de woning (monument), 
datum ontvangst 2 januari 2022 (WABO2200003)
Outerlant 6 in Akersloot, het vergroten van de berging en plaatsen dakopbouw, 
datum ontvangst 31 december 2021 (WABO2102515)
Wisseven 14 in Castricum, het veranderen van de woning, datum ontvangst 
3 januari 2022 (WABO2200002)
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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

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Rollerusstraat 1 in Castricum, het bouwen van een bijgebouw, verzenddatum 
6 januari 2022 (WABO2102135)
Van Duurenlaan 9 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
5 januari 2022 (WABO2102215)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Oosterbuurt (achter) 5 in Castricum, het plaatsen van bijenkasten, 
verzenddatum 30 december 2021 (WABO2101706)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Aangevraagd

Zeeweg 8 in Castricum, het bouwen van een stalling, wijzigen parkeerterrein, 
datum ontvangst 31 december 2021 (WABO2102520) 
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.

Rectificatie van publicatie 15 december 2021:

‘t Kieftenland 9 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
3 december 2021 (WABO2102319)
Deze vergunning was eerder ingediend onder WABO2102313 (deze is ingetrokken)

Verleend

Kastanjelint 4 in Limmen (kavel 2), het bouwen van een woning, verzenddatum 
9 november 2021 (WABO2100871)
Klapweide 30 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, verzenddatum 5 januari 
2022 (WABO2102220)
Lydweg 9 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 6 januari 2022 
(WABO2102448)
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