
woensdag 11 januari 2023

Gemeentenieuws

        

Agenda raadsinformatieavond 
Donderdag 19 januari 2023 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Bijeenkomsten Raadzaal
19.30 – 21.00 Presentatie diversen klimaat: 

- beleidsplan en uitvoeringsprogramma 2023-2026: “op weg 
  naar klimaatadaptieve en natuurinclusieve gemeenten”.
- concept beleidskader circulaire economie
Bijeenkomsten Trouwzaal

19.30 – 21.00 Presentatie voortgangsrapportage Parnassia 
21.15 – 22.30 Werkgroep vernieuwing lokale democratie (interne bijeenkomst) 

Samen de Winter Door met CALorie
CALorie Energie, de lokale energie-
coöperatie voor Castricum, houdt in 
januari en februari inwonersavonden met 
als thema ‘Samen de Winter Door’.
De energiecoaches zijn bij deze avonden 
aanwezig om de geïnteresseerden te hel-
pen bij het verlagen van de energiekosten 
door het toepassen van energiebesparende 
maatregelen.

En hoe zit het nu met het energieplafond? 
Wat zijn de gevolgen voor het komende jaar?

En wat kunt u zelf al doen om energie te 
besparen? Allemaal vragen die tijdens deze 
informatieavond kunnen worden beant-
woord. 

Deze avonden beginnen om 20.00 uur en 
zijn te bezoeken op de volgende locaties:
18 januari: Noord – Buurt en Biljartcentrum
26 januari: Centrum – Geesterhage
2 februari: Zuid – De Kern
7 februari: Limmen – Vredeburg
15 februari: Akersloot – Mozartlaan 1

De gemeenteraad is er voor u
Beste inwoner van Castricum, 
Elke donderdag vergadert de gemeente-
raad van Castricum in het gemeentehuis 
over allerlei onderwerpen die spelen in de 
gemeente. U bent van harte welkom om 
daarbij aanwezig te zijn.
De ene week is er een raadsinformatie-
avond en de andere week een Raadsplein. 
Tijdens een Raadsplein vinden commis-
sievergaderingen plaats gevolgd door een 
raadsvergadering. In een commissieverga-
dering vindt het politieke debat over een 
onderwerp plaats. Nadat een onderwerp 
in de commissie besproken is, wordt er 
over gestemd in de raadsvergadering twee 
weken later. Wilt u uw mening geven in één 
van de commissievergaderingen, meld u 
dan uiterlijk 17.00 uur op de dag van de 
vergadering aan bij ons. Bij commissies die 
zijn aangemerkt met een * in de agenda is 
dit niet (meer) mogelijk.
Tijdens raadsinformatiebijeenkomsten wordt 
informatie aan de raad gepresenteerd over 
voor de raad belangrijke onderwerpen. Ook 
voor u als inwoner is het mogelijk tijdens 
deze bijeenkomsten vragen te stellen of 
opmerkingen te maken. U hoeft zich hier-
voor niet aan te melden. 
Kijkt u liever thuis? U kunt alle vergaderin-
gen live volgen en achteraf terugkijken via 
de website castricum.raadsinformatie.nl. 
Op dezelfde webpagina vindt u alle plannen 
waarover wordt vergaderd.  

Aanmelden voor het raadsspreekuur
Raadsleden 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, dan kunt u zich aanmelden voor 
het raadsspreekuur. Het raadsspreekuur 
vindt elke twee weken plaats op maandag-
avond. Aanmelden kan via de griffie, tot uiter-
lijk 12.00 uur op de donderdag voorafgaand 
aan het spreekuur. Het eerstvolgende raads-
spreekuur is op maandag 16 januari 2023.

Gast van de raad
De gemeenteraad nodigt alle inwoners en 
organisaties in Castricum van harte uit om 
een keer Gast van de raad te zijn. Als Gast 
van de raad wordt u om 18.45 uur, vooraf-
gaand aan de vergaderingen, ontvangen in 
de publiekshal van het gemeentehuis. Daar 
wordt u opgehaald voor een kop koffie of 
thee en iets lekkers. Een medewerker van 
de griffie en een of meerdere raadsleden 
leggen u de ‘spelregels’ van de gemeente-
lijke politiek uit. Ook lichten ze de agenda-
punten van die avond verder toe. Daarna 
kunt u vanaf de publieke tribune de verga-
deringen bijwonen. U kunt zich aanmelden 
bij de griffie en een datum prikken. 

Contact met de griffie
Voor al uw vragen rondom (de vergaderin-
gen van) de gemeenteraad kunt u bij ons 
terecht. Dat kan per mail via raadsgriffie@
castricum.nl of telefonisch via 088 909 
7014, 088 9097094 of 088 909 9082. 
Neemt u ook eens een kijkje op castricum.
nl/raad-en-college en facebook.com/
RaadCastricum. 

Met vriendelijke groet, 
De griffie van Castricum

Er komt nieuwbouw op de locatie waar voorheen Kaptein Kaas was gevestigd, ter 
hoogte van de spoorwegovergang aan de Mient. In de voorbereiding daarop verlegt 
netbeheerder Liander de middenspanningskabel. Dat gebeurt tussen 9 en 28 januari. 
Daardoor zijn de Kramersweg en de Oude Schulpweg minder goed toegankelijk. 
Bestemmingsverkeer kan omrijden via de Geversweg. Het fietspad tussen de 
Kramersweg en de Oude Schulpweg is in deze periode afgesloten; fietsers worden 
omgeleid via de Kramersweg. In opdracht van Liander zal aannemer Stam & Co. de 
werkzaamheden uitvoeren. 

Werkzaamheden en omleiding rond locatie Kaptein Kaas

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Dorpsstraat 74 in Castricum, het plaatsen van een bouwwerk t.b.v. een terras, 
datum ontvangst 29 december 2022 (Z22 105238)
Op deze aanvraag 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.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)

Bijlacker 1 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, 
verzenddatum 7 december 2022 (Z22 097592)
Koekoeksbloem 2 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak, 
verzenddatum 21 december 2022 (Z22 103808)
Meidoornlaan 19 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
16 november 2022 (Z22 094537)
Molenpad 2b in Akersloot, betreft concept aanvraag het vestigen van een installatie-
bedrijf, verzenddatum 22 december 2022 (Z22 101149)
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)

Mient 111 in Castricum, het bouwen van een schuur (legalisatie), verzenddatum 
17 november 2022 (Z22 090314)
Oude Parklaan 8 in Castricum, het plaatsen van zonnepanelen op de garage, 
verzenddatum 28 november 2022 (Z22 091854)
‘t Kieftenland 12 in Limmen, het vervangen van de carport, verzenddatum 
16 december 2022 (Z22 091600)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
  
Evenementen en overige vergunningen 

• Verleende evenementenvergunning Egmond Wandel Marathon 2023 op  
   zaterdag 21 januari 2023 en zondag 22 januari 2023 over het strandplateau       
   en door de duinen bij Castricum, verzenddatum 2 januari 2023 (Z22 095470)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

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

Het vermelden van ontvangen aanvragen en genomen besluiten in de gemeentekrant 
en op de digitale gemeentepagina is een extra service van de gemeente. 
De wettelijk voorgeschreven publicatie van aanvragen en besluiten vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl.




