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Vooraankondiging inkoopactie zonnepanelen
gemeente Castricum

Agenda Raadsplein
21 januari 2021
19.30 21.00

Commissies
Consultatie voorlopig ontwerp groenbeleidsplan
consultatie lijst bijzondere bomen

19.30 20.15

Motie praktijkondersteuner

20.15 21.00

Doelgroepenverordening

Vanaf 8 februari 2021 start er in de gemeente
Castricum een inkoopactie voor onnepanelen
en collectief van vakkundige en regionale
installateurs iedt huiseigenaren de mogelijkheid
om onnepanelen te laten installeren tegen een eer
gunstige prijs emeente Castricum ondersteunt de e
actie in samen erking met Duur aam Bou loket
en co peratie CALorie nergie Wij illen on e
in oners graag verder helpen ij de overstap naar
een duur ame energievoor iening, aldus ethouder
algun Binnendijk Alleen samen kunnen e een
duur ame toekomst voor elkaar krijgen

Pauze
21.15 22.15

Onderzoeksrapport rekenkamercommissie naar a andeling klachten

21.15 22.15

Commissie Algemene Zaken
1A Aanwijzing plaatsvervangend gri er
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
- Uit de samenwerkingsverbanden
2E Vragen uit de raad

22.30 – 22.45

Agenda raadsinformatiebijeenkomst/
commissies 28 januari 2021
Commissies
Evaluatierapport Berenschot naar de BUCH-samenwerking
BUCH-bestuur inzake Kadernota BUCH

brief

Pauze
21.00 22.30

Heeft u nu al vragen over zonnepanelen of andere duurzame maatregelen? Dan kunt u contact
opnemen met het ona ankelijke energieloket Duurzaam Bouwloket via 072 743 39 56,
info@duurzaambouwloket.nl of www.duurzaambouwloket.nl.

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

19.30 20.45

In de week van 8 februari zullen woningeigenaren een brief ontvangen van de gemeente met
daarin informatie over het aanbod van de zonnepanelen. In de brief staat ook de website waar
u zich vanaf dan kunt aanmelden voor een vrijblijvend aanbod en waar u zich kunt aanmelden
voor de digitale informatieavonden op 2 en 4 maart aanstaande.

Tijdelijke Commissie Begroting

Agenda’s vergaderingen
gemeenteraad Castricum
U 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 n van de commissievergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur op de dag
van de vergadering aan bij de gri e. Bij commissies die zijn aangemerkt met een is inspreken
niet (meer) mogelijk. U hoeft zich niet aan te melden om tijdens raadsinformatiebijeenkomsten
uw vragen te stellen of opmerkingen te maken.
Raadsspreekuur
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 gri e. Dit kan tot en met de donderdag
voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Het eerstvolgende raadsspreekuur is op maandag
25 januari.
Contact
Voor al uw vragen rondom de vergaderingen van de raad kunt u bij de gri e terecht. Dat kan
per mail via raadsgri e@castricum.nl, of telefonisch via 088 909 7014 of 088 909 7094.

Like ons op Facebook

Informatieavond over de
Regionale Energiestrategie
De gemeente Castricum nodigt in oners uit tot het ij onen van een digitale
informatieavond over de egionale nergiestrategie op oensdag 2 januari
Het college van de gemeente Castricum heeft op 7 juli ingestemd met het concept van de
Regionale energiestrategie (RES) voor de regio Noord-Holland Noord (NHN). In dit concept staan
alle zoekgebieden en mogelijkheden voor grootschalige opwek van zonne- en windenergie in
de deelregio Alkmaar, waar Castricum onderdeel van uitmaakt. Deze is te vinden op de website
https://energieregionhn.nl/conceptres.
Concept uitge erkt
Het concept is verder uitgewerkt om tot de zogenaamde RES 1.0 te komen. De zoekgebieden
zijn nader onderzocht en het resultaat is dat er geen zoekgebieden in de gemeente Castricum
resteren. De gemeente wil dit graag aan u toelichten. Tijdens de informatieavond kunt u
meekijken en vragen stellen over het resultaat van de Regionale Energiestrategie.
Informatieavond
De informatieavond wordt op 27 januari om 20.00 uur digitaal gehouden via Microsoft Teams.
Aanmelden voor deze avond kan via: www.ikdenkmeeovercastricum.nl/RES. Na aanmelding
ontvangt u meer informatie en uitleg over de avond.

Webinar: Aanstellen van een
vertrouwenscontactpersoon
De Vrijwilligersacademie organiseert i.s.m. de Vereniging Nederlandse Vrijwilligersorganisaties
(NOV) op dinsdag 16 februari van 19.30-20.45 uur deze kosteloze online bijeenkomst.
De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders/co rdinatoren van vrijwilligersorganisaties in de
BUCH- gemeenten waar nog geen VCP werkzaam is en wordt gegeven door Magda van der
Wees, werkzaam bij NOV.
Met het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon (VCP) maak je als
vrijwilligersorganisatie duidelijk dat je problemen rondom grensoverschrijdend gedrag serieus
neemt.
Wat doet een VCP precies en wie vraag je om die functie te vervullen, aan welke functieeisen moet iemand voldoen? Wat is het verschil in verantwoordelijkheden van een VCP
en van een bestuur? Wat is het verschil tussen een Vertrouwenscontactpersoon en een
Vertrouwenspersoon?
En... wat kun je als bestuur/co rdinator nog meer doen om grensoverschrijdend gedrag te
voorkomen?
Aanmelden kan via: www.vrijwilligersacademiebuch.nl. Voor vragen, neem contact op met
Sigrid Wijsman van het Vrijwilligers Informatie Punt; 06 48500912.

0800-7000

meldmisdaadanoniem.nl

Vermoeden van een drugslab of
wietplantage? Meld het anoniem
en wij maken er werk van!
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Aanvraag omgevingsvergunning onderdeel
milieu, Castricummer Werf 15 in Castricum

Telefonisch spreekuur vervangt
inloopspreekuur Sociaal Team

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende aanvraag voor een
omgevingsvergunning ontvangen:

Door de huidige lockdown is een bezoek aan de inloopspreekuren van het Sociaal Team
tijdelijk niet mogelijk. Het Sociaal Team start daarom vanaf 25 januari met een telefonisch
‘inloopspreekuur’. Iedereen kan bij het Sociaal Team terecht met vragen over gezondheid,
(mantel)zorg, ondersteuning, zelfstandig blijven wonen, werk, dagbesteding, vervoer, geld,
opvoeden en gezinsrelaties.

Niemand
wil toch
een misdaad
melden?

Locatie: Castricummer Werf 15, in Castricum, Wasbox Liefting Schermer
Omschrijving: het realiseren van een dakopbouw
Datum ontvangst aanvraag: 5 december 2020
Zaaknummer: OD.330142

Zienswijze, bezwaar of beroep
Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dat is pas
mogelijk zodra er op de aanvraag een besluit genomen is. Dit besluit wordt bekendgemaakt op
de voor de gemeente Castricum gebruikelijke wijze. In deze bekendmaking wordt aangegeven
welk rechtsmiddel daartegen open staat.

Telefoonnummer en tijdstip spreekuur
Op 25 januari start het telefonisch spreekuur van de sociale teams 1901 en Akersloot, Limmen
en de Woude. Wilt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur, dan kunt u via onderstaande
telefoonnummers op het genoemde tijdstip contact opnemen met het Sociaal Team uit uw
woonplaats. U kunt uiteraard altijd een mail sturen. Ook kunt u buiten het spreekuur altijd
contact opnemen met het algemene nummer 140251. Een medewerker van het Sociaal Team
belt u dan terug.

een drugslab
in de buurt?

Informatie over de aanvraag
Wilt u meer informatie of de aanvraag inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling
Regulering Leefomgeving van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn,
telefoonnummer: 088-1021300, o.v.v. zaaknummer OD.330142.

Niemand
wil toch
een misdaad
melden?
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Vermoeden van een drugslab of
wietplantage? Meld het anoniem
en wij maken er werk van!

Niemand
wil toch
een misdaad
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een drugslab
in de buurt?

Sociaal team Castricum 1901: Iedere woensdag van 10.30 tot 12.30 uur.
Telefoonnummer 06-19429686. Emailadres: sociaalteamcastricum1901@debuch.nl

Sociaal team Akersloot Limmen De Woude: Iedere woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Telefoonnummer: 06-25756038. Emailadres:Vermoeden
sociaalteamakerslootlimmendewoude@debuch.nl
van een drugslab of
wietplantage? Meld het anoniem
Sociaal Team Castricum 1902: Emailadres: sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
en wij maken er werk van!

Vermoeden van een drugslab of
wietplantage? Meld het anoniem
en wij maken er werk van!
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Omgevingsvergunning
0800-7000

Aangevraagd
Lindenlaan 103 in Castricum, het bouwen van een carport en het plaatsen van een
schutting, datum ontvangst 6 januari 2021 (WABO2100045)
Volkstuincomplex nabij Breedeweg in Castricum, plaatsen van een werkplaats met
opslagruimte, datum ontvangst 5 januari 2021 (WABO2100029)
Jan Evertsenlaan 10 in Castricum, het vergroten van de woning (erker), datum ontvangst 11
januari 2021 (WABO2100080)
Kerkemeer 42 in Akersloot, het vergroten van de woning datum ontvangst 8 januari 2021
(WABO2100060)
Rollerusstraat 7e (Breedeweg 45) in Castricum het realiseren van een nieuwe permanente
woning in de boerderij, datum ontvangst 11 januari 2021 (WABO2100081)
Dokter Benderslaan 23 in Castricum, het plaatsen van een overkapping, datum ontvangst 10
januari 2021 (WABO2100068)
Dokter Benderslaan 23 in Castricum, het plaatsen van een raamkozijn (zijgevel), datum
ontvangst 10 januari 2021 (WABO2100067)
Koningin Wilhelminalaan 7 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen en het vergroten van
de badkamer, datum ontvangst 12 januari 2021 (WABO2100086)
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
Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 15 in Limmen, het plaatsen van een opslagruimte,
verzenddatum 11 januari 2021 (WABO2002517)
Sifriedstraat 32 in Castricum, het veranderen en vergroten van de woning, het bouwen
van een berging en het wijzigen van de voorgevel, verzenddatum 13 januari 2021
(WABO2002385)
Koningsduin 10 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 15 januari 2021
(WABO2002450)

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

Hogeweg 193 a in Limmen, het isoleren van de woning, verzenddatum 13 januari 2021
(WABO2002162)
Julianaweg 1 in Akersloot, het wijzigen van de gevels en het realiseren van muuropeningen,
verzenddatum 12 januari 2021 (WABO2002189)
Prins Frederik Hendrikstraat 1 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 13
januari 2021 (WABO2002579)
Adriaen Banckertsstraat 2 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 14
januari 2021 (WABO2002634)
Kerkweg 39 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), verzenddatum 13 januari
2021 (WABO2002591)
Hoogeweg 2 in Castricum, het afwijken van het bestemmingsplan in verband met het
plaatsen van een afrastering en het bouwen van een schuilstal tbv paarden en pony’s,
verzenddatum 14 januari 2021 (WABO2001382)
J. van Heemskerklaan 2 in Castricum, het uitbreiden van de woning, verzenddatum 7 januari
2021 (WABO2002040)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Weigeringen
Zeeweg (parkeerplaats strand) in Castricum, het plaatsen van twee houten totempalen,
verzenddatum 8 januari 2021 (WABO2002002)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Verlengen behandeltermijn
Dorpsstraat 39 in Castricum het wijzigen van de bestemming horeca naar de bestemming
detailhandel, verzenddatum 8 januari 2021 (WABO2002369)
Bakkummerstraat 91 a in Castricum het vergroten van de woning, verzenddatum 11 januari
2021 (WABO2002273)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

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

