
woensdag 26 januari 2022 

Gemeentenieuws

Winterpakketten voor Bewoners De Santmark

  

Agenda raadsinformatieavond
27 januari 2022

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Raadsinformatiebijeenkomsten
19.30 – 20.45 Presentatie concept rapport pilot Dorpsstraat autoluw
21.00 – 22.30 Presentatie diverse voorstellen m.b.t. de Omgevingswet:

- Concept participatiebeleid
- Participatieverordening
- Voorontwerp omgevingsvisie

Wethouder Ron de Haan (SamenLeven) 
heeft maandag de eerste winterpak-
ketten uitgereikt aan de bewoners 
van woonzorgcentrum De Santmark 
van ViVa! Zorggroep. De gemeente 
Castricum wil hiermee extra aandacht 
besteden aan groepen mensen die 
veel last hebben van negatieve, sociale 
gevolgen van corona, zoals ouderen in 
verpleeg- en verzorgingshuizen.

Iedereen in Nederland heeft dagelijks te 
maken met de nare gevolgen van corona. 
Dat is sterker geworden sinds de lockdown 
is ingegaan, vlak voor de Kerstdagen. Er 
zijn twee groepen mensen in Nederland 
die het extra zwaar hebben: kwetsbare 
ouderen en horecaondernemers. Om deze 

twee groepen wat meer aandacht te geven, 
hebben we bij de gemeente Castricum een 
speciaal winterpakket ontwikkeld, vol met 
lekkernijen en deels van lokale herkomst. In 
het pakket zit ook een dinerbon die mensen 
bij de lokale horeca kunnen inwisselen voor 
een heerlijke maaltijd. Hiermee proberen we 
onze horeca ook een beetje te steunen in 
deze moeilijke tijden. 

Tijdens de Feestdagen zijn er altijd wel 
wat leuke dingen te doen voor kwetsbare 
ouderen. Maar daarna, als het nieuwe jaar is 
begonnen, is er vaak een zwart gat. Vandaar 
dat we ervoor hebben gekozen om nu met 
de winterpakketten over de brug te komen. 
We hopen dat het lekkere pakket de dagen 
van de mensen een beetje verlicht.

  

Agenda Raadsplein 3 februari 2022 
Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies
19.30 – 21.00   Beleidskader Participatie 
19.30 – 21.00  Zienswijze kadernota’s gemeenschappelijke regelingen  

Pauze
21.15 – 22.30 Amendementen bij voorstel Adviesrecht, participatie & 

delegatiebesluit rondom Omgevingswet*
21.15 – 22.00 Vervolgbehandeling motie huisvesting Oosterzijweg*
22.00 – 22.30  Commissie Algemene Zaken* 

1A Benoeming leden raad van toezicht ISOB
1B Goedkeuring wijziging statuten ISOB
1C Benoeming leden commissie voor onderzoek geloofsbrieven 

t.b.v. installatie nieuwe raad
1D Contractverlenging raadsinformatiesysteem
1E	 Opheffen geheimhouding naam winnaar aanbesteding

accountant 
2A Besluitenlijst raadsvergadering 20 januari 2022
2B Lijst van ingekomen stukken 
2C Lijst ter inzage gelegde informatie
2D Mededelingen van het college

- Algemeen-
- Uit de samenwerkingsverbanden

22.45 – 23.00   Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Bestemmingsplan Laamens
B Subsidieregeling energiebesparing bestaande woningbouw 

Castricum 2022
C Benoeming leden raad van toezicht ISOB (onder 

voorbehoud van commissiebehandeling) 
D Benoeming leden commissie voor onderzoek geloofsbrieven 

t.b.v. installatie nieuwe raad (onder voorbehoud van
commissiebehandeling)

E Contractverlenging raadsinformatiesysteem (onder 
voorbehoud van commissiebehandeling)

F	 Opheffen geheimhouding naam winnaar aanbesteding
accountant (onder voorbehoud van commissiebehandeling)

G Voorbereiding van de nieuwbouw voor het onderwijs in 
Castricum-Oost incl. amendementen

5 Sluiting

Voorbereiden op Wkb: 
nieuwe wet rond bouwen
Als de Wkb (Wet kwaliteitsborging) 
dit jaar op 1 juli ingaat, verandert 
er het nodige aan het toezicht op 
bouwprojecten. De gemeente is erop 
voorbereid en zoekt initiatieven om nu 
alvast volgens de nieuwe procedure te 
gaan werken. Dat biedt bouwers het 
voordeel dat ze leren werken met de 
toekomstige regels.

Kortweg komt de Wkb hierop neer: tot 
nu toe doet de gemeente alle controles 
op de regels uit het Bouwbesluit. Dat 
wordt vanaf 1 juli 2022 uitbesteed aan 
een externe instantie. Het gaat hierbij om 
nieuwbouw, verbouw of uitbouw van een 
of meer grondgebonden woningen. Voor 
bijvoorbeeld appartementencomplexen 
geldt de nieuwe wet niet.

Uitgebreidere controles levert certificaat op
De zogeheten kwaliteitsborger doet de 
controles uitgebreider dan de gemeente. 
Zo is er meer garantie dat alles voldoet 
aan de eisen van het Bouwbesluit. Voor 
de woning wordt na afloop dan ook een
kwaliteitscertificaat afgegeven door de
kwaliteitsborger. 

Meedoen aan proefproject
Wie op het punt staat een vergunning aan 
te vragen voor de bouw of verbouw van 
een of meer woningen, kan dit project 
aanmelden als proefproject Wkb. Zo kunnen 
gemeente én bouwers vast oefenen met 
deze nieuwe manier van toezicht houden. 
Meedoen kost geen extra geld. 

Meer weten of aanmelden
Wilt u meer weten of een bouwproject 
aanmelden, mail dan naar info@castricum.nl 
onder vermelding van Team Vergunningen, 
project Wkb.

Gemeenteraad bezoeken en contact
Volg de raadsvergaderingen online
Op donderdag 27 januari en 3 februari 
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. Voor 
raadsinformatiebijeenkomsten hoeft u zich 
niet aan te melden om uw vragen te stellen 
en opmerkingen te maken.  

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 7 februari 2022.

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.

Alja Doorn, Elmer Ypenburg (managers ViVa! Zorggroep) en bewoonster Sjaantje Zonneveld (88) 
ontvangen het eerste winterpakket uit handen van wethouder Ron de Haan. Foto: H. de Reus
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Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd Verleend

Hoocamp 9 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 17 januari 
2022 (Z056815)
Prins Mauritsstraat 20 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
17 januari 2022 (Z056234)
Zeeweg 31 in Castricum, het verbouwen van gebouw 13, verzenddatum 18 januari 
2022 (Z045832)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Hogeweg 162 in Limmen, het wijzigen van het gebruik van een bestaand bijgebouw 
voor bewoning, verzenddatum 17 januari 2022 (Z045277)
Maatlat 9a t/m 9h in Limmen (Maatlat 9), het realiseren van 8 bedrijfsunits in een 
bestaand pand, verzenddatum 18 januari 2022 (Z052937)
Rijksweg 104 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 22 novem-
ber 2021 (Z053095)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Bosakker 1 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 16 januari 
2022 (Z22 058834)
Dag Hammarskjöldlaan 2 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
19 januari 2022 (Z22 059291)
Dorpsstraat 32 in Castricum, het monteren van een lichtbak tegen de gevel, datum 
ontvangst 17 januari 2022 (Z22 058887)
Dusseldorperweg 137 in Limmen, het realiseren van 2 appartementen, datum 
ontvangst 19 januari 2022 (Z22 059212)
Hogeweg 115 in Limmen, het (tijdelijk) plaatsen van een woon unit, datum ontvangst 
19 januari 2022 (Z22 059255
Laan van Albert’s Hoeve 165 in Castricum, het vergroten van de woning, datum 
ontvangst 19 januari 2022 (Z22 059252)
Schulpstet 24 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
17 januari 2022 (Z22 058935)
‘t Kieftenland 42 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
16 januari 2022 (Z22 058835)
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.

Kijk voor meer informatie 

op onze website:
www.castricum.nl

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
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