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Gemeentenieuws

        

Agenda raadsinformatieavond 
Donderdag 2 februari 2023 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Bijeenkomsten Raadzaal
19.30 – 21.00 Presentatie m.b.t. beheersmaatregelen sociaal domein 

Bijeenkomsten Trouwzaal
19.30 – 21.00 Presentatie stand van zaken Zanderij Noord (besloten)

Officiële mededelingen over
Verkiezingen voor Provinciale Staten 
en Waterschappen 15 maart

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 raadsspreek-
uur vindt elke twee weken plaats op maan-
dagavond. Aanmelden kan via de griffie, tot 
uiterlijk 12.00 uur op de donderdag voor-
afgaand aan het spreekuur. Het eerstvol-
gende raadsspreekuur is op maandag 30 
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, voor-
afgaand aan de vergaderingen, ontvangen 
in de publiekshal van het gemeentehuis. 
Een medewerker van de griffie en een of 
meerdere raadsleden leggen u de ‘spelre-
gels’ van de gemeentelijke politiek uit. Ook 
lichten ze de agendapunten van die avond 
verder toe. Daarna kunt u vanaf de publieke 
tribune de vergaderingen 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

Op 15 maart kunt u – als u kiesgerechtigd 
bent – uw stem uitbrengen voor: 
• de verkiezing van leden voor Provinciale   
   Staten van Noord-Holland 
• de verkiezing van het bestuur van 
   waterschap Hollands Noorderkwartier. 

In de aanloop naar deze verkiezingen heeft 
de burgemeester een aantal zaken vastge-
steld: 

Stemlokalen
De burgemeester heeft bekendgemaakt in 
welke gebouwen een stembureau is geves-
tigd voor de verkiezingen. De lijst van stem-
bureaus kunt u bekijken op www.castricum.
nl/verkiezingen. Iedere kiesgerechtigde mag 
zelf bepalen in welke van deze stembureaus 
in onze gemeente hij/zij op die dag gaat 
stemmen. 

Kiezerspas 
De burgemeester heeft ook bekend-
gemaakt dat: 
Wie voor Provinciale Staten wil stemmen in 
een stembureau in een andere gemeente 
(maar uiteraard wel binnen de provincie), kan 
daarvoor een kiezerspas aanvragen. U dient 
dit van tevoren schriftelijk of mondeling te 
regelen. 

Ook als u voor het waterschap Hollands 
Noorderkwartier in een andere gemeente 
(maar uiteraard wel binnen het gebied van 
het waterschap) uw stem wilt uitbrengen, 
moet u vooraf schriftelijk of mondeling een 
kiezerspas aanvragen. 

Ga voor meer informatie over (het aanvragen 
van) de kiezerspas naar www.castricum.nl/
verkiezingen of bel het Klantcontactcentrum 
via 14 0251. 

Volmacht
De burgemeester heeft bovendien vastge-
steld dat: 
Wilt u iemand machtigen om voor u te stem-
men, of wil iemand anders u machtigen om 
voor hem of haar te stemmen? Dat kan, 
maar alleen als u beiden in de provincie 
Noord-Holland woont (voor de verkiezingen 
van Provinciale Staten) of (voor de water-
schapsverkiezingen) als u beiden woont in 
het gebied van het waterschap Hollands 
Noorderkwartier. U kunt een machtiging 
regelen door die schriftelijk aan te vragen 
(volmachtbewijs) of door overdracht van uw 
stempas of kiezerspas. 
Op www.castricum.nl/verkiezingen vindt u 
hier meer informatie over.

        

Agenda Raadsplein 
Donderdag 26 januari 2023 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies Raadzaal
19.30 – 20.45 Amendementen bij de voorstellen voor de overweg 

Beverwijkerstraatweg / levendig dorpscentrum Castricum: 
maatregelen voor de korte en de lange termijn*

21.00 – 22.30 Diversen klimaat: 
- beleidsplan en uitvoeringsprogramma 2023-2026: “op weg 
  naar klimaatadaptieve en natuurinclusieve gemeenten”.
- Beleidsvoorstel circulaire economie
Commissies Trouwzaal

19.30 – 20.45 Impuls starterslening Castricum
21.00 – 22.00 Bestuursopdracht bij motie lokale woondeal
22.00 – 22.30 Commissie Algemene Zaken*

1A Besluitenlijst raadsvergadering 22 december 2022
1B Lijst brieven aan de raad 26 januari 2023
1C Lijst ter inzage gelegde informatie 26 januari 2023
1D Actualisatie lijst moties en toezeggingen 
1E  Mededelingen van het college
1F Vragen uit de raad
Raadsvergadering Raadzaal

22.45 – 23.00 1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Gedragscode integriteit collegeleden
B Maatregelen Beverwijkerstraatweg korte termijn incl. 

amendementen (onder voorbehoud van commissie-
behandeling)

C Maatregelen Beverwijkerstraatweg lange termijn incl. 
amendementen (onder voorbehoud van commissie-
behandeling)

5 Sluiting 

Bespreek het met de gebiedsregisseur
Een goed idee voor het grasveld om de 
hoek of een initiatief voor een ontmoetings-
plek? Wie zoiets met de gemeente wil 
bespreken kan voortaan ook terecht bij 
het participatiespreekuur.

Vanaf vrijdagochtend 3 februari zitten de 
gebiedsregisseurs klaar in het gemeen-
tehuis. Het participatiespreekuur is elke 
vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur in 
de publieke koffieruimte van de ontvangst-
hal van het gemeentehuis (bij de hoofd-
ingang links). 

Het participatiespreekuur is bedoeld om 
nieuwe initiatieven vroeg te kunnen oppak-

ken en lopende zaken beter te kunnen 
vervolgen. Bijvoorbeeld door anderen erbij 
te betrekken. 

Los van het participatiespreekuur zijn de 
gebiedsregisseurs ook altijd bereikbaar via 
telefoon en e-mail. Voor Akersloot, Limmen 
en de Woude: e-mail mirjamvanderhorst@
debuch.nl of tel. 06 2150 8370. Voor Cas-
tricum en Bakkum: e-mail viviennesanders@
debuch.nl of tel. 06 5526 1388. 

Meedenken
Op de website www.ikdenkmeeovercas-
tricum.nl staan de projecten en initiatieven 
waarover inwoners kunnen meedenken. 

Participatiespreekuur van start
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Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

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.

Aangevraagd

Beethovenstraat 19 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
16 januari 2023 (Z23 108415)
De Bloemen 69b in Castricum, het realiseren van een nieuw portaal aan de 
sporthal, datum ontvangst 16 januari 2023 (Z23 108526)
Dorpsstraat 62a in Castricum, het verbouwen van kantoorruimtes tot appartemen-
ten, datum ontvangst 13 januari 2023 (Z23 108323)
Dusseldorperweg 70 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
13 januari 2023 (Z23 108301)
Pernéstraat 31 in Castricum, het wijzigen van bestemming van yogacentrum naar 
kapsalon en kleinschalig kantoor, datum ontvangst 16 januari 2023 (Z23 108563)
Prinses Margrietstraat 30 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, datum 
ontvangst 13 januari 2023 (Z23 108241)
Zeeweg in Castricum, het aanleggen van een glasvezelnetwerk, datum ontvangst 
13 januari 2023 (Z23 108195)

p e e aanvragen is n g niet es ist  egen een aanvraag kunt u geen e aar 
maken  Dit kan a een tegen een es uit p een aanvraag  r meer in rmatie kunt u 
c ntact met ns pnemen

ecti catie aan raag omge ing erg nning 

Gepubliceerd op 4 januari 2023 Kadastraal sectie E perceel 648 in Akersloot,
het bouwen van een woning, datum ontvangst 22 december 2022 (Z22 104621)

Moet zijn; aanvraag omgevingsvergunning 
Woude 29d in De Woude (E perceel 648), het bouwen van een woning, datum 
ontvangst 22 december 2022 (Z22 104621)

innen  eken na ver en atum van et es uit kunnen e ang e en en e aar 
maken  r meer in rmatie kunt u c ntact met ns pnemen

Verleend

Eerste Groenelaan 49 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
16 januari 2023 (Z22 104808)
Maatlat 11a t/m 11k, 11m t/m 11n en 11p t/m 11t in Limmen (nabij nr 9),
het bouwen van achttien bedrijfsunits, verzenddatum 19 januari 2023 (Z22 097155)
Rollerusstraat 18 in Castricum, het verhogen van de carport, verzenddatum 
17 januari 2023 (Z22 098967)
Van Oldenbarneveldweg 22, 22a en 22b in Castricum (Van Oldenbarneveld-
weg 22), het bestaande gebouw verbouwen tot drie appartementen, verzenddatum 
17 januari 2023 (Z22 078641)

innen  eken na ver en atum van et es uit kunnen e ang e en en e aar 
maken  r meer in rmatie kunt u c ntact met ns pnemen

Verlengen behandeltermijn

Dr. Ramaerlaan 7 in Castricum, het plaatsen van zonnepanelen, verzenddatum 
17 januari 2023 (Z22 099867)
De es istermi n v r e e aanvragen is met es eken ver eng  r meer in rma-
tie kunt u c ntact met ns pnemen

Evenementen en overige vergunningen 

• Verleende evenementenvergunning Akercity Skihouse op vrijdag
3 februari en zaterdag 4 februari 2023, Wilhelminaplein in Akersloot,
verzenddatum 18 januari 2023 (Z22 099511)
innen  eken na ver en atum van et es uit kunnen e ang e en en e aar 

maken  r meer in rmatie kunt u c ntact met ns pnemen

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
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