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Agenda Raadsplein
4 februari 2021
19.30 20.45

ommi ie
Zienswijzen op kadernota’s verbonden partijen deel I
- Recreatieschap Alkmaarder- & itgeestermeer (RA M)
- GGD Hollands Noorden
- VVI Alkmaar
- WNK Personeelsdiensten
- Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

19.30 20.45

Programma Dienstverlening: Nieuw Tij
Pauze

21.00 22.00

Zienswijzen op kadernota’s verbonden partijen deel II
- Cocensus
- Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
- Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

21.00 – 22.00

ommi ie

emene a en

1A Amendement bij rekenkameronderzoek naar klachtena andeling
2A Besluitenlijst raadsvergadering 21 januari 2021
2B Lijst van ingekomen stukken
2C Lijst ter inzage gelegde informatie
2D Mededelingen van het college
- Algemeen
- it de samenwerkingsverbanden
2E Vragen uit de raad
22.15 – 22.30

aa

er a erin

1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Doelgroepenverordening
B Onderzoeksrapport rekenkamercommissie naar a andeling klachten
incl. amendement (onder voorbehoud van commissievergadering)
5 Sluiting

Agenda raadsinformatiebijeenkomst /
commissies 11 februari 2021
19.30 20.45

aa informatiea on
Presentatie locatiekeuze nieuw zwembad Noord-End

19.30 20.45

Presentatie diversen rondom Corona
Pauze

21.00 22.30

Tijdelijke Commissie Begroting spoor 1

Agenda’s vergaderingen
gemeenteraad Castricum
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. hoeft zich niet aan te melden om tijdens raadsinformatiebijeenkomsten
uw vragen te stellen of opmerkingen te maken.
aa
ree
r
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
8 februari.
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.

Telefonisch spreekuur vervangt
inloopspreekuur Sociaal Team

Door de huidige lockdown is een bezoek aan de inloopspreekuren van het Sociaal Team tijdelijk
niet mogelijk. Het Sociaal Team is daarom gestart 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.
e efoonn mmer en ti ti
ree
r
Op 25 januari is het telefonisch spreekuur van de sociale teams 1901 en Akersloot, Limmen
en de Woude gestart. 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. 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.
o iaa eam a ri m
Iedere woensdag van 10.30 tot 12.30 uur
Telefoonnummer 06-19429686
Emailadres: sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
o iaa eam er oo immen e o e
Iedere woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur
Telefoonnummer: 06-25756038
Emailadres: sociaalteamakerslootlimmendewoude@debuch.nl
o iaa eam a ri m
Emailadres: sociaalteamcastricum1902@debuch.nl

Plaatsing ondergrondse containers
Binnenkort worden in Castricum voor de inzameling van diverse fracties ondergrondse
containers geplaatst. Deze containers komen op de volgende locaties:
Koningsweg, Akersloot (Klein Elektrisch Afval - KEA) Akerhof, Akersloot (Textiel, KEA)
Van der Mijlenweg, Castricum (PMD, KEA) De Brink, Castricum (KEA)
Dorcamp, Castricum (KEA) Admiraal de Ruyterlaan, Castricum (KEA)
Geesterduinweg, Castricum (KEA) Vuurbaak, Limmen (KEA)
Hoornbloem, Castricum (glas, papier) Laan van Albert’s Hoeve, Castricum (glas, papier)
Berkenlint, Limmen (glas, papier, textiel, KEA) Esdoornlaan 1e Groenelaan (glas, papier)
Schoolstraat, Castricum (glas, papier) Molenbuurt, Akersloot (glas, papier)
Op 26 januari 2021 nam het college een besluit over de deﬁnitieve locaties van deze
ondergrondse containers. Op www.castricum.nl afval vindt u de plattegronden met daarop de
locaties.
Meer informatie
Vragen over de ondergrondse containers kunt u mailen naar grondsto en@debuch.nl. Voor
meer informatie of vragen over afval, de ondergrondse containers en het grondsto enplan, kunt
u terecht op www.castricum.nl afval.

Een heerlijke avond met de dinerbon
van de horeca in Castricum
Mevrouw Evelien de Leur keek vorige
week blij verrast op toen ze van haar
thuiszorgmedewerker een dinerbon
overhandigd kreeg. Een hele leuke geste van
de gemeente , was haar reactie. De eigenaar
van Italiaans restaurant Le Trattoria kwam
persoonlijk bij mij thuis. Hij heeft al het lekkers
geweldig mooi voor mij neergezet op tafel.
Mevrouw De Leur trok haar mooiste kleren
aan, dekte de tafel met een mooi kleed, ze
stak een kaars aan en ze zette mooie Italiaanse
muziek op. En zo werd het een sfeervolle
avond aan de Admiraal de Ruyterlaan, dankzij de dinerbon van de horeca in Castricum, de
thuiszorgorganisaties en de gemeente Castricum. Buon appetito, signora De Leur

Terinzagelegging ontwerp Hogere Waarde
Raadhuisplein, Castricum
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Ontwerp beheersverordening Bakkum,
Castricum Noord, Oost en West en Bedrijventerrein Castricum, 1e herziening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum geven op grond van artikel 110
Wet geluidhinder jo Afd 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) kennis van het feit dat
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken op grond van artikel 3.38 van
vanaf maandag 8 februari tot en met 22 maart een ontwerp besluit Hogere Waarde voor de
Raadhuisplein ter inzage ligt. Het ontwerp besluit ziet toe op 24 woningen, voor een Waarde van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de ontwerp beheersverordening Bakkum, Castricum
Noord, Oost en West en Bedrijventerrein Castricum ter inzage ligt.
57dB vanwege de Soomerwegh.
Inhoud
Via de beheerverordening worden twee verouderde bestemmingsplannen, namelijk Castricum
Noord, Oost, West en Bakkum actueel verklaard.Tevens wordt de erfbebouwingsregeling
verruimd en gelijk gesteld aan de overige bestemmingsplannen in de gemeente
Castricum. In Bakkum Noord wordt ook een regeling opgenomen voor Bed & Breakfast en
mantelzorg, overeenkomstig met de rest van de gemeente en wordt het archeologiebeleid
geïmplementeerd. Ook is de voor de gemeente gebruikelijke parkeerregeling toegevoegddit geldt ook voor het gebied van het bestemmingsplan Dorpskom. Voorts wordt voor
Hoe kunt u reageren?
twee percelen een omissie hersteld en tot slot worden enkele aanwezige woningen in het
Een ieder kan tijdens de inzagetermijn schriftelijke zienswijzen naar voren brengen op het
bestemmingsplan Bedrijventerrein planologisch toegestaan. Eerder is voor dit gebied een
ontwerp besluit Hogere Waarde. Zienswijzen moeten worden ingediend bij de gemeenteraad
van Castricum, postbus 1301, 1900 BH Castricum, onder vermelding van ontwerp besluit Hogere beheerverordening vastgesteld. Deze zal worden ingetrokken als deze 1e herziening wordt
vastgesteld in de raad.
Waarde. Anonieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail zullen buiten behandeling worden
gelaten.
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
De ontwerp beheerverordening en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 8 februari
Meer informatie
2021 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl met IDcode
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van
NL.IMRO.0383.BVC19BakkumNOWBedr1eh-ON01.
Castricum.
Daarnaast ligt de ontwerp beheerverordening ter inzage in het gemeentehuis van Castricum
aan de Raadhuisplein 1 in Castricum. LET OP: in verband met het Corona virus is het
gemeentehuis beperkt open. Wij verzoeken u dan ook eerst telefonisch contact (14 0251) op te
nemen indien u de stukken fysiek wilt bekijken.
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
De ontwerp beheerverordening en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 8 februari
2021 gedurende zes weken digitaal op het gemeentehuis van Castricum aan de Raadhuisplein
1 in Castricum. LET OP: in verband met het Corona virus is het gemeentehuis beperkt open.
Wij verzoeken u dan ook eerst telefonisch contact (14 0251) op te nemen indien u de stukken
fysiek wilt bekijken.

Hulp
Hulpnodig
nodigbij
bijgeldzaken?
geldzaken?

Hoe kunt u reageren?
Een ieder kan tijdens de inzagetermijn schriftelijke zienswijzen naar voren brengen op de
ontwerp beheerverordening. Zienswijzen moeten worden ingediend bij de gemeenteraad van
Castricum, postbus 1301, 1900 BH Castricum onder vermelding van beheerverordening Noord,
Oost en West en Bakkum. Anonieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail worden buiten
behandeling gelaten.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van
Castricum.
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Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 8 februari
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LET OP: in verband met het Corona virus is het gemeentehuis beperkt open. Wij verzoeken
u dan ook eerst telefonisch contact (14 0251) op te nemen indien u de stukken fysiek wilt
bekijken.

Ontwerpbestemmingsplan Raadhuisplein
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www.castricum.nl/hulpbijschulden
www.castricum.nl/hulpbijschulden

Like ons op Facebook

Hoe kunt u reageren?
Een ieder kan tijdens de inzagetermijn mondeling of (bij voorkeur) schriftelijk zienswijzen naar
voren brengen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden
ingediend bij de gemeenteraad van Castricum, postbus 1301, 1900 BH Castricum, onder
vermelding van ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Raadhuisplein’.
Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het Team Plannen en
Projecten, tel. 14-0251. Anonieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail worden buiten
behandeling gelaten.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de
gemeente Castricum, tel. 14-0251 of via e-mail thomasvanderzande@debuch.nl.

Castricum 3 februari Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning
Aangevraagd
Bakkummerstraat 24a in Castricum, het tijdelijk bewonen van een bijgebouw, datum
ontvangst 22 januari 2021 (WABO2100158)
Kapelweg 35 in Limmen, het bouwen van een bijgebouw, datum ontvangst 23 januari 2021
(WABO2100167)
Dronenlaantje 3 in Limmen, het bouwen van een schuur, datum ontvangst 27 januari 2021
(WABO2100193)
Nansenlaan 63 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 27 januari
2021 (WABO2100195)
Breedeweg 67 in Castricum, het bouwen van een vakantiewoning, datum ontvangst 28
januari 2021 (WABO2100207)
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
Grutto 37 in Castricum, het plaatsen van twee dakkapellen (linker zijgevel), verzenddatum
27 januari 2021 (WABO2002532)
Hendrik Casimirstraat 34 in Castricum, het bouwen van een aanbouw (zijkant),
verzenddatum 26 januari 2021 (WABO2002611)
Bakkummerstraat 91 a in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 27 januari
2021 (WABO2002273)
Dr. Ramaerlaan 4 in Castricum, het verbouwen van een woning, verzenddatum 22 januari
2021 (WABO2002440)
Zeeweg 31 in Castricum, het vergroten van de schuur, verzenddatum 22 januari 2021
(WABO2100017)
Geversweg 3 a in Castricum, het vervangen van het raamkozijn voor een garagedeur in de
voorgevel, verzenddatum 22 januari 2021 (WABO2002597)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

