
woensdag 2 februari 2022 

Gemeentenieuws

Meedenken over toekomst gemeente

Hersenstichting collecteert 
van 30 januari t/m 5 februari

     

Agenda raadsinformatieavond
10 februari 2022

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Auditcommissie
19.30 – 20.45 Auditcommissie 

Raadsinformatiebijeenkomst
19.30 – 20.45 Presentatie startnotitie wijkuitvoeringsplan Castricum m.b.t. 

mogelijkheden collectieve warmte  

Hoe moeten Akersloot, Bakkum, 
Castricum, Limmen en de Woude 
eruitzien over pakweg 20 jaar? En wat 
moeten we daarvoor doen? Daarover 
gaat de omgevingsvisie. Die gaat in 
op zaken als wonen, bereikbaarheid, 
landschap en natuur en voorzieningen. 
De voorontwerp-omgevingsvisie ligt nu 
ter inzage.

Waarom een visie
De gemeente Castricum is een prachtige 
gemeente waar we goed kunnen wonen, 
recreëren en werken. Ook in 2040 
moet het nog steeds een gezonde en 
prettige gemeente zijn, is het doel. De 
uitgangspunten daarvoor heeft de gemeente 
vastgelegd in een zogeheten voorontwerp-
omgevingsvisie. Deze visie gaat over 
belangrijke onderwerpen, zoals wonen, 
bereikbaarheid, landschap en natuur en 

voorzieningen. 
Een omgevingsvisie is ook nodig bij het 
maken van omgevingsplannen (nu heten 
deze nog bestemmingsplannen). Als landelijk 
de nieuwe Omgevingswet in werking 
treedt (mogelijk dit jaar op 1 juli), dan is een 
omgevingsvisie de basis voor bijvoorbeeld 
bouwplannen.
De belangrijkste doelen in deze visie zijn: 
gezonde dorpen met een gevarieerd 
woonaanbod, een open en gevarieerd 
landschap met erfgoed en bereikbaar en 
duurzaam.

Inzage en reageren
Het concept is te vinden op 
www.castricum.nl/omgevingsvisie. Bij de 
offici le bekendmakingen op de volgende 
pagina is meer informatie te lezen over 
inzage en reageren. De inzagetermijn is van 
2 februari tot en met 15 maart.

     

Agenda Raadsplein 3 februari 2022 
Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

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

- Cocensus
- Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
- Werkorganisatie BUCH
- Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
- GGD Hollands Noorden
- VVI Alkmaar
- Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeeromgeving 
  (RAUM)
- Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
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

p e en ge eim ouding 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 Goedkeuring wijziging statuten ISOB
E Benoeming leden commissie voor onderzoek geloofsbrieven 

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

F Contractverlenging raadsinformatiesysteem (onder voorbe
houd van commissiebehandeling)

p e en ge eim ouding naam winnaar aanbesteding 
accountant (onder voorbehoud van commissiebehandeling)

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

5 Sluiting

Openbare bijeenkomst Verkiezingen 
Gemeenteraad: 4 februari 10:00 uur  
Op 16 maart 2022 zijn er gemeente-
raadsverkiezingen. Om nieuwe leden 
van de gemeenteraad van Castricum te 
kiezen. Op vrijdag 4 februari om 10:00 
uur vindt een openbare bijeenkomst 
plaats in het gemeentehuis over een 
aantal zaken in de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen. Het Centraal 
Stembureau beslist dan over de volgende 
punten. Dit gebeurt volgens artikel I 2 van 
het Kiesbesluit: 
• de geldigheid van de ingeleverde 

kandidatenlijsten;
• het handhaven van de daarop 

voorkomende kandidaten;
• het handhaven van de daarboven 

geplaatste aanduiding van een politieke 
groepering en

• de nummering van de geldig verklaarde 
lijsten.

Openbare zitting bijwonen
U kunt de zitting digitaal volgen via de 
website van de gemeente 

(www.castricum.nl/verkiezingen), of de 
Zoom Meeting volgen via deze link: 
https://us06web.zoom.us/j/89987499054. 
Vul in bij Meeting ID: 899 8749 9054, 
passcode: 347509
Door de coronamaatregelen kan een 
beperkt aantal mensen fysiek bij de zitting 
aanwezig zijn. Wilt u deze zitting bijwonen? 
Dan moet u zich vooraf aanmelden. Dit kan 
via verkiezingen@castricum.nl.

Bezwaar indienen
U kunt van de mogelijkheid gebruikmaken 
om een bezwaar in te dienen. Dat kan via 
de chat-functie in de Zoom bijeenkomst, 
of – fysiek – tijdens de bijeenkomst als u 
zich daarvoor vooraf heeft aangemeld via 
verkiezingen@castricum.nl.  

Meer informatie
Bekijk meer informatie over de verkiezingen 
op www.castricum.nl/verkiezingen. De 
pagina wordt regelmatig aangevuld met 
nieuwe informatie.

Gemeenteraad bezoeken en contact
Volg de raadsvergaderingen online
Op donderdag 3 en 10 februari vergadert de 
raad online vanwege de coronamaatrege-
len. U kunt alle vergaderingen live volgen via 
castricum.raadsinformatie.nl. Hier vindt u ook 
de vergaderstukken. U kunt de raadsverga-
deringen ook achteraf terugkijken. 
Inspreken of meepraten
Wilt u inspreken bij één van de commissie-
vergaderingen, meld u dan uiterlijk 17.00 uur 
op de dag van de vergadering aan bij de grif-
e. i  commissies die i n aangemerkt met 

een * (zie agenda) is inspreken niet (meer) 
mogelijk. Voor raadsinformatiebijeenkomsten 
hoeft u zich niet aan te melden om uw vra-
gen te stellen en opmerkingen te maken.  
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, 088 909 7094 of 
088 909 9082.



woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 2 februari 2022 

Gemeentenieuws

Verbouwen schuur tot één vrij staande woning, sloop loods en realisatie van 
3 parkeerplaatsen.

Ter inzage
Vanaf 3 februari tot en met 17 maart 2022 ligt een zakelijke beschrijving ter inzage 
in het gemeentehuis en kunt u vinden op de website van de gemeente. Tegen deze 
overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met de heer J. van Boven via 088-9097491.

Anterieure overeenkomst Westerweg 160a te Limmen

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

 Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Het reserveren van een parkeerplaats voor een deelauto op het parkeerterrein aan de 
Van der Mijleweg te Castricum.

Het verkeersbesluit kunt u vinden op www.offi  cielebekendmakingen.nl. Vanaf datum ligt 
het verkeersbesluit 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze periode kunt 
u bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op www.castricum.nl

Verkeersbesluit: parkeerplaats voor deelauto

De gemeente Castricum is een 
prachtige gemeente waar we goed 
kunnen wonen, recreëren en werken. 
We willen ervoor zorgen dat we in 2040 
nog steeds een gezonde en prettige 
gemeente zijn. De uitgangspunten 
daarvoor hebben we nu vastgelegd 
in een concept-omgevingsvisie, 
we noemen dit een voorontwerp-
omgevingsvisie. Deze visie gaat over 
belangrijke onderwerpen, zoals wonen, 
bereikbaarheid, landschap en natuur en 
voorzieningen.

Het resultaat ligt nu gedurende 6 weken ter 
inzage voor inspraak. De inzagetermijn loopt 
van 2 februari tot en met 15 maart. 

Waar ter inzage?
Het voorontwerp van de omgevingsvisie is 
vanaf woensdag 2 februari 2022 in te zien
•  Digitaal op onze website:

www.castricum.nl/omgevingsvisie

•  Op papier in de publiekshal in het
gemeentehuis van Castricum. In verband
met de corona-richtlijnen kan inzien op
het gemeentehuis alleen op afspraak. Een
afspraak maken kan via 14 0251.

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen 
op de volgende manieren een 
inspraakreactie geven:
• Schriftelijk aan Gemeente Castricum,

Postbus1301, 1900 BH Castricum, onder
vermelding van ‘Inspraak Omgevingsvisie
gemeente Castricum’.

• Per e-mail via info@castricum.nl, onder
vermelding van ‘Inspraak Omgevingsvisie
gemeente Castricum’.

• Mondeling: maak een afspraak via 14
0251.

Na de inzagetermijn worden de 
inspraakreacties beantwoord in een 
Inspraaknota. De Inspraaknota wordt 
vervolgens betrokken bij het opstellen van 
de ontwerp-omgevingsvisie. 

Inspraak mogelijk voorontwerp-omgevingsvisie 
gemeente Castricum

Dorpsstraat 76 in Castricum, het brandveilig gebruik maken van het pand, 
datum ontvangst 24 januari 2022 (Z22 059582)
Heereweg 89 in Castricum, het plaatsen van een schutting (legalisatie), 
datum ontvangst 24 januari 2022 (Z22 059619)
Heer Hugostraat 4 in Akersloot, het vergroten van de woning (erker), 
datum ontvangst 25 januari 2022 (Z22 059704)
Hogeduin 11 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
26 januari 2022 (Z22 059903)
Hogeweg 10 in Limmen, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 
26 januari 2022 (Z22 059805)
Houtsnip 4 in Castricum, het verbreden van een dakkapel, datum ontvangst 
25 januari 2022 (Z22 059746)
Ixiastraat 13 in Akersloot, het aanleggen van een uitweg, datum ontvangst 
25 januari 2022 (Z22 059793)
Laan van Albert’s Hoeve 45 in Castricum, het plaatsen van twee dakkapellen, 
datum ontvangst 20 januari 2022 (Z22 059408)
Oosterbuurt 2a kavel 36A in Castricum, het plaatsen van een hobbykas, 
datum ontvangst 25 januari 2022 (Z22 059713)
Pageveld 8 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 26 januari 
2022 (Z22 059841)
Weegbree 39 in Castricum, het veranderen van de woning, datum ontvangst 
21 januari 2022 (Z22 059530)
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

Adriaen Banckertsstraat 2 in Castricum, het verlengen van de bestaande veranda 
(legalisatie), verzenddatum 26 januari 2022 (Z054378)
Duinweg 3 a in Castricum, het verplaatsen van de brandwand, verzenddatum 
21 januari 2022 (Z056093)
Bartókstraat 9 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 
27 januari 2022 (Z057076)
Chopinstraat 11 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
20 januari 2022 (Z056212)
Henri Dunantsingel 22 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
20 januari 2022 (Z054731)
Lindenlaan 72 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 24 januari 
2022 (Z22 058132)
Scheerling 11 in Castricum, het vergroten van de woning (erker), verzenddatum 
20 januari 2022 (Z22 058007)
Wisseven 14 in Castricum, het plaatsen kozijn in de voorgevel, verzenddatum 
20 januari 2022 (Z057592)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Weigeringen

Adriaen Banckertsstraat 2 in Castricum, het verlengen van de bestaande 
schutting, verzenddatum 26 januari 2022 (Z054379)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Breedeweg 44 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 26 januari 
2022 (Z054863)
De Noord 3 in Akersloot, het bouwen van een brug, verzenddatum 27 januari 2022 
(Z054542)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.



in ontwerp

woensdag 2 februari 2022

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)
06 257 561 60 (whatsapp)

 info@castricum.nl

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Verkiezing gemeenteraad 2022

Verkiezing voor onze 
gemeenteraad komt eraan!
Op 16 maart kunt u een nieuwe gemeenteraad kiezen. Op 14 en 15 maart is ook al een 
aantal stemlocaties open. Op deze Verkiezingspagina brengen wij u regelmatig op de 
hoogte van het verkiezingsnieuws. U kunt de informatie ook lezen op onze website: 
www.castricum.nl/verkiezingen. Heeft u vragen over de verkiezingen? Neem dan 
contact op met Team Verkiezingen: tel. 14 0251, e-mail verkiezingen@castricum.nl

Wat is en doet de 
gemeenteraad? 
Bij de gemeenteraadsverkiezing stemt u 
op de kandidaten voor de gemeenteraad 
van onze gemeente. De kandidaten 
met de meeste stemmen komen als 
raadslid in de gemeenteraad. Hierdoor 
oefent u invloed uit op de keuzes die 
de raad maakt. Bijvoorbeeld: willen we 
meer sportvoorzieningen, waar mogen 
woningen worden gebouwd, mogen de 
OZB-belastingen worden verhoogd? Maar 
de gemeenteraad onderhoudt o.a. ook 
contact met inwoners, controleert of B&W 
het beleid goed uitvoert, en controleert het 
fi nancieel jaarverslag van de gemeente.

Wanneer stemmen? 
Op 14, 15 en 16 maart
U kunt voor de gemeenteraad stemmen 
op maandag 14, dinsdag 15 en 
woensdag 16 maart 2022. Op woensdag 
zijn alle stembureaus open. Op maandag 
en dinsdag een beperkt aantal. Welke 
dat zijn, wordt op 4 februari besloten. Zo 
spreiden we de drukte in de stembureaus. 

Wie mag stemmen? 
Stemmen is in Nederland niet verplicht, 
maar wel een mooi recht. Maak er gebruik 
van! U kunt stemmen als u in onze 
gemeente staat ingeschreven, 18 jaar of 
ouder bent (op 16 maart), de Nederlandse 
nationaliteit heeft én niet bent uitgesloten 
van kiesrecht.
Komt u uit een ander land? Lees hier of u 
mag stemmen: https://www.kiesraad.nl/
verkiezingen/gemeenteraden/stemmen/
niet-nederlandse-inwoners

Op wie kan ik stemmen? 
Op 4 februari wordt de offi  ciële 
kandidatenlijst vastgesteld. De lijst 
verschijnt in de week daarna online op 
www.castricum.nl/verkiezingen. 

Angela Hof (34), lid van het hoofdstembureau:  

“Het dorp maken we samen”
‘Op mijn 22e begon ik als stemmenteller, 
sindsdien help ik, inmiddels al zo’n tien keer als 
plaatsvervangend voorzitter bij een stembureau 
in Limmen. Het is gezellig om op verkiezingsdag 
zo veel mensen uit het dorp te zien en een 
praatje te maken. Lokale politiek vond ik altijd al 
interessant; het is thuis regelmatig onderwerp van gesprek. Dat is niet bij iedereen 
zo. Terwijl er toch wel behoorlijke beslissingen worden genomen op lokaal niveau: 
komt er een nieuw zwembad? Waar komt een nieuw integraal kindcentrum? Hoe 
gaat de gemeente om met duurzaamheid? Woningbouw? Bereikbaarheid? Door de 
verkiezingen hebben we hier zelf invloed op. Het dorp maken we samen. Dit jaar 
ben ik voor het eerst lid van het hoofdstembureau, dat heeft meer een controlerende 
taak. Ik vind het leuk om zo weer eens wat anders te zien van de verkiezingen.’

 Uw stempas krijgt u thuisgestuurd. U ontvangt die uiterlijk 2 maart

Vind meer algemene 
informatie op
www.castricum.nl/verkiezingen 
en op ElkeStemTelt.nl 
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