
woensdag 1 februari 2023

Gemeentenieuws

        

Agenda raadsinformatieavond 
Donderdag 2 februari 2023 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Stichting Hartekind collecteert 
van 5 t/m 11 februari 2023

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)

Gaat u binnenkort met vakantie?

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 13 
februari 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

Check op tijd of uw paspoort of ID-kaart 
en rijbewijs nog geldig zijn. Moet u deze 
laten verlengen? Doe het op tijd en maak 
alvast online een afspraak (www.castricum.
nl/afspraak-maken). Wees op tijd, want de 
afspraak-agenda raakt snel vol. 

Ons bellen voor een afspraak gaat niet 
sneller, wij gebruiken dezelfde online 
afspraakmodule als u. Een nieuw 
reisdocument of rijbewijs kunnen wij op dit 
moment leveren volgens de gewoonlijke 
termijn van 6 werkdagen na de aanvraag. 

        

Agenda Raadsplein 
Donderdag 9 februari 2023  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies Raadzaal
19.30 – 21.00 Horen insprekers bij voorstel m.b.t. vervolgproces locatiekeuze 

IKC Cunera en Vrijeschool 
21.15 – 22.30 Zienswijze kadernota GGD Hollands Noorden en zienswijze 

financieel herstelplan GGD Hollands Noorden m.b.t. GGiD-dossier
Commissies Trouwzaal

19.30 – 21.00 Zienswijzen kadernota’s gemeenschappelijke regelingen deel I
- Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
- Cocensus 
- Zaffier 
- Veiligheidsregio NHN 
- Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 

21.15 – 22.00 Zienswijzen kadernota’s gemeenschappelijke regelingen deel II
- VVI Alkmaar en omstreken 
- Omgevingsdienst NHN 

22.00 – 22.30 Commissie Algemene Zaken*
1A.   Bekrachtigen geheimhouding grondexploitatie 

 Dampegheest
2A.   Besluitenlijst raadsvergadering 26 januari 2023
2B.   Lijst brieven aan de raad 9 februari 2023
2C.   Lijst ter inzage gelegde informatie 9 februari 2023
2D.   Mededelingen van het college
2E.   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 Bestuursopdracht bij motie lokale woondeal
B Bekrachtigen geheimhouding grondexploitatie 
       Dampegheest
5 Sluiting 

Voor de uitbreiding van bestaande oplaadpunten naar 2 parkeervakken bij een 
oplaadlocatie:

• Ter hoogte van Vuurbaak 40, Limmen
• Ter hoogte van J.H. van Kinsbergenstraat 26, Castricum

Voor de uitbreiding van bestaande oplaadpunten naar 4 parkeervakken bij twee 
oplaadlocaties:

• Ter hoogte van De Brink 32, Castricum

Het hele verkeersbesluit kunt u vanaf 26 januari 2023 vinden op: 
www.officielebekendmakingen.nl. In het verkeersbesluit staat beschreven hoe u, in de 
periode van 6 weken na publicatie, bezwaar kunt maken. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met David Verhaar, Team Verkeer via davidverhaar@debuch.nl.

Verkeersbesluit oplaadpunt

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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Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Laan van lbert s Hoeve 3  in Castricum, het vergroten van het bedrijfspand, 
verzenddatum 23 januari 2023 (Z22 103076)

rinses Beatri straat 4 in Castricum, het realiseren van twee parkeerplaatsen, 
verzenddatum 24 januari 2023 (Z23 106406)

ollerusstraat  in Castricum, het gewijzigd uitvoeren van het toegangspad, 
verzenddatum 24 januari 2023 (Z22 104041)

innen  e en na ver en atum van et es uit unnen e ang e en en e aar 
ma en  r meer in rmatie unt u c ntact met ns nemen

Verlengen behandeltermijn

eester eg a t m f in kersloot en eester eg 0a t m 0h, 0k, 0m, 0n, 
0p in kersloot en eester eg 2a t m 2h in kersloot en De oord 

4 t m 4  doorlopend , 0 t m  doorlopend  in kersloot eester eg 0 , 
het bouwen van 90 appartementen en 14 recreatie arken, verzenddatum 25 januari 
2023 (Z22 099026)
Kapel eg 20a in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 25 januari 
2023 (Z22 103123)
De es istermi n v r e e aanvragen is met es e en ver eng

VerleendAangevraagd

Kogerpolder Kadastrale sectie  perceel 0 in De oude, het realiseren van een 
bedrijfswoning, datum ontvangst 23 januari 2023 (Z23 109931)
Kogerpolder Kadastrale sectie  perceel 0 in De oude, het bouwen van een 
restaurant en het aanleggen van een vijver, datum ontvangst 23 januari 2023 (Z23 
109933)

olenbuurt 22c in kersloot, het bouwen van een steiger, datum ontvangst 
24 januari 2023 (Z23 110221)

agenlaan 6a in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 23 januari 
2023 (Z23 109976)

rinses arijkestraat  in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, datum 
ontvangst 21 januari 2023 (Z23 109674)

oomer egh  in Castricum, het (tijdelijk) vestigen van een trimsalon, datum 
ontvangst 19 januari 2023 (Z23 109462)
Voor eide 3 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
20 januari 2023 (Z23 109537)

ee eg 3  in Castricum, het (tijdelijk) plaatsen van een horeca verkooppunt, datum 
ontvangst 25 januari 2023 (Z23 110345)

 e e aanvragen is n g niet es ist  egen een aanvraag unt u geen e aar 
ma en  Dit an a een tegen een es uit  een aanvraag  r meer in rmatie unt u 
c ntact met ns nemen

Verleend

Beethovenstraat  in kersloot, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
23 januari 2023 (Z23 108415)
Heere eg  in Castricum, het kappen van 23 coniferen, het aanleggen en het 
realiseren van een erfafscheiding, verzenddatum 25 januari 2023 (Z22 097504)

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.
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