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Agenda raadsinformatiebijeenkomst / 
commissies  11 februari 2021

   aa sin or a  ea on  
19.30  20.45 Presentati e locati ekeuze nieuw zwembad Noord-End 

19.30 – 20.45 Presentati e Tijdelijke wet- en ti jdelijke maatregelen COV D-19 in Castricum

 Pauze

 i e i ke o issie egro  ng 
21.00  22.30  Tijdelijke Commissie Begroti ng spoor 1  

 bent van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen. 
Op dit moment vergadert de raad i.v.m. Corona virtueel. eer informati e kunt u vinden op 
www.castricum.nl virtueelvergaderen. 
De vergaderstukken kunt u bekijken op castricum.raadsinformati e.nl. 
 
Wilt u inspreken bij n van de commissievergaderingen  eld 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 ti jdens raadsinformati ebijeenkomsten 
uw vragen te stellen of opmerkingen te maken.
 

aa ss reekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag met u als inwoner 
in gesprek ti jdens 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 
1 maart. 
 

onta t
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 0  909 7014 of 0  909 7094.

Agenda’s vergaderingen 
gemeenteraad Castricum

Heldere informatie over het 
coronavirus voor iedereen

ke ag kri gen e ee  in or a  e o er et orona irus  an ri t i nen en aatrege en an 
e o er ei  tot et aatste nieu s o er et aanta  es e   ngen in innen  en uiten an  
iet oor ie ereen is e e in or a  e e en akke i k te egri en  o n ,  i oen 
e er an ers i n aagge e  er , aarnaast i n er ook ee  ensen ie e e er an se taa  

niet goe  e eersen  raag i  e ge eente  oor ie ereen in or a  e o er et orona irus 
egri e i k aken  ee   u oeite et et egri en an e in or a  e ie or t ge ee  

o er et orona irus, o  kent u ie an  ie it as  g in t  

n or a  e een ou ig uitge eg  en in an ere ta en
Via de website van de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl onderwerpen coronavirus-covid-19
uitgelicht-corona persconferenti es-corona-in-eenvoudige-taal, vindt u heldere informati e over 
het coronavirus, verteld in eenvoudige woorden en voorzien van duidelijke a  eeldingen. 

Via de website van Pharos (landelijk e perti secentrum voor gezondheid),  www.pharos.nl
coronavirus begrijpelijke-informati e-over-het-nieuwe-coronavirus, vindt u alle informati e over 
het coronavirus in verschillende talen. Doe hier vooral uw voordeel mee en deel deze informati e 
ook met mensen in uw omgeving van wie u weet dat zij de taal niet machti g zijn. Alleen samen 
krijgen we corona onder controle.

Vragen of meer weten  Neem dan contact op met het Sociaal Team via 14 0251 of  e-mail uw 
vraag naar:
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl  (als uw postcode begint met 1901)
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl  (als uw postcode begint met 1902)
sociaalteamakerslootlimmendewoude@debuch.nl  (als u woont in een van de andere 
postcodegebieden)

Agenda Raadsplein 
18 februari 2021 

    
 o issies
19.30  21.00 Locati ekeuze nieuw zwembad Noord-End
    

19.30  21.00   Auditcommissie 
  

 Pauze

21.15  22.30 Diversen rondom Limmen andzoom:
 - esde herziening e ploitati eplan Limmen andzoom
 - oti e woningbouwprogrammering Limmen andzoom
   

21.15  21.45  Commissie Algemene aken  
    

 1A Besluitenlijst raadsvergadering 4 februari 2021
 1B Lijst van ingekomen stukken
 1C Lijst ter inzage gelegde informati e
 1D ededelingen van het college
  - Algemeen
  - it de samenwerkingsverbanden
 1E Vragen uit de raad

22.45 – 23.00  aa s erga ering 
   

 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A ienswijze op kadernota Recreati eschap Alkmaarder- en 
     itgeestermeer (RA ) 2022
 B ienswijze op kadernota D Hollands Noorden 2022
 C 1e begroti ngswijzing D Hollands Noorden 2021
 D ienswijze op kadernota VV  Alkmaar 2022
 E ienswijze op kadernota WN  Personeelsdiensten 2022
 F ienswijze op kadernota Omgevingsdienst Noord Holland Noord       
     (ODNHN) 2022
  ienswijze op kadernota Cocensus 2022
 H ienswijze op kadernota Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 
     (RHCA) 2022
  ienswijze op kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 5 Sluiti ng

2 februari 2021

Coronaregels
Van 10 februari 2021 tot en met minstens 2 maart 2021

Houd afstand

Houd 1,5 meter afstand

Is het druk?
Ga dan weg

Nies en hoest
in je elleboog Was je handen

Werk thuis 
als dat kan

Draag een mondkapje
waar verplicht

Heb je klachten?
Laat je testen

Thuis

Ontvang thuis maximaal 1 gast per dag en houd afstand van de gast Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek

Max. 1 gast per dag 
en houd afstand

Ga max. 1 keer per 
dag op bezoek Buiten

Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar buiten

Max. 2 mensen
of 1 huishouden

Houd buiten
ook afstand

Houd ook buiten afstand van mensen buiten uw huishouden

Pretpark en
dierentuin

Pretparken, dierentuinen zijn dicht

Publieke
binnenruimtes

Max. 2 mensen
of 1 huishouden

Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar een publieke binnenruimte

Gemeentehuis

Gemeentehuis is open

Bioscoop

Bioscoop is dicht

Museum en
bibliotheek

Museum is dicht. Bibliotheek is dicht. 

Zwembad 
en sauna

Zwembad en sauna zijn dicht

Evenementen

Evenementen zijn verboden

Sport Max. 2 mensen
buiten op 1,5 meter

Maximaal 2 mensen op 1,5 meter afstand

Binnensport
en groepsles

Binnensporten en groepslessen zijn verboden

Wedstrijden

Wedstrijden zijn verboden

Horeca Afhalen en 
bezorgen

Eten a�alen en bezorgen is mogelijk

Restaurant
en café

Restaurant en café zijn dicht

Winkels Winkels voor 
levensmiddelen

Winkels voor levensmiddelen zijn open 

Apotheek  
en drogist

Apotheek en drogist zijn open

Vooraf bestellen 
en afhalen mogelijk

Kledingwinkel is gesloten

Kledingwinkel Woonwinkel 
en tuincentrum

Woonwinkel en tuincentrum is gesloten

Na 20.00 uur geen
verkoop alcohol

Na 20.00 uur kun je geen alcohol kopen

Kinderopvang
(vanaf 8 februari)

Kinderopvang voor 
0 tot en met 4 jaar

Kinderopvang voor 0 tot en met 4 jaar open

Buitenschoolse 
opvang

Buitenschoolse opvang gesloten

Onderwijs 
(vanaf 8 februari) Basisschool

Basisscholen open

Middelbare 
school

Middelbare scholen, mbo en hoger onderwijs op afstand 

Mbo en 
hoger onderwijs

Contact- 
beroepen, zoals: Fysiotherapeut

Het bezoeken van de fysiotherapeut is toegestaan

Kapper

De kapper is dicht

Reis zo min 
mogelijk

Blijf zoveel 
mogelijk thuis

Ga alleen met het openbaar vervoer voor noodzakelijke reis

Noodzakelijk gebruik 
openbaar vervoer

Reis niet naar
het buitenland

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

alleen samen krijgen we corona onder controle
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Castricum 10 februari Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning 

Aangevraagd
Richard W. Taylorstraat 4 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
29 januari 2021 (WABO2100213) 
Kerklaan 44 in Akersloot, het vergroten van de woning, datum ontvangst 29 januari 2021 
(WABO2100214)
Pagenlaan 2c in Limmen (kavel 7), het bouwen van een woning, datum ontvangst 30 januari 
2021 (WABO2100221)
Kapelweg 41 in Limmen (kavel 22), het bouwen van een woning, datum ontvangst 29 januari 
2021 (WABO2100211)
Beverwijkerstraatweg 152 in Castricum, het bouwen van 3 recreati ewoningen, datum 
ontvangst 30 januari 2021 (WABO2100220)
Dusseldorperweg 22a in Limmen, het ti jdelijke bewonen van een kantoor, datum ontvangst 
2 februari 2021 (WABO2100240)
Heereweg 19a in Castricum, het realiseren van een Bed and Breakfast, datum ontvangst 
2 februari 2021 (WABO2100247)
Heereweg 12 in Castricum, het wijzigen van de voorgevel, datum ontvangst 3 februari 2021 
(WABO2100253)
Alkmaarderstraatweg 50 in Castricum, het kappen van een kastanjeboom, datum ontvangst 
4 februari 2021 (WABO2100262)
Anna Reynvaansingel 17 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
3 februari 2021 (WABO2100249)
Nansenlaan 17 in Castricum, het vergroten van de schuur, datum ontvangst 3 februari 2021 
(WABO2100259)
Anna Paulownastraat 1 in Castricum, het bouwen van een schuur en het plaatsen van 
zonnepanelen, datum ontvangst 1 februari 2021 (WABO2100276)
Dorpsstraat 35a, 35b en 35c in Castricum, het ti jdelijk plaatsen van een terrasoverkapping, 
datum ontvangst 1 februari 2021 (WABO2100275)
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 informati e kunt u contact met ons 
opnemen.

Verleend
Ruiterweg 61 in Castricum, het vergroten van de woning en het plaatsen van een dakkapel, 
verzenddatum 29 januari 2021 (WABO2002476)

Klaas Hoornlaan 1 in Akersloot, het bouwen van een nieuwe steiger, verzenddatum 
29 januari 2021 (WABO2002604)
Lindenlaan 81 in Castricum, het vergroten van de schuur, verzenddatum 4 februari 2021 
(WABO2002625)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
De Woude (Secti e E, nr.641) in de Woude het plaatsen van kastanjehekken, toegangspoort 
en het bouwen van een bijenhotel, verzenddatum 2 februari 2021 (WABO2002320)
nabij Oude Parklaan 243, kadastraal perceel Secti e D, nr.1901,1342,1376,1393 in Castricum 
het bouwen van een woonzorglocati e, verzenddatum 2 februari 2021 (WABO2002543)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Van Oldenbarneveldweg 40 in Castricum, het brandveilig gebruik van het pand 
WABO2001301
Soomerwegh 1 in Castricum, het wijzigen van de milieu inrichti ng en het plaatsen van een 
geluidscherm (WABO2000565)*
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt vanaf 11 februari 2021 zes weken ter inzage. Een 
belanghebbende kan binnen zes weken na 11 februari 2021 een beroepschrift  indienen bij 
de Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621 2003 BR Haarlem. Voor meer informati e kunt u 
contact met ons opnemen.

* In verband met de Corona-crisis kan degene die de betreff ende stukken in wil zien per 
e-mail een verzoek indienen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, e-mailadres 
postbus@odnhn.nl onder vermelding van het zaaknummer OD.308129, waarna de stukken 
digitaal toegezonden zullen worden.

Evenementen en overig vergunningen 
verleende standplaatsvergunning (ti jdelijk) verkoop groente en fruit van Het Seizoen, 
Kooiplein thv nummer 20 in Castricum, verzenddatum 3 februari 2021 (APV2100026)
verleende standplaatsvergunning (ti jdelijk) verkoop groente en fruit van Het Seizoen op 
iedere vrijdag en zaterdag in de maand april, mei en juni 2021, Kooiplein thv nummer 20 in 
Castricum, verzenddatum 3 februari 2021 (APV2100026)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Kijk op www.castricum.nl voor
prakti sche info.
Maak via de website een afspraak voordat
u naar het gemeentehuis komt.
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding
openbare ruimte via de website.

Like ons op Facebook en Twitt er
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: WhatsApp 06 25756160
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00
tot 17.00 uur. Voor spoed 24/7

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur
postcode 1901:
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902:
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes:
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl

Publieksbalies Gemeentehuis
Voor het aanvragen van uw paspoort, rij-
bewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën maakt u vooraf een afspraak via 
afspraak.castricum.nl of 140251.

Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum 

Milieustraat
Kom alleen als het echt noodzakelijk is!
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum di. t/m vrij.
van 8.30 tot 15.45 uur, za. van 9.00 tot 16.00
uur. 
Zie www.castricum.nl/afval voor openings-
ti jden, ook die van de gemeente Bergen, 
Heiloo en Uitgeest

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester of
wethouder(s): bestuurssecretariaat, tel. 14
0251, bestuurssecretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren)
controleren en handhaven op het naleven
van de corona-maatregelen, regels voor bij-
voorbeeld parkeren, hondenpoep en afval.
boa@debuch.nl
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Castricum - Een sneeuwpop maken? Nee, dat vonden Freek en Noud kennelijk geen uitdaging. Ze pakten het groter 
aan en bouwden een heus sneeuwfort voor de deur! Mocht het deze week nog tot een sneeuwballengevecht komen, 
dan hebben ze in elk geval een prima schuilplaats! Foto: aangeleverd

Freek en Noud bouwden 
een heus sneeuwfort

Castricum - Vorige week plaatsten 
we in deze krant een artikel over het 
kaartje dat het echtpaar Boven een 
week ervoor had ontvangen. Een 
handgemaakt wenskaartje, met Ari 
en Julia als afzenders. Voor Kor en Eja 
Boven was het een raadsel wie deze 
afzenders waren, maar inmiddels is 
dat raadsel opgelost. Naar aanleiding 
van onze publicatie heeft het tweetal 
zich gemeld.

Het blijkt te gaan om Julia De Jager 
en Ari Charlotte Pirovano. De twee 
zitten op basisschool Cunera in 
Bakkum en zijn al jaren vriendinnen 
van elkaar. Ze wilden graag iets liefs 
doen voor de ouderen in Castricum 
en besloten kaartjes te gaan maken 
en bezorgen. Ongeveer 150 kaartjes 
hebben ze op die manier bezorgd, zo 
ook bij het echtpaar Boven aan de 
Oranjelaan. Bij dat adres zijn de 
meisjes daags na het verschijnen van 
deze krant nog eens teruggegaan. 
Het werd een heel gezellig gesprek 
en de meiden hadden een plantje en 
haring voor het echtpaar meege-
nomen. Ari en Julia kregen op hun 
beurt heerlijke chocolade eieren en 

zodra de horeca weer open is en het 
echtpaar de coronavaccinatie heeft 
ontvangen, willen ze met hun 
nieuwe vriendinnen uit eten gaan!

Kaartjesmysterie opgelost

Ari en Julia met het echtpaar Boven. 
Foto: Stephanie Mantel




