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Gemeentenieuws

Nieuwe Gouden Kans-trajecten voor jongeren

     

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  
Commissie

21.00 – 22.00 Vervolgbehandeling motie huisvesting Oosterzijweg* 

Ben je tussen de 16 en 27 jaar en 
weet je even niet (meer) wat voor 
vervolgopleiding of welke betaalde baan 
je wilt doen? Ben je ook nog eens 20 
uur per week beschikbaar? Dan kun je 
meedoen aan het Gouden Kans project. 
Op 3 maart start een nieuwe Gouden 
Kans-groep in Heerhugowaard en op 
21 maart in Den Helder. 

Tijdens deze maatschappelijke diensttijd krijg 
je vier maanden trainingen en workshops 
en werk je aan je toekomst. Gelijktijdig voer 
je een interessante opdracht uit, met een 
duurzaam of sociaal thema, bij organisaties 
die midden in de samenleving staan. Ook 
krijg je persoonlijke coaching. De deelname 
is gratis. Je kunt je aanmelden op 
www.goudenkansproject.nl. 

Krijg een beter beeld van de toekomst
Als je meedoet aan het Gouden Kans-
project ontmoet je nieuwe mensen en 
het kan je helpen om je zelfvertrouwen te 
vergroten. Je doet iets goeds voor een 
ander en je ziet wellicht beter voor je hoe je 
je toekomst wilt inrichten. Inmiddels hebben 
meer dan 100 jongeren deelgenomen. 

Het Gouden Kans project is een van 
de tien gemeentelijke (intensieve) MOT-
projecten (Maatschappelijke Diensttijd). 
RPAnhn coördineert het project namens 
alle gemeenten in Noord-Holland Noord. 
De uitvoering is in handen van MEE & De 
Wering en Starters4Communities.

     

Agenda Raadsplein 17 februari 2022 
Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp
19.30 – 19.45 Presentatie Kieskompas

Commissies
19.45 – 20.45 Vervolgbehandeling voorbereiding van de nieuwbouw voor het 

onderwijs in Castricum-Oost incl. amendementen* 
19.45 – 20.45 Burgerinitiatiefvoorstel klimaatnoodtoestand

Pauze
21.00 – 21.45 Vervolgbehandeling beleidskader Participatie en participatie-

verordening incl. moties en amendementen 
21.00 – 22.00 Voorbereidingskrediet herontwikkeling Koekoeksbloem 55
21.45 – 22.30 Consultatie subsidieregeling Cultuur
22.00 – 22.30 Commissie Algemene Zaken* 

1A Fractieverantwoording 2021
1B Controleprotocol incl. normenkader 2021 
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	 Afleggen ambtseed door mw. Van Mil
4 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
5 Besluitvorming
A Zienswijze kadernota’s gemeenschappelijke regelingen
B Beleidskader Participatie & concept participatieverordening 
C Fractieverantwoording 2021 (onder voorbehoud van 

commissiebehandeling)
D Controleprotocol incl. normenkader 2021 (onder voorbehoud 

van commissiebehandeling)
E Burgerinitiatiefvoorstel klimaatnoodtoestand (onder voorbe

houd van commissiebehandeling)
F Motie huisvesting Oosterzijweg 
G Amendementen bij voorstel Adviesrecht, participatie & 

delegatiebesluit rondom Omgevingswet
H Voorbereiding van de nieuwbouw voor het onderwijs in 

Castricum-Oost incl. amendementen
I Voorbereidingskrediet herontwikkeling Koekoeksbloem 55
6 Sluiting

Gemeenteraad bezoeken en contact
Volg de raadsvergaderingen online
Op donderdag 10 februari vergadert de raad 
online vanwege de coronamaatregelen. Op 
17 februari vergadert de raad in de raadzaal, 
maar is de publieke tribune helaas gesloten. 
U kunt alle vergaderingen live volgen via 
castricum.raadsinformatie.nl. Hier vindt u ook 
de vergaderstukken. U kunt de raadsver-
gaderingen 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-
fie. Bij commissies die zijn 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.  

Facebookpagina van de raad
Sinds kort heeft de gemeenteraad van 
Castricum een eigen Facebookpagina. 
Hier kunt u meer informatie vinden over de 
raadsagenda, maar ook updates over de 
verkiezingen en weetjes over de gemeen-
teraad. U kunt deze pagina vinden door op 
Facebook te zoeken naar Gemeenteraad 
Castricum. 

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.

Snoei overhangend groen
Castricum is een gemeente met veel 
groen. Daar zijn wij met zijn allen trots 
op en daar kunnen wij dagelijks van 
genieten. Regelmatig constateert de 
gemeente dat bewoners het groen in 
hun tuin fors laat uitgroeien met als 
gevolg dat struiken of boomtakken hin-
derlijke, maar ook gevaarlijke situaties 
kunnen opleveren.

Wij vragen u om eens kritisch naar het 
groen aan de kant van de openbare weg 
te kijken en overhangende beplanting te 
snoeien. Zo houdt u het trottoir vrij en kunt 
u voorkomen dat bijvoorbeeld takken de 
zichtbaarheid van een verkeersbord belem-
meren.

Noor Groendijk (20): ‘De gemeenteraad
gaat over onze toekomst’
Noor, die je misschien herkent uit La 
Trattoria of uit Blue World, vindt de 
gemeenteraadsverkiezingen misschien 
wel de belangrijkste: ‘Jouw stem heeft 
invloed op dingen die jij leuk vindt in 
het dorp! Waarom zou je niet gaan 
stemmen? Helemaal als je hier nog 
langer wilt blijven wonen; de gemeente-
raad gaat over onze toekomst.’

Noor wil dat het dorp aantrekkelijk blijft 
voor jongeren en dat de winkeliers kansen 
krijgen. En voor haar persoonlijk, dat er vol-
doende woningen beschikbaar zijn: ‘Ik wil
straks in Castricum op mezelf gaan wonen, 
maar dan moet dat wel kunnen!’ Een keuze 
heeft ze nog niet gemaakt: ‘Nu zijn er nog
geen campagnes, dus weet ik nog niet op 
welke partij ik ga stemmen. Maar als dat 
straks meer in de media komt, dan ga ik dat 
zeker volgen.’

Elke stem telt. Op 14, 15, 16 maart zijn
er gemeenteraadsverkiezingen. 
Kijk voor meer info op 
www.castricum.nl/verkiezingen



woensdag 9 juni 2021 
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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

Dit is wat de gemeente doet 
met tips van bezoekers
Meestal verloopt de dienstverlening 
goed of zonder bijzonderheden. 
Maar soms kan iets meer uitleg, 
een betere stoel of alleen maar: ‘ik 
kom zo bij u’ het verschil maken. 
De gemeenten Bergen, Uitgeest, 
Castricum en Heiloo zagen afgelopen 
jaar bij elkaar ruim 18.000 inwoners 
aan de balie verschijnen. Ze werden 
geholpen met een paspoort, 
rijbewijs, parkeerdocument of deden 
bijvoorbeeld een geboorteaangifte. 
Sinds begin vorig jaar vragen de 
gemeenten bezoekers naar hun 
ervaringen. En gingen aan de slag met 
de suggesties.

Van de bezoekers nam 29,3% de kleine 
moeite de vragen in te vullen. Veel zaken 
waren snel op te lossen. Zo was het 
niet overal even duidelijk dat je je moet 
aanmelden bij de zogeheten aanmeldzuil. 
Een extra verwijzing is dan gauw gemaakt 
en dat voorkomt dat mensen voor niets 
zitten te wachten. Een aanpassing op 
de website zorgde ervoor dat duidelijker 
is welke documenten nodig zijn bij een 
paspoortaanvraag voor een kind en 
dat een kopie van een rijbewijs dan niet 
volstaat. 

Balies
Niet alles kan een, twee, drie opgelost 
worden. Zo klagen mindervaliden over de 
hoogte van de balies. Een terecht punt 
maar niet eenvoudig te veranderen. Wel 
weten de medewerkers dat ze bij mensen 
die niet of slecht kunnen staan zelf even 
om moeten lopen en een geschiktere 
zitplaats aanbieden. Ook is niet iedereen 
gelukkig met het systeem van digitaal 
aanmelden op afspraak. Sommigen willen 

het nummertjes trekken weer terug. Het 
werken op afspraak is echter ingevoerd 
omdat het tijd en geld bespaart. Veel 
bezoekers zijn tevreden, ook al omdat er 
nauwelijks wachttijden meer zijn.

Indruk
Wat wel beter kan: een verkeerde indruk 
vermijden. Bezoekers menen soms dat 
degene aan de andere kant van de balie 
hun meteen zou moeten helpen in plaats 
van met een collega te praten. Toch 
hoort onderling overleg ook bij het werk. 
En wie achter een computerscherm 
zit, moet soms de bezoeker even laten 
wachten omdat gegevens moeten worden 
opgehaald of verwerkt. Maar toch: het 
helpt al als de medewerker de bezoeker 
ziet en zegt dat deze snel geholpen 
wordt. Dat nemen de medewerkers ter 
harte. Wat nog een puzzel is: het scannen 
van de QR-code bij het aanmelden. Het 
probleem is bekend, en er wordt aan 
gewerkt. 

Hoge waardering
De gemeente maakt werk van een 
zo goed mogelijke dienstverlening. 
Telefonie en balies kunnen goed werken 
dankzij een gezamenlijke aanpak. De 
bezoekers waardeerden hun contact met 
de gemeente met het rapportcijfer 8,9. 
Vriendelijkheid en de snelheid van de 
afhandeling scoorden daarbij het hoogst.

Vul in
De gemeente vraagt bezoekers om vooral 
de vragenlijst in te vullen. Het kost een 
minuutje en het levert veel op; voor de 
gemeente zelf, maar zeker ook voor de 
bezoekers van het gemeentehuis.

Ixiastraat 4 in Akersloot, het bouwen van een erker, datum ontvangst 1 februari 
2022 (Z22 060495)
Oude Parklaan 98 in Castricum, 3-2 de aanleg van een ontsluitingsweg tussen 
kavels H en I op landgoed Duin & Bosch, datum ontvangst 1 februari 2022 (Z22 
060339)
Prins Mauritsstraat 41 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum 
ontvangst 31 januari 2022 (Z22 060291)
Rijksweg 3 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 1 februari 2022 
(Z22 060494)
Zeeweg 491 in Castricum, het op een rij plaatsen van strandhuisjes Bad Noord, d
atum ontvangst 31 januari 2022 (Z22 060331)
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

Groot Limmerpolder in Limmen, het verbeteren van het watersysteem, 
verzenddatum 1 februari 2022 (Z053027)
Koningshof 1 in Castricum, het plaatsen van een opbouw, verzenddatum 1 februari 
2022 (Z051430)
Maatlat 9a t/m 9h in Limmen, het realiseren van 8 bedrijfsunits in een bestaand 
pand, verzenddatum 27 januari 2022 (Z052937)
Prinses Irenestraat 19 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, 
verzenddatum 2 februari 2022 (Z055881)
Westerweg 160a in Limmen (naast Westerweg 162), het verbouwen van een 
schuur ten behoeve van bewoning, verzenddatum 1 februari 2022 (WABO2002654)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Brakersweg 2a (nabij) in Castricum, het veranderen van de schuur naar een 
woning met werkplaats, verzenddatum 1 februari 2022 (Z055015)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Verleende Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Pontweg-Noord 13 
t/m 23 te Akersloot (oneven) en Schouw 1b t/m 1e te Akersloot (Schouw 1), 
het bouwen van 10 appartementen (WABO2002199)
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt met ingang van 10 februari 2022 zes 
weken ter inzage. Een belanghebbende kan binnen zes weken na 10 februari 
2022 een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. De 
omgevingsvergunning is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en te 
vinden door te zoeken op bovengenoemd adres.

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende tijdelijke standplaatsvergunning voor de verkoop van 
seizoensgebonden groente en fruit in de maand april, mei en juni 2022, op 
vrijdag en zaterdag op het Kooiplein in Castricum, verzenddatum 3 februari 2022 
(Z22 059594)
Verleende standplaatsvergunning Beentjes Bloemen, verkoop van 
bloemen, planten en aanverwante artikelen op iedere vrijdag en zaterdag.
Balatonfüredplein in Castricum, verzenddatum 3 februari 2022 (Z057086)
Verleende alcoholvergunning voor DeKaMarkt B.V. Limmen, Berkenlint 3 in 
Limmen verzenddatum 3 februari 2022 (Z22 059451)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.




