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Gemeentenieuws

        

Agenda raadsinformatieavond 
Donderdag 16 februari 2023  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Bijeenkomsten Raadzaal
19.30 – 21.00 Auditcommissie 

Bijeenkomsten Trouwzaal
19.30 – 22.00 Training sociaal domein (interne bijeenkomst)

Omleidingen en vervangend 
OV in Castricum van 11-13 februari

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.

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 
of 088 9097094. Neemt u ook eens een 
kijkje op castricum.nl/raad-en-college en 
facebook.com/RaadCastricum. 

Met vriendelijke groet, 
De griffie van Castricum

Van zaterdag 11 februari 01:00 uur tot 
maandag 13 februari 05:00 uur is de 
spoorwegovergang bij de Eerste 
Groenelaan in Castricum/Bakkum 
afgesloten voor verkeer. ProRail legt 
nieuwe rails aan en vernieuwt de 
rijplaten van de overgang. 

Geen doorgaand verkeer 
Het verkeer kan niet over de overweg, maar 
kan omrijden via de spoorwegovergangen 

Vinkenbaan en Oranjelaan/Van Haerlemlaan. 

Geen treinverkeer Uitgeest-Alkmaar
Er rijden in dat weekend geen treinen van 
en naar Castricum. NS zet vervangende 
bussen in tussen Uitgeest en Alkmaar. U 
kunt uw (alternatieve) route plannen op de 
websites en apps van NS en 9292. 

Heeft u vragen? Vult u dan het contactfor-
mulier in via www.prorail.nl/contact.

        

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 

• Het reserveren van een parkeerplaats voor een deelauto op het parkeerterrein 
op de Brink te Castricum. Door middel van plaatsing van verkeersbord E4 en 
een onderbord met de tekst “Deelauto CALorie”, als bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990). De volledige tekst 
van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening – kunt u inzien op 
www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad.

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit 
kunt u bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op www.castricum.nl.

Verkeersbesluit: reserveren van parkeerplaats voor deelauto

ProRail werkt dit weekend aan het spoor: 

Oud textiel inleveren
In maart is er weer een ophaalmoment 
voor oud textiel. U kunt uw oude textiel 
plaatsen op de ophaalplek bij u in de 
straat. Van tevoren ontvangt u inlever-
zakken waar de instructie op staat. 

Niet alleen kleding, maar ook knuffels, hoe-
den, riemen, beddengoed en handdoeken 
kunt u inleveren bij het textiel. Dat scheelt 
afval in uw container voor restafval, en dus in 
uw afvalkosten. 

Het opgehaalde textiel wordt in sorteercen-
tra gescheiden op wat bruikbaar en niet 
bruikbaar is. Goede kleding gaat naar twee-
dehandswinkels toe, of naar andere landen. 
Het overige textiel wordt verwerkt tot nieuwe 
producten. Dat zorgt voor meer duurzaam-
heid in de textielindustrie.

Zo levert u het beste aan
Een week voor de inzamelactie ontvangen 
alle inwoners een speciale inzamelzak met 
informatie over de actie. Stop het textiel in 
een afgesloten plastic zak. Bindt schoenen 
met de veters aan elkaar. Zo zorgen we er 
samen voor dat het ingeleverde textiel nog 
een volgende ronde mee kan!

Deze keer haalt Fonds Gehandicaptensport 
het textiel op. Dit doen zij op donderdag 
16 maart. 

Kleed je goed
Op een leuke én duurzame manier omgaan 
met textiel, daarover is een interessante 
expo in het Huis van Hilde. De ‘Kleed je 
goed’-belevenisroute bestaat uit originele 
opdrachten met leuke weetjes over kleding 
en textiel. De expositie is nog te bezoeken 
tot 5 maart.
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Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Absalon 18 in Limmen, het vervangen van de garage deur, datum ontvangst 
29 januari 2023 (Z23 110774)
Bosakker 18 in Castricum, het realiseren van een in- en uitrit, datum ontvangst 
27 januari 2023 (Z23 110627)
Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 3 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, 
datum ontvangst 30 januari 2023 (Z23 111068)
Lindenlaan 117n Castricum, het verhogen van het dak van de garage, datum 
ontvangst 1 februari 2023 (Z23 111578)
Lijsterbeslaan 12 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
30 januari 2023 (Z23 110873)
Schulpstet 9 in Castricum, het aanleggen van een uitweg, datum ontvangst 
30 januari 2023 (Z23 111009)

p de e aanvragen is nog niet eslist  egen een aanvraag kunt u geen e waar 
maken  Dit kan alleen tegen een esluit op een aanvraag  oor meer in ormatie kunt u 
contact met ons opnemen

Verleend

Pimpernel 2 in Castricum, het plaatsen van een lift, verzenddatum 1 februari 2023 
(Z22 097467)
Soomerwegh 1 in Castricum, het tijdelijk vestigen van een trimsalon, verzenddatum 
31 januari 2023 (Z23 109462)

innen  weken na ver enddatum van het esluit kunnen elanghe enden e waar 
maken  oor meer in ormatie kunt u contact met ons opnemen

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.

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 - 194 296 61 (whatsapp)

 in o@castricum.nl

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

De verkiezingen komen eraan! 

Op 15 maart kunt u – als u kiesgerechtigd 
bent – uw stem uitbrengen. Dit keer is dat 
voor het kiezen van:  
• leden voor Provinciale Staten van Noord-

Holland (provincienoordholland.nl).
• het bestuur van het waterschap – in onze

regio is dat Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier (hhnk.nl).

Wat doen ze? 
1. De Provinciale Statenverkiezingen vinden
één keer in de vier jaar plaats. De leden
van Provinciale Staten kiezen op hun beurt
de leden van de Eerste Kamer. Provinciale
Staten zijn de volksvertegenwoordigers van
de provincie. Zij bepalen o.a. het beleid van
de provincie op de belangrijkste punten. De
provincie bepaalt zo zaken zoals bijvoor-
beeld:
• Of en waar steden en dorpen kunnen uit-

breiden.
• Waar mogen bedrijventerreinen worden

aangelegd.
• Waar mogen spoorwegen, natuurgebie-

den, boerenbedrijven komen.
• Zorgt voor het aanleggen en onderhou-

den van provinciale wegen, fietspaden en
bruggen.

• Controleert of milieuwetten worden nage-
leefd.

• Gaat milieuverontreiniging tegen.

2. De waterschapsverkiezingen worden elke
vier jaar gehouden. Het waterschap is vooral
belangrijk omdat:
• Het werkt aan de bescherming van het

land tegen het water.
• Zorgt voor maatregelen tegen waterover-

last en watertekort.
• Zorgt voor schoon en gezond oppervlak-

tewater en
• Voor veilige (vaar)wegen.

Wie mag stemmen? 
Voor de Provinciale Staten mag u stemmen 
als u:
• 18 jaar of ouder bent op de

 verkiezingsdag.
• De Nederlandse nationaliteit hebt.

Voor het waterschap mag u stemmen als u:
• 18 jaar of ouder bent op de

verkiezingsdag.
• De Nederlandse nationaliteit hebt.
• De nationaliteit van een lidstaat van de

Europese Unie hebt of
• De nationaliteit van een land buiten de EU

plus een geldige verblijfstitel.

U krijgt van de gemeente (een of twee)
stempassen als u hier op 30 januari 2023 
stond ingeschreven in de Basisregistratie 
Personen (BRP). Verhuist u na 30 januari 
naar onze gemeente? Dan krijgt u uw 
stempassen van uw vorige gemeente. 
U kan dan niet in onze gemeente 
stemmen.

Op wie kan ik stemmen? 
In de loop van februari worden de partij- 
en kandidatenlijsten bekend. Er komen 
dan ook online stemwijzers van zowel de 
provincie als het waterschap. Door keuzes 
te maken in de stellingen, krijgt u inzicht in 
welke partij het best bij uw ideeën en 
meningen past. 

Hoe moet ik stemmen? 
Uiterlijk op 3 maart krijgt u de twee stem-
passen in de brievenbus. De passen neemt 
u mee naar een van de stembureaus in de
gemeente, samen met uw identiteitsbewijs
(ID). Uw ID mag niet langer dan 5 jaar zijn
verlopen.

Meer weten? 
Volg de wekelijkse berichten op deze 
gemeentepagina, of ga naar 
www.castricum.nl/verkiezingen/ of ga naar 
elkestemtelt.nl #elkestemtelt. 

 maart verkie ingen voor Provinciale taten en waterschap
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