
woensdag 15 februari 2023

Gemeentenieuws

Verkiezingen voor Provinciale 
Staten en Waterschap 15 maart
De burgemeester heeft het volgende 
bekendgemaakt over de verkiezing 
van de leden van Provinciale Staten 
van Noord-Holland en de verkiezing 
van de leden van het bestuur van het 
waterschap Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier: 
-  op donderdag 16 maart 2023 wordt in 

stembureau Gemeentehuis Castricum 
(Raadhuisplein 1,1902 CA Castricum) 

het totale aantal stemmen op 
gemeentelijk niveau vastgesteld; dat 
is het verzamelde aantal stemmen van 
alle lokale stembureaus. 

Deze zitting is openbaar en vindt plaats 
om 9:00 uur. Op de webpagina 
www.castricum.nl/verkiezingen onder 
Bekendmakingen staat meer informatie. 

        
Elke donderdag vergadert de gemeenteraad van Castricum in het gemeentehuis. 
Iedereen is daarbij welkom. Dat kan op de publieke tribune of online via 
castricum.raadsinformatie.nl. Hier vindt u ook de agenda’s en vergaderstukken.

Raadsinformatieavond donderdag 16 februari 
Bij de raadsinformatieavond krijgt de gemeenteraad een presentatie of toelichting over 
een of enkele onderwerpen. Als inwoner of betrokkene kunt u vragen stellen of opmer-
kingen maken. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Op 16 februari is er een 
bijeenkomst van de auditcommissie.  

Raadzaal
19.30 – 21.00  Auditcommissie

Raadsplein donderdag 23 februari
Elke twee weken is er Raadsplein. Eerst zijn er commissievergaderingen, daar vindt de 
politieke discussie plaats. Daarna volgt de raadsvergadering. Daar worden de besluiten 
genomen. Als een onderwerp in de commissie besproken is, komt het twee weken 
later op de agenda van de raadsvergadering.

Inspreken
Bij de commissievergaderingen kunt u uw mening geven door in te spreken. 
	kunt	zich	hiervoor	aanmelden	bi 	de	griffi		e	tot	uiterli k	17.00	uur	op	de	dag	van	de	

vergadering. U kunt inspreken over de onderwerpen die op de agenda staan. 
Staat er een * achter het onderwerp, dan is inspreken niet (meer) mogelijk.

Commissies Raadzaal
19.30 – 21.00  Vervolgproces locatiekeuze IKC Cunera en Vrijeschool* 
21.15 - 22.30  Vervolg diversen klimaat incl. moties en amendementen

- Beleidsplan “op weg naar klimaatadaptieve en natuurinclusieve  
  gemeenten”
- Beleidsplan circulaire economie

Commissies Trouwzaal
19.30 - 21.00 Woondeal 2.0 Regio Noord-Holland Noord
21.15 - 22.00 Amendement bij diverse zienswijzen kadernota’s 

gemeenschappelijke regelingen 
22.00 - 22.30  Commissie Algemene Zaken*
In de commissie algemene zaken kunnen raadsleden vragen aan het college stellen 
over de brieven die aan de raad zijn verzonden en over actuele politieke onderwerpen. 
Ook kan het college mededelingen doen. 

Raadsvergadering Raadszaal
22.45 - 23.00
In de raadsvergadering is de mogelijkheid voor raadsleden om een debat aan te vragen 
over een actueel onderwerp. Ook wordt er gestemd over de volgende voorstellen: 
- Zienswijzen op kadernota’s gemeenschappelijke regelingen 
- Controleprotocol inclusief normenkader t.b.v. accountantscontrole jaarrekening 2022
- Fractieverantwoordingen april – december 2022

Het Raadsspreekuur
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 spreekuur is elke twee weken 
op maandagavond. Van elke partij is een vertegenwoordiger aanwezig. Aanmelden kan 
via	de	griffi		e,	tot	uiterli k	12.00	uur	op	donderdag.	 et	eerstvolgende	spreekuur	is	op	
maandag	27	februari	2023.

Contact met de griffi  e
Heeft u vragen over (de vergaderingen van) de gemeenteraad of wilt u zich aanmelden 
als	inspreker 	 iervoor	kunt	u	terecht	bi 	de	griffi		e.	 at	kan	per	mail	via	raadsgriffi		e@
castricum.nl	of	telefonisch	via	088	909	7014	of	088	909	7094.

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

Transformatie van een vrijstaande schuur naar een woning met parkeren op eigen 
terrein.

Ter inzage
Vanaf 15 februari 2023 tot en met 29 maart 2023 ligt een zakelijke beschrijving 
digitaal ter inzage en kunt u deze 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	 .	van	 oven	via	088 9097491.

Anterieure overeenkomst voor de locatie Nieuwelaan 2a te Limmen

Inzameling en verwerking textiel 
door Sympany
Sinds dit jaar wordt in de gemeente 
Castricum de inzameling en verwerking 
van huishoudelijk textiel door Sympany 
verzorgd. Alle textielcontainers zijn 
de afgelopen weken omgeruild naar 
Sympany-containers.

Sympany sorteert het textiel en zorgt ervoor 
dat het herdraagbare textiel terecht komt in 
diverse tweedehandswinkels in Nederland, 
Europa en daarbuiten. Ook kapotte kleding 
krijgt een nieuwe bestemming via recycling:  
dit dient als grondstof voor poetslappen, 
isolatiemateriaal of nieuw textiel. 

Hoe kunt u het textiel weggooien? Stop alles 
in een dichtgeknoopte plastic zak. Zo blijft 
alles schoon en droog waardoor het maxi-
maal hergebruikt kan worden. Wat kunt u 
kwijt bij het textiel? Naast opnieuw te dragen 

kleding, ook schoenen (wel graag met de 
veters aan elkaar geknoopt), hand- en thee-
doeken, dekens en beddengoed, hoeden 
en petten, gordijnen, tassen en riemen.

En wat doet u met dekbedden en kussens? 
Deze brengt u naar één van onze milieus-
traten. Dekbedden zijn te groot voor de 
inwerp-opening van de containers en zorgen 
ervoor dat deze verstopt raken. Door het 
naar de milieustraat te brengen, voorkomen 
we met elkaar dat de containers verstoppen 
en er zakken naast de containers worden 
geplaatst.

Zo zorgen de BUCH Afvalinzameling en 
Sympany er samen met u voor dat zoveel 
mogeli k	grondsto 	en	worden	hergebruikt	
en niet onnodig bij het restafval belanden.

Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats:

• Ter hoogte van  Rietorchis in Limmen

et	verkeersbesluit	kunt	u	vinden	op	www.offi		cielebekendmakingen.nl.	 anaf	16	
februari 2023 ligt het verkeersbesluit 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens 
deze periode kunt u bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Team Verkeer en Vervoer Castricum via 14 0251.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Tijd Onderwerp

Welkom bij de gemeenteraad
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Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

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)
	 info@castricum.nl

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Verkiezingen: wat, wie en hoe?  
Op woensdag 15 maart kunt u tussen 
7:30 en 21:00 uur stemmen op:    
• leden voor Provinciale Staten van 

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

regio is dat Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier (hhnk.nl).

De leden van Provinciale Staten 
bepalen zaken zoals:
• Of en waar steden en dorpen kunnen   

uitbreiden. 
• Waar mogen bedrijventerreinen worden   

aangelegd. 
• Waar mogen spoorwegen, natuur-  

gebieden, boerenbedrijven komen. 
• Zorgt voor het aanleggen en onder-

houden van provinciale wegen, 
	 fietspaden en bruggen.
• Controleert of milieuwetten worden   

nageleefd.
• Gaat milieuverontreiniging tegen.
De Statenleden kiezen op hun beurt de 
leden van de Eerste Kamer.

Het waterschap is vooral 
belangrijk omdat:
• Het werkt aan de bescherming van het   

land tegen het water. 
• Zorgt voor maatregelen tegen water  

overlast en watertekort.
• Zorgt voor schoon en gezond 

oppervlaktewater en
• Voor veilige (vaar)wegen.

Op wie kan ik stemmen? 
U kunt gebruikmaken van een online stem-
hulp. Door keuzes te maken in de stellingen, 
krijgt u inzicht in welke partij het best bij uw 
ideeën en meningen past.
•  www.noord-holland.mijnstem.nl voor de   
   online provinciale stemhulp.
•  www.hhnk.nl/stemhulp voor de online   
    stemhulp van het waterschap. 

Wie mag stemmen? 
Voor de Provinciale Staten mag u stemmen 
als u 18 jaar of ouder bent op de verkie-
zingsdag én de Nederlandse nationaliteit 
hebt.

Voor het waterschap mag u stemmen als u 
18 jaar of ouder bent op de verkiezingsdag, 
de Nederlandse nationaliteit hebt, of die van 
een lidstaat van de Europese Unie hebt of 
die van een land buiten de EU plus een gel-
dige verblijfstitel.

U krijgt van de gemeente een stempas als 
u hier op 30 januari jl. stond ingeschreven 
in de Basisregistratie Personen (BRP). Bent 
u na 30 januari verhuisd? Dan krijgt u uw 
stempas van uw vorige gemeente en moet u 
in die gemeente stemmen (of een kiezerspas 
aanvragen – zie hieronder). 

Hoe moet ik stemmen? 
Uiterlijk op 3 maart krijgt u de stempas met 
de post thuisbezorgd. De pas neemt u 
mee naar een stembureau in de gemeente, 
samen met uw identiteitsbewijs (ID). Uw ID 
mag niet langer dan 5 jaar zijn verlopen. 

Waar kan ik stemmen? 
De stembureaus in onze gemeente vindt u 
op www.castricum.nl/verkiezingen/ onder 
Stembureaus. 

Als ik niet zelf kan komen stemmen? 
Machtigt u dan iemand om voor u te stem-
men. Dat doet hij of zij tegelijkertijd met 
het uitbrengen van zijn eigen stem. U vult 
daarvoor de achterzijde van uw stempas in, 
of vult een speciaal formulier in, en stuurt dat 
op. Meer hierover leest u op 
www.castricum.nl/verkiezingen/ 
onder Volmacht. 

Als ik in een andere gemeente wil 
stemmen? 
Dan kunt u uw stempas omruilen voor een 
kiezerspas of vooraf daar een formulier voor 
invullen en opsturen. Meer hierover leest u 
op www.castricum.nl/verkiezingen/ onder 
Kiezerspas. 

Meer weten? 
Volg de wekelijkse berichten op deze 
gemeentelijke pagina, of ga naar 
www.castricum.nl/verkiezingen/ .

15 maart verkiezingen voor Provinciale Staten en het waterschap

Aangevraagd

Bakkummerstraat 24 in Castricum, het verlengen van de tijdelijke bewoning van 
het bijgebouw, datum ontvangst 5 februari 2023 (Z23 112049)
Brakenburgstraat 24 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum 
ontvangst 6 februari 2023 (Z23 112067)
Juliana van Stolbergstraat 32 in Castricum, het vergroten van de woning, 
datum ontvangst 8 februari 2023 (Z23 112707)
Kadastraal sectie G, perceelnummer 2710 (Startingerweg fase 2a) in 
Akersloot, het bouwen van 54 woningen, datum ontvangst 7 februari 2023
(Z23 112509)
Louise de Colignystraat 20 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, 
datum ontvangst 6 februari 2023 (Z23 112157)
Willem de Zwijgerlaan 124 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, 
datum ontvangst 7 februari 2023 (Z23 112504)
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

Bosakker 18 in Castricum, het realiseren van een in- uitrit, verzenddatum 3 februari 
2023 (Z23 110627)
Burgemeester Mooijstraat 33b in Castricum, het vergroten van de dakkapel, 
verzenddatum 2 februari 2023 (Z22 098970)
Jeroen Boschstraat 9 in Akersloot, het bouwen van een erker, verzenddatum 
7 februari 2023 (Z22 104366)
Pad van de mensenrechten in Castricum, het vervangen van de brug, 
verzenddatum 8 februari 2023 (Z23 107349)
Prinses Margrietstraat 30 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, 
verzenddatum 8 februari 2023 (Z23 108241)
Zeeweg 50 in Castricum, het verplaatsen van het paviljoen en gedeeltelijk
vervangen dak, verzenddatum 3 februari 2023 (Z22 099869)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Heereweg 66 in Castricum, het herinrichten van de tuin, verzenddatum 7 februari
2023 (Z22 104010)
Oude Haarlemmerweg 57 in Castricum, het vergroten van de woning, 
verzenddatum 8 februari 2023 (Z22 098966)
Visweg 77b in Limmen, het aanleggen van een uitrit, verzenddatum 3 februari 2023 
(Z22 103453)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)

Kerklaan 4b in Akersloot, het bouwen van een woning (Z22 090450)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 16 februari 2023 zes weken ter inzage. Tijdens deze 
termijn kan een ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor meer 
informatie kunt u contact met ons opnemen.




