
woensdag 22 februari 2023

Gemeentenieuws

        
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.

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. U kunt 
ic  iervoor aan elden bi  de gri e tot uiterli   uur op de dag van de vergade-

ring. 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
   ervolgproces locatie eu e  unera en ri esc ool  
  ervolg diversen li aat

- Moties en amendementen bij beleidsplan “op weg naar 
  klimaatadaptieve en natuurinclusieve gemeenten”
 ervolgbe andeling beleidsplan circulaire econo ie

Commissies Trouwzaal
   oondeal  egio oord olland oord
  ende enten bi  diverse ienswi en adernota 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 raad zijn verzonden en over actuele politieke onderwerpen. 
Ook kan het college mededelingen doen. 

Raadsvergadering Raadszaal
   uur

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 inclusief amendementen 

Het Raadsspreekuur
ilt u een ver oe  doen, loopt u tegen een problee  aan o  wilt u een idee voorleggen, 

dan kunt u zich aanmelden voor het raadsspreekuur. Het spreekuur is elke twee weken 
op aandagavond  an el e parti  is een vertegenwoordiger aanwe ig  an elden an 
via de gri e, tot uiterli   uur op donderdag  et eerstvolgende spree uur is op 
maandag 6 maart 2023.

Contact met de griffie
Heeft u vragen over (de vergaderingen van) de gemeenteraad of wilt u zich aanmelden 
als inspre er  iervoor unt u terec t bi  de gri e  at an per ail via 
raadsgri e castricu nl o  tele onisc  via    o    

ee t u oo  eens een i e op castricu nl raad en college en 
aceboo co aad astricu  

Tijd Onderwerp

el o  bi  de ge eenteraad

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet om twee levensloopbestendige woningen te realiseren  
op de onbebouwde percelen die momenteel in gebruik zijn als tuin (behorende bij de 
woning ac ter i sweg  e twee woningen worden ontsloten via de ietorc is

Ter inzage
et ontwerp beste ingsplan ligt vana  donderdag  ebruari  t  woensdag 
 april  ter in age in et ge eente uis van astricu , aad uisplein  te 

Castricum. Tevens zijn de plannen te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
de plannaa   ietorc is

e o ci le publicatie vindt u op www o cielebe end a ingen nl

Tijdens bovengenoemde periode kan iedereen een schriftelijke zienswijze naar voren 
brengen bi  burge eester en wet ouders, ostbus ,   astricu  oor 
een ondelinge ienswi e o  vragen unt u contact opne en et de eer  de a 
via tel    o  per e ail eesade a debuc nl

Ontwerp bestemmingsplan ‘Rietorchis Pijlkruid’ in Limmen

urge eester en wet ouders a en op grond van arti el  et rui teli e ordening 
be end dat et college van astricu  in i n vergadering van  ebruari  ee t 
besloten et ontwerp besluit voor de tierop , a,  de oude con or  a d   wb 
ter inzage te leggen. Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in een vergroting van het 
bouwvlak ten behoeve van een stal voor kalveren en opslag van hooibalen. Tevens 
wordt een voormalige bedrijfswoning Stierop 3 tot plattelandswoning bestemd en in 
zowel Stierop 2a als 3 kan een Bed & Breakfast komen.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit en de hierbij behorende stukken zijn met ingang van 23 februari 
2023 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
plan  tierop a  aarnaast ligt et ontwerp besluit ter in age 
in et ge eente uis van astricu , aad uisplein ,  , astricu  

Tegen het ontwerp besluit kan gedurende termijn van terinzagelegging een ieder 
zienswijze indienen. De zienswijze dient gemotiveerd te zijn en gericht te worden aan de 
raad van astricu  a de terin agelegging worden eventuele ienswi e beantwoord 
en o trent et perceel een definitie  besluit geno en

oor eer in or atie unt u contact opne en et et ea  lannen en ro ecten van 
de ge eente astricu , tel  

Ontwerp bestemmingsplan Stierop 2,2a, 3 de Woude

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Dr. Jacobilaan 20 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
 ebruari   

Hoocamp 43 in Akersloot, et uitbreiden van de woning, datu  ontvangst  ebruari 
  

Kadastrale sectie C perceel 3837 (achter Westerweg 146) in Limmen,
et bouwen van een sc uur, datu  ontvangst  ebruari   
olenpad  in ersloot, et vergroten van de woning, datu  ontvangst  ebruari 

  
Zeeweg 71 in Castricum, het verlengen van de tijdelijke vergunning voor het plaatsen 
van pavil oen eining, datu  ontvangst  ebruari   
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

Bakkummerstraat 24 in Castricum, het verlengen van de tijdelijke bewoning van het 
bi gebouw, ver enddatu   ebruari   
Karekiet 7 in Castricum, het gebruiken van de garage ten behoeve van een 
leinsc alige distilleerderi , ver enddatu   ebruari   

Louise de Colignystraat 20 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, 
ver enddatu   ebruari   
Tijm 1 in Castricum, et plaatsen van een li t, ver enddatu   ebruari   

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Vervolg pagina 2

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 o cielebe end a ingen nl

Bezoek
aad uisplein 

  astricu

Postadres
ostbus 

  astricu

Contact
  onder netnu er
     w atsapp

in o castricu nl

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl
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Op woensdag 15 maart kunt u stemmen voor:  
• de Provinciale Staten van Noord-Holland 

(provincienoordholland.nl).
• het waterschap in onze regio: Hoogheem-

raadschap Hollands Noorderkwartier 
(hhnk.nl).

De stempassen voor deze verkiezingen krijgt 
u volgende week met de post thuisbezorgd. 

Wie mag stemmen? 
Voor de Provinciale Staten mag iedereen stem-
men die 18 jaar of ouder is op de verkiezings-
dag én de  Nederlandse nationaliteit heeft.

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.

Hoe moet ik stemmen? 
Ga met de stempassen (die ontvangt u 
uiterlijk 3 maart) en uw identiteitsbewijs (ID) 
naar een stembureau in de gemeente. Uw ID 
mag niet langer dan 5 jaar zijn verlopen. 

Op wie kan ik stemmen? 
Gebruik de online stemhulp! 
- www.noord-holland.mijnstem.nl voor de 
online provinciale stemhulp

- www.hhnk.nl/stemhulp voor de online 
stemhulp van het waterschap. 

Als ik niet zelf kan komen stemmen? 
Dan kunt u iemand anders machtigen om 
voor u te stemmen. Die andere persoon 
brengt uw stem uit tegelijkertijd met zijn/haar 
eigen stem. 
- U vult daarvoor de achterzijde van uw 

stempassen in
- of u vult vooraf een speciaal formulier in, 

en stuurt dat op. 
Kijk voor meer informatie op 

www.castricum.nl/verkiezingen/ > button: 
Volmacht. Of bel ons via 14 0251. 

Als ik in een andere gemeente 
wil stemmen? 
- U kunt uw stempassen omruilen voor 
kiezerspassen
- of vooraf daar een formulier voor invullen 
en opsturen. 
Kijk voor meer informatie op www.castricum.
nl/verkiezingen/ > button Kiezerspas. Of bel 
ons via 14 0251.

Meer weten? 
Volg de wekelijkse berichten op deze 
gemeentelijke pagina, of ga naar www.cas-
tricum.nl/verkiezingen/. Bellen kan natuurlijk 
ook: 14 0251. 

De Provinciale Staten besluiten onder 
andere over:
• Of en waar steden en dorpen kunnen 

uitbreiden. 
• Waar bedrijventerreinen mogen worden 

aangelegd. 
• Waar spoorwegen, natuurgebieden, 

boerenbedrijven mogen komen. 
• Het aanleggen en onderhouden van 

provinciale wegen, fietspaden en brug-
gen.

En ze:
• Controleren of milieuwetten worden 

nageleefd.
• Gaan milieuverontreiniging tegen.
De Statenleden kiezen de leden van de 

Eerste Kamer.

Het waterschap::
• Werkt aan de bescherming van het land

tegen het water. 
• Zorgt voor maatregelen tegen water-

overlast en watertekort.
• Zorgt voor schoon en gezond opper-

vlaktewater en voor veilige (vaar)wegen.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)

Absalon 18 in Limmen, het vervangen van de garage deur, verzenddatum 3 februari 
2023 (Z23 110774)
Schoutenbosch 30 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
4 januari 2023 (Z22 104981)
Willem de Zwijgerlaan 124 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, 
verzenddatum 9 februari 2023 (Z23 112504)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)

Beverwijkerstraatweg 8 a in Castricum, het wijzigen van de gevels, verzenddatum 
24 januari 2023 (Z22 102312)
Dorpsstraat 62 a in Castricum, het verbouwen van kantoorruimtes tot 
appartementen, verzenddatum 3 februari 2023 (Z23 108323)
Geesterweg 1a in Akersloot, herziening op de bestaande gebruiksvergunning, 
verzenddatum 12 januari 2023 (WABO1901032)
Laan van Albert’s Hoeve 57 in Castricum, het bouwen van een berging, 
verzenddatum 10 januari 2023 (Z22 102270)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Kerklaan 36 in Akersloot, het vergroten van de verdieping, verzenddatum 10 februari 
2023 (Z22 100781)
Rijksweg 102 in Limmen, het wijzigen van het gebruik ten behoeve van wonen, 
verzenddatum 10 februari 2023 (Z22 104527)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

15 maart verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschap

Verkiezingen: wat, wie en hoe?  




