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Eerder hebben wij u bericht dat alle vergaderingen van de raad van Castricum tot en met 6 
april a.s. komen te vervallen in verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het 
coronavirus. 

Raadsbesluiten nemen, kan wett elijk alleen in een fysieke raadsvergadering. Voor de 
voorbereidende overleggen (commissies, raadsinformati eavonden) geldt dat criterium 
niet. In de afgelopen week is getest met het organiseren van virtuele voorbereidende 
vergaderingen. 

Op donderdag 2 april worden de eerste virtuele commissievergaderingen gepland. 
De fracti evoorzitt ers beslissen ook op 2 april hoe er na 6 april wordt vergaderd, e.e.a. 
afh ankelijk van nadere mededelingen over maatregelen vanuit het Rijk. 

De agenda van donderdag 2 april en de voorlopige agenda van donderdag 9 april treft  
u hieronder aan. Wilt u inspreken bij een vergadering? Stuur dan even een mail naar 
raadsgriffi  e@castricum.nl, dan ontvangt u van ons een nadere instructi e.   

Wilt u de vergadering virtueel bijwonen? Een instructi e en de gegevens om in de vergadering 
in te loggen, treft  u bij de vergaderstukken aan. De vergaderstukken kunt u vinden op 
castricum.raadsinformati e.nl.  

Virtuele commissievergaderingen 
gemeenteraad Castricum

Agenda
Raadsplein 2 april

  Commissies
21.00 – 22.00    Verordening Burgeriniti ati ef 2020  
21.00 – 22.00  Wijziging GR GGD

Voorlopige agenda 
Raadsplein 9 april

  Commissies     
19.30 – 20.30  Ruimtelijk Kader Starti ngerweg fase 2 Akersloot  
19.30 – 20.30  Moti e onderwijsvisie      
 
21.00 – 22.00  Commissie Algemene Zaken*    
 1A Wensen en bedenkingen toetreding GR-en tot werkgevers-
  vereniging SGO i.v.m. inwerkingtreding Wnra 
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 5 maart 2020 
 2B Lijst van ingekomen stukken 
 2C Lijst ter inzage gelegde informati e 
 2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden 
 2E Vragen uit de raad 
21.00 – 22.00  Financiering startersleningen     
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De geldkrant ‘Goed omgaan met geld, dat is goud waard’ hebt u waarschijnlijk al in uw brieven-
bus gekregen. De krant is deze maand huis aan huis verspreid. Niet ontvangen? Dan kunt u hem 
op deze manieren alsnog lezen: 

• Gedrukte versie 
Hebt u een nee-nee sti cker op uw brievenbus, en wilt u toch een geldkrant ontvangen? Mail dan 
uw naam en adres naar geldkrantontvangen@debuch.nl, dan wordt hij nabezorgd.

• Digitale versie 
De geldkrant kunt u ook downloaden via: 
www.castricum.nl/nieuwsoverzicht/omgaan-met-geld-in-crisisti jden

Geldkrant

Afgelopen week was het in verschillende winkelcentra en hangplekken raak: groepen van 
soms wel derti g jongeren kwamen er langdurig bij elkaar. Omdat ze lol willen maken, omdat 
ze zich vervelen. Om afvalbakken in de fi k te steken. Om op mensen te hoesten. 

Dat staat lijnrecht tegenover de maatregel, om afstand te houden en niet bij elkaar te 
komen. Het is geen advies, geen vraag, geen suggesti e. Het is een verantwoordelijkheid die 
iedereen moet nemen. Ook als je scholier bent, en je je thuis verveelt.
 
De BOA’s hebben inmiddels genoeg waarschuwingen gegeven: binnenkort gaan ze boetes 
uit-delen. En die kunnen fl ink in de papieren lopen. Wie ouder is dan 16, betaalt die boete 
van 
maximaal 400 euro zelf. Wie jonger is dan 16 jaar, bezorgt zijn of haar ouders deze boete. 

Laat het niet zover komen. Blijf thuis. Ontmoet je een of twee personen, houd dan anderh-
alf tot twee meter afstand. Was vaker je handen. Alleen samen kunnen we de verspreiding 
van het virus voorkomen.

Samenscholingen: 
binnenkort boetes

Wat moet ik mijn kinderen over het virus vertellen? Hoe breng ik structuur in de dag? Hoe kan 
ik thuiswerken en toch ti jd aan mijn kinderen besteden? De Jeugd & Gezinscoaches geven u 
antwoord op dit soort vragen. Bel ze ti jdens het ‘spreekuur opvoedvragen coronacrisis’. Zij zijn 
iedere werkdag bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0251.

Spreekuur opvoedvragen corona

Vanwege de coronacrisis mogen er tot 1  juni geen evenementen worden georganiseerd. Met 
pijn in het hart hebben de gemeente Castricum en het Veteranencomité dus ook de acti viteiten 
rond 75 jaar vrijheid afgelast. Alle acti viteiten die eind april en op 5 mei zouden plaatsvinden, 
zullen niet doorgaan: onder andere de fi etstochten, het korenfesti val in het centrum van 
Castricum, de colonne militaire voertuigen die Uitgeest, Castricum, Heiloo en Bergen zou aan-
doen. 

Afgelast: activiteiten rond 75 jaar bevrijding
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Offi  ciële mededelingen woensdag 1 april
Aangevraagde vergunningen

190320 Soomerwegh 1 in Castricum 
 het plaatsen van een geluidsscherm (WABO2000565)
200320 Zonnedauw 1-3 in Limmen 
 het bouwen van een woning (WABO2000577)
230320 Hogeweg 138 in Limmen 
 het bouwen van een dubbel woonhuis (WABO2000589)

Ingetrokken aanvraag
 Dorpsstraat 8 in Akersloot 
 het plaatsen van een dakkapel (WABO2000519)

Aanvraag buiten behandeling gesteld
 Tulpenveld 200c in Castricum 
 het verbreden van de uitrit (WABO2000344)

Behandeltermijn verlengd met max. 6 weken 
270320 Dr. Ramaerlaan 20 in Castricum 
 het bouwen van een aanbouw (WABO2000217)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 

Omgevingsvergunning verleend

180320 ’t Kieft enland 48 in Limmen  
 het maken van een erker aan de voorgevel van het gebouw (WABO2000398)
 Prinses Irenestraat 25 in Castricum 
 het vernieuwen van het dak en het plaatsen van een dakopbouw op de woning  
 (WABO200005) 
200320 Willem de Zwijgerlaan 78 in Castricum 
 het plaatsen van een dakopbouw (WABO2000010)
240320 Amberlint 4 (kavel 18) in Limmen 
 het bouwen van een woning (WABO2000171)

Niet verleende omgevingsvergunningen
200220 Bakkummerstraatweg 24a in Castricum 
 de herbouw van een bijgebouw (WAO1902072)

Kijkt u voor meer informati e op onze website onder ‘Aanvragen en regelen’.

Ontvangt u een uitkering? Deze blijft  u gewoon ontvangen, maar voorlopig ontvangt u geen 
uitkeringsspecifi cati es. Onze medewerkers van de uitkeringsadministrati e werken thuis en kun-
nen daarom ti jdelijk de specifi cati es nu niet versturen. U ontvangt alle specifi cati es alsnog als 
de maatregelen van het kabinet rond het Coronavirus versoepeld zijn. De specifi cati es zijn niet 
online in te zien. Veranderingen kunt u op de gebruikelijke manier doorgeven. Bijvoorbeeld: als 
u weer aan het werk bent gegaan, er iets is veranderd in uw inkomsten of als u bijvoorbeeld 
bent getrouwd of verhuisd. Als u vragen heeft  kunt u contact opnemen met uw gemeente via 
het algemene telefoonnummer 14 - 0251.

Uitkeringsspecifi caties niet verstuurd 

De vraag naar sociale huurwoningen is groter dan het aanbod. Wachtti  jden lopen op. Hierdoor 
wonen veel huurders gedwongen langer in hun huidige sociale huurwoning, terwijl deze 
woning niet meer past bij hun situati e. SVNK wil de doorstroming bevorderen. Daarom is er 
per 1 april 2020 de Doorstroomvoorrang. Dit bekent dat huurders van een sociale huurwoning 
in de SVNK regio Alkmaar met voorrang kunnen verhuizen naar een beter passende 
huurwoning, mits zij aan de gestelde voorwaarden voldoen. 

Dus staat u als huurder van een corporati ewoning ingeschreven als woningzoekende, omdat u 
kleiner of juist groter wilt gaan wonen? Kijk dan op www.svnk.nl wat de voorwaarden zijn en hoe u 
een aanvraag kunt doen voor voorrang. Indienen van een aanvraag kan vanaf woensdag 1 april.

Voorrang voor huurders die doorstromen 

We moeten het samen doen, de verspreiding van het coronavirus beperken. Daarom vraagt de 
overheid iedereen om minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Dat moet natuurlijk 
ook op de pont. Daarom hebben de gemeente Castricum en SwetsODV afgesproken dat er op 
Pont de Woude maximaal 6 passagiers vervoerd mogen worden. En op Pont Akersloot maximaal 
8. Passagiers worden kosteloos overgezet. 

Mochten de maatregelen rond het coronavirus het noodzakelijk maken om deze werkwijze te 
veranderen, dan zullen we dit hier publiceren.  

Zomer bedienti jden van Pont Akersloot
Vanaf 6 april zal de pont tot 21.00 uur doorvaren i.p.v. tot 23.00 uur. 

Coronamaatregelen veerponten Akersloot
en de Woude

De spreekuren van de Sociale Teams en Geldzaken vervallen. Wilt u iemand spreken? Belt u dan 
naar het algemene telefoonnummer van uw gemeente. U wordt doorverbonden met een 
medewerker van het Sociaal Team. Of stel uw vraag via de website van de gemeente.

Vragen en meldingen over schulden 
Hebt u schulden of ziet u aankomen dat er schulden gaan ontstaan? Neem dan zo snel mogelijk 
contact op met Sociaal.nl schuldsanering B.V. Voor de BUCH gemeenten voeren zij de schuld-
hulpverlening uit. Ook geven zij u informati e en advies (ook om grotere schulden te voorkomen). 
Waar nodig in samenwerking met het Sociaal Team, Socius en/of MEE & De Wering. U kunt een 
e-mail sturen naar schuldhulp@sociaal.nl t.a.v. M. Zomerdijk. U kunt ook bellen naar 088 - 762 
42 00 en vragen naar mevrouw M. Zomerdijk of mevrouw S. Ysebaert. Samen met u zoeken we 
naar een oplossing voor uw fi nanciële problemen.

Spreekuren Sociale Teams en Geldzaken 
vervallen

Kijk op www.castricum.nl voor 
praktische 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 Twitter
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
VANWEGE DE CORONAMAATREGELEN IS HET 
GEMEENTEHUIS GESLOTEN. REGEL UW 
ZAKEN ONLINE. LUKT DAT NIET, STUUR DAN 
EEN MAIL NAAR BALIE@CASTRICUM.NL OF 
BEL 14 0251. DE GEMEENTE NEEMT CONTACT 

MET U OP INDIEN HET NOODZAKELIJK IS  
OM NAAR HET GEMEENTEHUIS TE KOMEN.

Milieustraat
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-
tijden, ook die van de gemeente Bergen,  
Heiloo en Uitgeest

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

Bestuur, griffie 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 regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Colofon

Officiële mededelingen woensdag 25 maart
Aangevraagde vergunningen

Ontvangen omgevingsaanvragen
120320  Dorpsstraat 8 in Akersloot 
 het plaatsen van een dakkapel (WABO2000519)
 Ixiastraat 13 in Akersloot 
 het vergroten van de woning en het bouwen van een erker (WABO2000520)
160320  Prof. Winklerlaan 2 in Castricum 
 het tijdelijk plaatsen van een noodunit (Cuneraschool) (WABO2000540)
170320  Startingerweg 24 in Akersloot 
 het plaatsen van een carport (WABO2000552)
 Augusta de Witstraat 1 in Castricum 
 het plaatsen van twee dakkapellen (WABO2000534)
 Heereweg 77a in Castricum 
 het verplaatsen van de inrit (WABO2000558)
180320  Dr. Jacobilaan 6 in Castricum 
 het verbouwen van de woning (WABO2000563)
 Heereweg 77a in Castricum 
 het veranderen van de woning (WABO2000557)
190320  Koningsweg 19 in Akersloot 
 het vergroten van de woning (WABO2000566)
 Poelven 34a t/m 40a in Castricum 
 het realiseren van een dakterras (WABO2000570)
 Beethovenstraat 25 in Akersloot 
 het plaatsen van een dakkapel (achtergevel) (WABO2000567)

Behandeltermijn verlengd met max. 6 weken
170320  Pagenlaan 16 in Limmen 
 het bouwen van een woning (WABO1901944)
120320  Koningsweg 7 in Akersloot 
 het vergroten van de woning (WABO2000088)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure

Verleende omgevingsvergunningen
130320  Woude 36d in de Woude
 het tijdelijke bewonen van een schuur (WABO2000147)
160320  Willem de Zwijgerlaan 44 in Castricum 
 het uitbreiden van de 1e verdieping van de woning (WABO2000201)
170220  Zeeweg 70 in Castricum 
 het gedeeltelijk vervangen van het dak (WABO2000004)
180320  Bakkummerstraat 56e in Castricum 
 het tijdelijk opslaan van privé spullen (WABO2000499)
190320  Amberlint 14 (kavel 8) in Limmen 
 het bouwen van een woning (WABO1902066)

Meer informatie vindt u op onze website onder ‘Aanvragen en regelen’




