Gemeentenieuws
woensdag 7 april 2021

Twijfelt u over het inenten van uw kind?

Ga erover in gesprek en doe mee aan het webinar
Webinar
Datum: 22 april
Aanvang: 19.30

Bijna alle kinderen in Nederland worden
ingeënt, daarom komen deze infectieziekten nauwelijks meer voor. De meeste
ouders zien de voordelen van inenten,
omdat inentingen kunnen voorkomen
dat een kind erg ziek wordt of naar het
ziekenhuis moet. Het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen tot en met 14 jaar
beschermt tegen 12 ernstige infectieziekten. Op www.rijksvaccinatieprogramma.nl
leest u er meer over.
De vaccinatiegraad onder kinderen tot en
met 14 jaar in de gemeente Castricum ligt
met 87,9% een stuk lager dan het landelijk aanbevolen percentage van 95%. De
kans dat er een infectieziekte uitbreekt
in onze gemeente wordt hierdoor steeds
groter. Hier willen we graag met u over in
gesprek!

Tijdens dit webinar is er voor alle
ouders en belanstellenden gelegenheid vragen en twijfels te bespreken
met een ervaren arts infectieziektebestrijding (Fred Slijkerman). Het gaat
uitsluitend om vragen of zorgen over
de inentingen van kinderen t/m 14 jaar.
Het webinar is gratis.
Kijk op www.castricum.nl/inenten voor
meer informatie en aanmelden.
Voor het bespreken van twijfels of zorgen
kunt u ook terecht bij het consultatiebureau of uw huisarts.

Online-bijeenkomst Strandgebied
Castricum op 13 april 2021
Op dinsdagavond 13 april 2021 is er van 19.30-21.30 uur een online-bijeenkomst van
de Overleggroep Strandgebied Castricum. U bent van harte welkom om deel te nemen!
U kunt zich aanmelden via mirjamvanderhorst@debuch.nl. U ontvangt dan een link,
waarmee u aan het overleg kunt deelnemen. De agenda voor deze bijeenkomst luidt:
19.30 uur
19.40 uur

Opening voorzitter Mees Hartvelt
Presentatie Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland: haar belangen
aan de kust
20.10 uur
Korte pauze
20.15 uur
Presentatie PaanZEE: Parkeerfaciliteiten strand
20.45 uur
Toelichting gemeente: Status Kadernota strand
21.00 uur
Presentatie Hoogheemraadschap HHNK: monitoring zand en
heroverweging verplaatsen strandpaviljoens in september 2021
21.15 uur
Presentatie gemeente: Kunst aan Zee
21.25 uur -21.30 Ruimte voor vragen en afsluiting
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Vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hogeweg 179 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 29 maart
2021 (WABO2100708) Visweg 59 d in Limmen, het bouwen van een bijgebouw,
datum ontvangst 27 maart 2021 (WABO2100687)
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
Achterweg 22 in Limmen, het verhogen van de bedrijfshal, verzenddatum 31 maart
2021 (WABO2100114) Amberlint 30 in Limmen (kavel 13), het aanleggen van
een uitrit, verzenddatum 25 maart 2021 (WABO2100361) Dusseldorperweg 22a
in Limmen, het tijdelijk bewonen van een kantoor, verzenddatum 23 februari 2021
(WABO2100240)
Heereweg 12 in Castricum, het wijzigen van de voorgevel, verzenddatum 26
maart 2021 (WABO2100253) Kapelweg 47 in Limmen, het wijzigen van de kap
van de aanbouw, verzenddatum 31 maart 2021 (WABO2100428) Nansenlaan 63
in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 26 maart 2021
(WABO2100195) Pernéstraat 61 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel
(voordakvlak), verzenddatum 26 maart 2021 (WABO2100315) Walstro 1 in Castricum, het realiseren van een Bed & Breakfast, verzenddatum 30 maart 2021
(WABO2002574) Willem de Zwijgerlaan 32 in Castricum, het wijzigen van de constructie, verzenddatum 30 maart 2021 (WABO2100578)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Agenda Raadsplein 8 april 2021
Agenda Raadsinformatieavond / commissie datum
Tijd

Onderwerp

19.30 – 20:45
19.30 – 20:45
21.00 – 22.30
21.45 – 22.30

22.45 – 23.00

Buiten behandeling (vergunningsvrij)
Van Uytrechtlaan 17 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum
22 maart 2021 (WABO2100475)
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)
Dokter Benderslaan 23 in Castricum, het plaatsen van een raamkozijn (zijgevel), verzenddatum 24 maart 2021 (WABO2100067) Dokter Benderslaan 23 in
Castricum, het plaatsen van een overkapping, verzenddatum 24 maart 2021
(WABO2100068) Nansenlaan 17 in Castricum, het vergroten van de schuur, verzenddatum 12 maart 2021 (WABO2100259)
Zeeweg strandopgang in Castricum, het aanpassen van het parkeerterrein bij de
strandopgang Castricum, verzenddatum 24 maart 2021 (WABO1800286) Zeeweg
8 en 8b in Castricum, het bouwen van een fietsenstalling en een opslagloods, verzenddatum 24 maart 2021 (WABO1802022)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Verlengen behandeltermijn
Dusseldorperweg 20 in Limmen, het bouwen van een woning, verzenddatum 27
maart 2021 (WABO2002676) Dusseldorperweg 20a t/m 20d te Limmen en Achterweg 26a te Limmen ( tussen Dusseldorperweg en Achterweg), het bouwen
van vijf woningen, verzenddatum 27 maart 2021 (WABO2002677)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Commissies
Tussentijds besluit verdere planontwikkeling Kaptein Kaas
Afwikkeling Bakkerij
Pauze
Tijdelijke Commissie Begroting
Commissie Algemene Zaken*
1A Wijzigingsverordening sociaal domein i.v.m. wijziging
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
1B Intrekking & vaststelling verordening tegemoetkoming
medisch afval
2A Besluitenlijst raadsvergadering 25 maart 2021
2B Lijst van ingekomen stukken
2C Lijst ter inzage gelegde informatie
2D Mededelingen van het college
- Algemeen
Uit de samenwerkingsverbanden
2E - Vragen uit de raad
Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Motie zwerfafval (i.v.m. het staken van de stemmen bij de
besluitvorming op 25 maart jl.)
B Wijzigingsverordening sociaal domein i.v.m. wijziging Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening (onder voorbehoud
van commissiebehandeling)
C Intrekking & vaststelling verordening tegemoetkoming
medisch afval (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
5 Sluiting

Agenda raadsinformatieavond 15 april 2021
Agenda Raadsinformatieavond / commissie datum
Tijd

Onderwerp

19.30 – 21.00

Tijdelijke commissie Begroting
Tijdelijke Commissie Begroting

19.30 – 20.30
20.30 – 21.15
21.30 – 22.30

Raadsinformatiebijeenkomsten
Presentatie DPO-onderzoek marktruimte supermarkt Bakkum
(Stetweg) / Kooiplein i.r.t. planvorming Kooiplein
Presentatie tussentijdse stand van zaken sociale woningen de
Clinghe, Duin & Bosch
Presentatie tussenstand onderzoek naar mogelijk gebruik locatie
Puikman voor tijdelijke- en definitieve huisvesting
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U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad virtueel bij te wonen.
Meer informatie kunt u vinden op
www.castricum.nl/virtueelvergaderen.
De vergaderstukken kunt u bekijken op
castricum.raadsinformatie.nl.
Wilt u inspreken bij één van de commissievergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur
op de dag van de vergadering aan bij de
griffie. Bij commissies die zijn aangemerkt
met een * is inspreken niet (meer) mogelijk.
U hoeft zich niet aan te melden om tijdens
raadsinformatiebijeenkomsten uw vragen
te stellen of opmerkingen te maken.

■■ RAADSSPREEKUUR

Vertegenwoordigers van de verschillende
gemeenteraadsfracties gaan graag met
u als inwoner in gesprek tijdens het
raadsspreekuur. Wilt u een verzoek doen,
loopt u tegen een probleem aan of wilt
u een idee voorleggen, meld u dan aan
via de griffie per mail via raadsgriffie@
castricum.nl, of telefonisch via 088 909
7014, 088 909 7094 of 088 909 7390.
Dit kan tot en met de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur.
Het eerstvolgende raadsspreekuur is op
maandag 12 april.

