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D e gemeenteraad v an Castricum v ergadert de komende p eriode v irtueel in v erband met 
de maatregelen tegen de v ersp reiding v an het Coronav irus.  D e agenda’s v an donderdag 9  
a ri  en on er ag  a ri  tre   u ieron er aan  e i e oren e erga erstukken kunt u 
raa egen ia astri u raa sin or a  e n  

erga ering irtuee  i onen 
A ls inwone r b e nt u van h arte  we lkom d e  ve rg ad e ring e n virtue e l b ij te  wone n. D at kan op 
drie manieren. In de agenda tre   u per onderwerp aan hoe u de vergadering kunt volgen:

D e  ve rg ad e ring  is live  te  volg e n via R ad io C astricum.
U kunt de vergadering live bijwonen via de vergaderapplicati e Zoom. Een instructi e 
kunt u vinden op htt ps://www.castricum.nl/virtueelvergaderen. De toegangscodes 
kunt u vinden op castricum.raadsinformati e.nl bij de desbetre  ende vergadering.

Enkele dagen na de vergadering kunt u deze terugkijken in het raadsinformati es s-
teem via castricum.raadsinformati e.nl

Het is, net als gewoonlijk, mogelijk in te spreken ti jdens een commissievergadering. Wilt u 
inspre ke n b ij e e n ve rg ad e ring ?  M e ld  u d an voor 1 7 .0 0  uur op d e  d ag  van d e  ve rg ad e ring  
aan bij de gri   e. We kunnen u dan even op weg helpen met de techniek en zullen u verder 
informeren over hoe inspreken in zo’n virtuele vergadering precies werkt. 

H ulp  nodig?
Voelt u zich niet op uw gemak bij zo’n virtuele vergadering? Neem ook dan even contact met 
ons op om d e  mog e lijkh e d e n te  b e spre ke n. H e t is b ijvoorb e e ld  mog e lijk om uw inb re ng  op 
schri   onder de aandacht van de raad te brengen.
Sowieso kunt u voor al uw vragen rondom de vergaderingen van de raad bij de gri   e 
terecht. Dat kan per mail via raadsgri   e@castricum.nl, of telefonisch via 088 909 7014 of 
088 909 7015.

Virtuele commissievergaderingen 
gemeenteraad Castricum

Voorlopige agenda 
Raadsplein 9 april

  Commissies     
19.30  20.30  Ruimtelijk Kader Starti ngerweg fase 2 Akersloot
   
19.30  20.30  Moti e onderwijsvisie
  
  Pauze
21.00  22.00  Financiering startersleningen  
   
21.00  22.00  Commissie Algemene Zaken
  
 1A Wensen en bedenkingen toetreding GR-en tot werkgeversve-
  reniging 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
 A lg e me e n
 U it d e  same nwe rking sve rb and e n
 2E Vragen uit de raad

22.30  23.00   Raadsvergadering (onder voorbehoud van inwerkingtreding 
  ti jdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming)
    
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Besluitvorming
 A Verordening Burgeriniti ati ef 2020  
 B Wijziging GR GGD
 C Wensen en bedenkingen toetreding GR-en tot werkgeversv-
  ereniging SGO i.v.m. inwerkingtreding Wnra
 4 Sluiti ng

e B ge eenten Bergen, itgeest, astri u  en ei oo  e en een ge a en i k aan u
en  akket aatrege en ter es ikking geste  o  in oners, on erne ers en an ere ar  
en te on ersteunen ie getro  en i n oor e orona risis  e er o ege egt eigen a enten 
i  e aatrege en

itgangs unten an et akket i n 
 u  ie en aan  ie ereen ie at no ig ee  , 
 snel op p akken v an de aanv ragen die binnenkomen en 
 oog hebben v oor de nood v an de mensen die een aanv raag indienen.  
 U  kunt er meteen een beroep  op  doen.  

U  kunt als ond e rne me r e e n aanvraag  d oe n voor e e n b ijstand suitke ring  als u me t uw b e d rijf  te  
weinig inkomsten geneert. De maatregel van De BUCH is een doorvertaling van de landelijke 
maatre g e l. 

n ekere  en
Wij kunnen ons levendig voorstellen dat veel inwoners en ondernemers het water aan de lippen 
staat. Daarom willen we als BUCH-gemeenten snel iets voor jullie doen. Met het pakket dat we 
hebben samengesteld, proberen we zo veel mogelijk ondernemers te steunen in deze onzekere 
ti jden.
Voorbeelden van maatregelen zijn onder meer uitstel van de inning van (water)toeristenbelast-
ing en precariobelasti ng. Voor beide belasti ngen geldt dat de aanslagen pas in juli worden 
verstuurd. Bovendien kunnen mensen die in betalingsproblemen komen, afspraken op maat 
maken over het betalen van OZB, rioolbelasti ng en/of afvalsto  enhe   ng. Zowel parti culieren 
als ond e rne me rs kunne n maatwe rkaf sprake n make n ove r b ijvoorb e e ld  uitste l van b e tale n. I s d at 
h e t g e val,  d an word t d aar g e e n re nte  ove r g e h e ve n. A anmaning e n e n d wang b e ve le n word e n 
niet verstuurd tot juli. Ook voor het betalen van huur of pacht kunt u een betalingsregeling tref-
fen. Ondernemers of parti culieren die bouwleges moeten betalen, kunnen daar op verzoek 
uitste l voor krijg e n. 

Geld terug
Ondernemers in de evenementenbranche en ook bewoners die leges hebben betaald voor een 
evenement dat door corona is afgelast, kunnen dit bedrag terugkrijgen. Parti jen die een niet-
comme rcie e l e ve ne me nt h e b b e n g e org anise e rd  e n d aar sub sid ie  voor h e b b e n g e kre g e n,  h oe ve n 
de subsidie niet terug te betalen. Dat geldt ook voor mensen op de markt; zij hoeven tot juli 
geen marktgeld te betalen als zij daar een verzoek voor indienen. 
In de categorie andere maatregelen’ staan zaken als het conti nueren van lopende bouwwerk-
zaamheden en het vervroegen van onderhoudswerkzaamheden die de gemeenten laat uitvo-
eren. Ten slott e gaan de lopende aanbestedingsprocessen van de gemeenten door, zodat er 
geen sti lstand komt in werkzaamheden in de nabije toekomst. 

A lleen samen
De vier colleges zijn van mening dat ze een samenhangend pakket aan maatregelen hebben 
vormgegeven. We kunnen de gevolgen van het uitbreken van de coronacrisis niet voorkomen, 
maar wel enigszins verlichten. Dat is het doel van deze maatregelen. Om uit de coronacrisis te 
kome n,  moe te n we  same n optre kke n. A lle e n same n krijg e n we  corona ond e r controle .”

BUCH-gemeenten lanceren 
pakket noodmaatregelen

De watertappunten van PWN blijven voorlopig afgesloten. Dit 
om mogelijke contactmomenten en besme   ng met het coro-
navirus tegen te gaan. Gewoonlijk kunt u er in lente, zomer 
en herfst uw water  es vullen als u er op uit trekt in de natuur. 
Alleen in de winter sluit PWN deze tappunten af, om bevriezing 
te voorkomen. Als de coronamaatregelen versoepelen zullen 
d e  wate rtappunte n we e r word e n aang e slote n. I n d e  g e me e nte  
C astricum vind t u d e  tappunte n b ij o.a. h e t strand plate au,  d e  
veerpont van Akersloot en het Westerplein.

Voorlopig kunt  u hier geen bidon of waterfl es vullen -
 om besmetti  ng met corona te voorkomen
 

Watertappunten voorlopig buiten gebruik

Agenda Raadsplein 16 april
  Commissies
1 9 . 3 0  –  2 0 . 4 5   Beleidsnota ‘ Cultuur met Kansen’  

1 9 . 3 0  –  2 0 . 4 5   E rf goedv erordening

  Pauz e
    ankoo   n en os o erna e os er e en en groen akken 

  D uin en Bosch

    es rek o ege  raa  o er an est a  e e in or a  e i t 

et a  u o ge a en i n  i  on ergron se ontainers staat ier en aar a a  n er staan ange ri en 
auto s i  e i ieustraat  i t u et eg rengen an a a  o ee  oge i k uitste en   e u
stet is et o ruk, at et oei i k is o  o oen e a stan  an e kaar te ou en.  

i t u to  naar e i ieustraat  
 Houd rekening met wach   jden
 Wij laten zeven auto’s tegelijk toe, per auto ma imaal twee personen
 I s d e  rij te  lang ?  U  kunt e ve ntue e l late r te rug kome n 
 Wacht voor de slagboom in de rij tot u aan de beurt bent. Doe dit in de auto of bij uw  ets. 

Loop niet zelf het terrein op, maar wacht op instructi es van onze medewerkers. U kunt de mi-
lieustraat pas betreden als een medewerker dit aangee  .

Alleen als iedereen zich aan de regels houdt en de instructi es van de medewerkers worden op-
gevolgd, kan het afvoeren van afval op een veilige manier gebeuren. De komende periode zien hand-
havers hier e tra op toe. Misschien nog iets zeggen over vriendelijk en beleefd blijven..?

us  ge  o enten i ieustraat
Is een bezoek aan de milieustraat echt noodzakelijk, kom dan zoveel mogelijk op werkdagen op de 
rusti ge’ momenten: aan het begin van de ochtend, tussen de middag en een uur voor sluiti ngsti jd. 

Kom niet in het weekend. De wach   jden kunnen op drukke momenten oplopen tot twee uur. 

Wegbrengen afval? Uitstellen!
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Offi  ciële mededelingen woensdag 8 april
A angev raagde v ergunningen
2 5 0 3 2 0    A mberlint ( kav el 2 5 )  in L immen 
  het bouwen van een woning (WABO2000607) 

  onne au   in i en
  het bouwen van een ti jdelijke woning en het maken van een uitweg  
  (WABO2000626)  
  a e eg  er int ka e   in i en
  het bouwen van een woning (WABO2000632) 280320 
  Bartó kstraat 1 1  in Castricum 
  het plaatsen van een dakopbouw (WABO2000633) 
2 9 0 3 2 0    Plantraam 3  in L immen 
  het bouwen van een schuur (WABO2000634) 
3 0 0 3 2 0    Moz artlaan 1 8  in A kersloot 
  het plaatsen van een dakkapel (WABO2000635)  
  u iana eg  in kers oot 
  het vergroten van de woning (WABO2000645)  
  A mberlint ( kav el 2 7 )  in L immen 
  het bouwen van een woning (WABO2000640) 

   o annis eg  in astri u  
  het herinrichten van het parkeerterrein (WABO2000673) 
 

an raag uiten e an e ing geste  
D e L oet 2 8 2  in Castricum 
het plaatsen van een overkapping aan de zijkant van het gebouw (WABO2000167) 
 

an raag ergunnings ri   
D orp sstraat 9 1  in Castricum  
het veranderen van de kleur van de voorgevel van het gebouw (WABO2000450) 
 
A anv raag ingetrokken 

u e aar e er eg  in astri u   
het vergroten van het erf (WABO2000463) 
 
Be an e ter i n er eng  et a   eken 
0 1 0 4 2 0    D uinmeiershof  5  in Castricum 
  het uitbreiden van de woning (WABO2000234) 
 
O mgev ingsv ergunning –  reguliere p rocedure 
V erleende omgev ingsv ergunningen
 2 7 0 3 2 0   E erste Groenelaan 5 2  in Castricum  
  h e t make n van e e n d akopb ouw te r h oog te  van d e  twe e d e  ve rd ie ping   
  van het gebouw (WABO2000444) 
3 0 0 3 2 0    A mberlint 2 8  ( kav el 1 2 )  in L immen 
  het realiseren van een twee onder een kap woning (WABO200257)  
   A mberlint 2 6  ( kav el 1 1 )  in L immen  
  het realiseren van een twee onder een kap woning (WABO200255)  

   erk eg a in i en
  onthe   ng van huidige bestemmingsplan winkel naar woning   
  (WABO200096) 

   ee eg  in astri u  
  het plaatsen van de EHBO reddingspost (strand) (WABO2000412)

Zonnepanelenactie in Castricum verlengd

Het Regionaal Archief in Alkmaar is op zoek naar uw foto,  lmpje of brie  e dat s mbool staat 
voor het leven ti jdens de coronamaatregelen. Omdat het coronavirus een enorme impact op de 
hele samenleving hee  , vindt het archief het belangrijk om zoveel mogelijk materiaal uit deze 
periode te bewaren. Dan kunnen de historici van de toekomst een goede indruk krijgen van deze 
ti jd en wij die beleefd hebben. Dus hebt u materiaal dat tekenend is voor de situati e? Stuur het 
in via regionaalarchief.nl/corona. Wilt u meer weten, mail dan met corona@archiefalkmaar.nl.

Regionaal Archief is geïnteresseerd in uw foto’s

 ins ag  a ri  o   uur starten e erk aa e en en gaat e tunne ingang aan e 
or s i e tot ein  an et aar i t

Hier wordt een bouwterrein ingericht. De ingang aan de duinzijde gaat vrijdag 10 april in de loop 
van de dag open. De Kramersweg blij   ook toegankelijk.

Tussen 14 april en 7 mei wordt het stati onsgebouw gesloopt.  In het weekend van 8 mei t/m 10 
mei rijden er 76 uur geen treinen. In dit weekend brengen we o.a. de damwanden aan. Voor 
meer informati e over de werkzaamheden en de planning, gaat u naar: www.prorail.nl/project-
en/vernieuwing-stati on-castricum

We namen ti jdelijke verkeersmaatregelen vanaf donderdag 9 april. De maatregelen op een rij:
 30-km zone op de Mient/Stati onsweg, ter hoogte van het stati on
 De 30-km zone wordt met verkeersborden en wegmarkeringen aangeduid
 Er komt een ti jdelijke zebra over de Stati onsweg, ter hoogte van het voetgangers-pad van 

de Kramersweg spoorwegovergang
 Er komen e tra  etsenrekken op het Westerplein aan de duinkant, ter hoogte van de nieu-

we stati ons-ingang / tunnel
 De Kiss en Ride  en ta istandplaatsen worden ook verplaatst naar het Westerplein en zijn 

via d e  P uikman te  b e re ike n

Werkzaamheden station Castricum, 
aan dorpszijde, van start!

GF T &  PMD  A kersloot 1  en A kersloot 
 on eran er  o  ri ag  a ri    

est i en  ins ag  a ri  i  
aan ag  a ri    est i en  
oens ag  a ri  i  aan ag  

ap ril

u stet  i k e eer ges oten o  
oe e ri ag  a ri  en ee e 

Paasdag ( 1 3  ap ril)

GOEDE VRI JDAG & TWEEDE PAASDAG

AANGEPASTE
SERVICE

AFVAL BRENGEN
MIL IEUSTRAAT :

AFVAL  OPHALEN: 
 
GFT & PMD Akersloot 1 en
Akersloot 2: onveranderd op
vrijdag 10 april
 
Rest Limmen 1: dinsdag 14 april
i.p.v. maandag 13 april
 
Rest Limmen 2: woensdag 15
april i.p.v. maandag 13 april 

Schulpstet & wijkbeheer 

gesloten 
op Goede Vrijdag (10
april) en Tweede Paasdag
(13 april)

GOEDE VRI JDAG & TWEEDE PAASDAG

AANGEPASTE
SERVICE

AFVAL BRENGEN
MIL IEUSTRAAT :

AFVAL  OPHALEN: 
 
GFT & PMD Akersloot 1 en
Akersloot 2: onveranderd op
vrijdag 10 april
 
Rest Limmen 1: dinsdag 14 april
i.p.v. maandag 13 april
 
Rest Limmen 2: woensdag 15
april i.p.v. maandag 13 april 

Schulpstet & wijkbeheer 

gesloten 
op Goede Vrijdag (10
april) en Tweede Paasdag
(13 april)

  

U kunt zich nog tot 31 mei 2020 aanmelden voor de zonnepanelenacti e. Vanwege de maatrege-
len rondom het coronavirus is deze acti e verlengd. Met de zonnepanelenacti e is een collecti eve 
inkoop van zonnepanelen mogelijk. 

H uisbez oeken
Als u zich voor de zonnepanelenacti e aanmeldt, wordt een huisbezoek ingepland. Als u nu rea-
geert, zal een adviseur pas na 28 april naar uw huis komen. De adviseur werkt zelfstandig, vol-
g e ns d e  rich tlijne n van h e t R I V M . 
Het overleg met de bewoner vindt telefonisch plaats. Wilt u uw huisbezoek liever uitstellen? 
Dan kunt u een nieuwe afspraak op een later ti jdsti p maken. U krijgt wel alvast een indicati eve 
o  erte op basis van een luch  oto.

R endement
Een collecti ef van vakkundige regionale installateurs biedt huiseigenaren de mogelijkheid om 
zonnepanelen te laten installeren tegen een zeer gunsti ge prijs. Daarnaast is een goed rende-
ment op zonnepanelen gegarandeerd tot en met 2031. De rijksoverheid hee   onlangs de ver-
rekening van zonnestroom op uw energierekening, de opvolger van salderingsregeling, vastge-
legd tot en met 2031. Gemeente Castricum ondersteunt deze acti e in samenwerking met het 
Duurzaam Bouwloket en energieco perati e CALorie Energie. 

V ragen?
Hee   u vragen over deze 
inkoopacti e, zonne-ener-
gie of andere duurzame 
maatregelen? Neem dan 
contact op met Duurzaam 
Bouwloket, via info@duur-
zaambouwloket.nl of 072 
743 39 56. Op www.calorie-
energie.nl/acti e staat meer 
informati e, onder andere hoe 
u zich kunt aanmelden.
 

oens ag  a ri  i  aan ag  

GOEDE VRI JDAG & TWEEDE PAASDAG

AANGEPASTE
SERVICE

AFVAL BRENGEN
MIL IEUSTRAAT :

AFVAL  OPHALEN: 
 
GFT & PMD Akersloot 1 en
Akersloot 2: onveranderd op
vrijdag 10 april
 
Rest Limmen 1: dinsdag 14 april
i.p.v. maandag 13 april
 
Rest Limmen 2: woensdag 15
april i.p.v. maandag 13 april 

Schulpstet & wijkbeheer 

gesloten 
op Goede Vrijdag (10
april) en Tweede Paasdag
(13 april)

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 open-
bare 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@de-
buch.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-tij-
den, 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, bestuursse-
cretariaat@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, honden-
poep en afval. boa@debuch.nl

Colofon




