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De Burger- en Ondernemerspeiling

Wat vindt u van onze dienstverlening?
Wat vindt u als inwoner of ondernemer van de dienstverlening van de
gemeente? We willen graag weten wat u
vindt van zaken als uw woonomgeving,
zorg en welzijn en of u zich voldoende
betrokken voelt bij wat de gemeente
doet. Als ondernemer kunt u aangeven
wat u vindt van het ondernemersklimaat
of de relatie met de gemeente.
Deze week krijgen 2000 inwoners en
alle ondernemingen in deze gemeente
een uitnodiging thuisgestuurd. Heeft u
hem ontvangen? Vult u de vragenlijst
alstublieft in, uw mening telt! Met uw
reacties kunnen we onze dienstverlening
verbeteren en daar hebben inwoners en
ondernemers weer profijt van.

Uw mening telt
Dit is de derde keer dat we zo’n peiling
houden. In 2016 en 2019 deden we dit
ook. De gemeenten Bergen, Uitgeest,
Castricum en Heiloo houden deze
peiling gezamenlijk. We vergelijken
de uitkomsten met elkaar, met de
uitkomsten van de vorige peilingen
en ook met het landelijke beeld. Zo
zien we hoe we ervoor staan en wat
er beter moet in onze dienstverlening.
Zo hebben we na de vorige peilingen
zaken verbeterd als openingstijden
van onze balies en werken op afspraak
zodat er minder wachttijden zijn. Ook
hebben we meer aandacht voor heldere
taal en beeld in onze brieven en folders
en op sociale media. En we werken

meer met platforms, waar inwoners en
ondernemers kunnen meepraten over
plannen en beleid.
Meedoen
Alleen wie een brief heeft ontvangen,
kan meedoen. Inwoners zijn willekeurig
gekozen, we houden wel rekening
met een evenwichtige spreiding over
woonkernen en leeftijd. Ondernemers
zijn allemaal uitgenodigd.
De burger- en ondernemerspeiling wordt
voor onze gemeente uitgevoerd door
onderzoeksbureau I&O Research.
De landelijke cijfers, en die per gemeente
zijn terug te vinden op:
www.Waarstaatjegemeente.nl.

Grootschalige MONO-campagne in Noord-Holland

Met ambassadeur verkeersveiligheid wethouder Erik Bekkering
Tien miljoen Nederlanders hebben een
smartphone. De helft daarvan gebruikt
deze ook onderweg. Dit zorgt jaarlijks
voor tientallen doden en honderden
gewonden. De provincie Noord-Holland
zet een grootschalige campagne in om
meer ongevallen te voorkomen: bussen
met de MONO-campagneboodschap
rijden door de gehele provincie. De
provincie streeft namelijk een landelijke
ambitie van nul verkeersslachtoffer in
2050 na. Niet omdat elk ongeluk voorkomen kan worden, maar omdat elk
slachtoffer er één teveel is.
MONO rijden
MONO staat letterlijk voor één of alleen. In
de campagne staat het voor met één ding
bezig zijn: als je rijdt, houd je je aandacht
op één ding en dat is het verkeer. MONO is
ongestoord onderweg zijn zonder afleiding van appjes of social media posts.
Zodat mensen hun ogen op de weg houden en niet op hun scherm. Het lezen en
schrijven van berichtjes op je smartphone,

vergroot het risico op een ongeval minstens 25 keer. Mensen kunnen zichzelf
beschermen tegen deze verleiding, door te
zorgen dat er geen notificaties innenkomen door de tele oon op stil o o ine te
zetten.
Ambassadeurs verkeersveiligheid
In elke regio van de provincie werkt een
ambassadeur verkeersveiligheid om
een bijdrage te leveren aan de landelijke
am itie van nul slachto ers in
. et
gaat om vijf ambassadeurs; wethouders
van een gemeente uit elke regio. Voor
de regio Alkmaar is dat wethouder Erik
Bekkering (gemeente Bergen). Daarnaast
is Jeroen Olthof ambassadeur verkeersveiligheid voor de gehele provincie. Als
gedeputeerde zet hij zich onder andere
in voor mobiliteit en bereikbaarheid, waar
verkeersveiligheid onder valt. De rol van
de ambassadeurs is om veilig verkeer op
de politieke, maatschappelijke en bestuurlijke agenda te plaatsen. Door het meer
bespreekbaar te maken en er acties aan te

Voorgrond: Wethouder Erik Bekkering (gemeente
Bergen). Daarachter: gedeputeerde Jeroen Olthof

koppelen, hopen zij het aantal ongevallen
terug te rengen. fleiding in het verkeer
waar de MONO-campagne zich op richt, is
een aandachtspunt in alle regio’s.

Twijfelt u over het inenten van uw kind tegen 12 ernstige infectieziekten?
Ga erover in gesprek en doe mee aan het webinar
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.

gemeente wordt hierdoor steeds groter.
Hier willen we graag met u over in gesprek!

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
Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Arts infectieziektebestrijding
beantwoordt vragen op webinar
We organiseren een webinar op
donderdag 22 april. Aanvang 19.30 uur.
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.

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 257 561 60 (whatsapp)
info@castricum.nl

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.
Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Aankondiging Wet
geluidhinder
Rijksweg Limmen
Aankondiging bekendmaking vaststelling ingevolge de Wet geluidhinder
(Wgh) van de ten hoogste toelaatbare
waarde van de geluidsbelasting en de
maatregelen van het project: Middenweg en Rijksweg te Limmen
In 2000 heeft het toenmalige ministerie van VROM een lijst opgesteld van
saneringswoningen met een bouwjaar
voor 1986, die worden blootgesteld aan
verkeerslawaai.
Het college Castricum heeft van 29
oktober tot en met 10 december 2020
een concept-saneringsprogramma ter
inzage gelegd voor saneringswoningen
die een geluidsbelasting ondervinden
vanwege de Rijksweg te Limmen. Na
de ter inzage legging heeft het college
het saneringsprogramma vastgesteld en
vervolgens ingediend bij het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat. Aan
de minister is verzocht om vaststelling
van de ten hoogste toelaatbare waarden
en maatregelen uit het programma. Dit
esluit en het definitieve saneringsprogramma liggen vanaf 14 april tot en met
26 mei ter inzage en staan open voor
bezwaar en beroep.
n het definitieve saneringsprogramma
en het ten hoogste toelaatbare waarden
en maatregelenbesluit staat de toekomstige geluidbelasting op de gevel van de
etre ende saneringswoningen vermeld.
Ook staat vermeld welke maatregelen er getro en kunnen worden om de
geluidbelasting binnen de saneringswoningen te beperken. De woningen uit het
saneringsprogramma komen, voor zover
zij niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, in aanmerking voor
onderzoek naar eventueel noodzakelijke
geluidmaatregelen aan de gevel.
Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage 14 april tot
en met 26 mei bij:
- De publieksbalies van de gemeente
Castricum, Raadhuisplein 1 te Castricum. Vanwege de coronamaatregelen is dit alleen mogelijk op afspraak
tijdens openingstijden.
Voor het maken van een afspraak belt
u 14 0251.
- Het Bureau Sanering Verkeerslawaai
(Steinhagenseweg 2d te Woerden)
gedurende werkdagen van 8.30 uur tot
17.00 uur. Mocht u van deze laatste
mogelijkheid gebruik willen maken
dient u vooraf telefonisch contact op
te nemen met het Bureau Sanering
Verkeerslawaai (0348 – 487 450).
De volledige bekendmaking vindt u op:
www.offici le ekendmakingen.nl

Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.castricum.nl
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Nieuwe campagne senioren en veiligheid
“maak het ze niet te makkelijk”.
De maand april 2021 is vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid uitgeroepen
tot de maand van senioren & veiligheid.
Onder de slogan ‘Maak het oplichters
niet te makkelijk’ wordt gedurende vier
weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: meekijken
bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude
(via bijvoorbeeld WhatsApp), phishing,
spoofing en online veiligheid.
Meer informatie en waardevolle tips kunt
u vinden op:
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Vergunningen
Omgevingsvergunningen
Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 21 in Limmen, het vervangen en plaatsen
van dakkapellen, datum ontvangst 6 april 2021 (WABO2100749) Geesterduinweg
42 in Castricum, het plaatsen van een aanbouw, datum ontvangst 31 maart 2021
(WABO2100720) Gladiolenveld 18 in Castricum, het realiseren van een erker,
datum ontvangst 1 april 2021 (WABO2100729) Jo Vincentstraat 9 in Castricum,
het vergroten van de garage, datum ontvangst 6 april 2021 (WABO2100758) Nansenlaan 41 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, datum ontvangst 4 april
2021 (WABO2100743) Prinses Margrietstraat 17 in Castricum, het plaatsen van
een overkapping, datum ontvangst 8 april 2021 (WABO2100768) Prins Mauritsstraat 39 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 7 april
2021 (WABO2100764) Torenstraat 56a in Castricum, het veranderen van een winkelpand, datum ontvangst 6 april 2021 (WABO2100757)
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 78 in Castricum, het vergroten van de dakkapel, het wijzigen
van de gevel en het plaatsen van een berging (legalisatie), verzenddatum 1 april
2021 (WABO2100314) Eerste Groenelaan 111 in Castricum, het vergroten van de
woning, verzenddatum 7 april 2021(WABO2100298) Geesterduinweg 52 in Castricum, het veranderen van een bedrijfspand (gevel), verzenddatum 8 april 2021
(WABO2100368)
Pagenlaan 2b in Limmen ((kavel 8), het bouwen van een woning, verzenddatum
1 april 2021 (WABO2100392) Pagenlaan 2f in Limmen (kavel 4), het bouwen van
een woning, verzenddatum 6 april 2021 (WABO2100389) Van Oldenbarneveldweg 35 in Castricum, het bouwen van een berging, verzenddatum 8 april 2021
(WABO2100344) Walstro 1 in Castricum, het bouwen van een hooischuur, verzenddatum 31 maart 2021 (WABO2002545) Walstro 1 in Castricum, het legaliseren van
de reeds gebouwde bungalow, verzenddatum 31 maart 2021 (WABO2002546)
Waterzijde 5 in Akersloot, het bouwen van een bijgebouw, verzenddatum 1 april
2021 (WABO2002606) Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen
belanghebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons
opnemen.
Verlengen behandeltermijn
Westerweg 39 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 1 april 2021
(WABO2100149) De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Agenda raadsinformatieavond 15 april 2021
Agenda Raadsinformatieavond / commissie datum
Tijd

19.30 – 21.00
19.30 – 20.30
20.30 – 21.15
21.30 – 22.30

Onderwerp

Tijdelijke commissie Begroting
Tijdelijke Commissie Begroting
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 huisvesting (flexwonen) en doorkijk
plannen langere termijn

Voorlopige agenda Raadsplein
DINSDAG 20 april 2021
Agenda Raadsinformatieavond / commissie datum
Tijd

Onderwerp

19.30 – 21.00
19.30 – 21.00
21.15 – 22.30
21.15 – 22.30

Raadsinformatiebijeenkomst
Presentatie resultaten van het onderzoek naar een geschikte
locatie voor de nieuwbouw van kindcentrum Cunera in Bakkum
Auditcommissie
Auditcommissie
Pauze
Commissies
Consultatie ten aanzien van de mogelijke plaatsing van tijdelijke
wooneenheden op de locatie Puikman en het vooralsnog
beschikbaar houden van de locatie Castricummer Werf.
Tijdelijke Commissie Begroting

Voorlopige agenda Raadsplein 22 april 2021
Agenda Raadsinformatieavond / commissie datum
Tijd

Onderwerp

19.30 – 20.15
20.15 – 21.00
20.00 – 21.00

21.15 – 22.30
21.15 – 22.30
22.45 – 23.00

Commissies
Motie locatie Koekoeksbloem en verzoek
huisartsenpraktijk
Motie uitvoering bestemmingsplannen
Commissie Algemene Zaken
1A Besluitenlijst raadsvergadering 8 april 2021
1B Lijst van ingekomen stukken
1C Lijst ter inzage gelegde informatie
1D Mededelingen van het college
- Algemeen
Uit de samenwerkingsverbanden
1E -Vragen uit de raad
Pauze
DPO-onderzoek marktruimte supermarkt Bakkum
(Stetweg) / Kooiplein i.r.t. planvorming Kooiplein
Gereserveerd voor uitloop uit Raadspleinen 8 en 20 april 2021
Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Tussentijds besluit verdere planontwikkeling Kaptein Kaas
B Besluitvorming rond spoor 2 (onder voorbehoud van
commissiebehandeling)
5 Sluiting

Algemene informatie vergaderingen
gemeenteraad Castricum
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 7 mei.

