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De gemeenteraad van Castricum vergadert de komende periode virtueel in verband met 
de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus.  De agenda’s van donderdag 

 a ril en de oorlo ige agenda an  a ril tre   u hieronder aan  e bijbehorende 
ergaderstukken kunt u raad legen ia astri um raadsinforma� e nl  

Als inwoner bent u van harte welkom de vergaderingen virtueel bij te wonen. D at kan op 
drie manieren. In de agenda tre�  u per onderwerp aan hoe u de vergadering kunt volgen:

D e vergadering is live te volgen via R adio C astricum.
U kunt de vergadering live bijwonen via de vergaderapplica� e Zoom. Een instruc� e 
kunt u vinden op h� ps://www.castricum.nl/virtueelvergaderen. De toegangscodes 
kunt u vinden op castricum.raadsinforma� e.nl bij de desbetreff ende vergadering.
Enkele dagen na de vergadering kunt u deze terugkijken in het raadsinforma� esys-
teem via castricum.raadsinforma� e.nl

Het is, net als gewoonlijk, mogelijk in te spreken � jdens een commissievergadering. Wilt u 
inspreken bij een vergadering?  Meld u dan voor 1 7 .0 0  uur op de dag van de vergadering 
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. 
Voelt u zich niet op uw gemak bij zo’n virtuele vergadering? Neem ook dan even contact met 
ons op om de mogelijkheden te bespreken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om uw inbreng 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

Coronamaatregelen

Tijdelijk andere aanvraagprocedure sociaal 
domein 

Voorlopige agenda Raadsplein 23 april

  Commissies     
19.30  20.30  Commissie Kosten verbouw Sokkerwei tbv Montessori 
  basisschool
    
  Pauze
20.45  21.30  Commissie ini� a� efvoorstel Par� cipa� e namens raadswerkgroep  
  vernieuwing lokale democra� e 
  
20.45  21.30  Commissie Algemene Zaken 
   
 1A Handvest Ac� eve Informa� eplicht (o.v.b. uitkomst gesprek 
  college en raad d.d. 16 april 2020)
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 9 april 2020
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informa� e
 2D Mededelingen van het college
  Algemeen
  Uit de samenwerkingsverbanden
 2E Vragen uit de raad

22.00  22.30   Raadsvergadering 
    
 1  O pening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele poli� eke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Ruimtelijk Kader Star� ngerweg fase 2 Akersloot
 B Mo� e onderwijsvisie
 C  F inanciering startersleningen  
 D Beleidsnota ‘Cultuur met Kansen’  
 E Erfgoedverordening
 F Aankoop S� nzenbos overname bospercelen en groenvlakken  
  Duin en Bosch
 G Handvest Ac� eve Informa� eplicht (o.v.b. commissiebehandeling)
 4 Slui� ng

e maatregelen als ge olg an het orona irus maken het ersoonlijk indienen an een aan raag 
nagenoeg  niet mogelijk

Het college van burgemeester en wethouders hee�  op 31 maart besloten, dat inwoners zolang de 
maatregelen als gevolg van het coronavirus voortduren, een aanvraag op grond van de J eugdwet, 
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Par� cipa� ewet, bijzondere bijstand/maatschappelijke 
par� cipa� e, de IOAW en de IOAZ kunnen indienen via info@castricum.nl.

Het kan hierdoor voorkomen dat een inwoner zijn aanvraag niet kan ondertekenen. Als een (digitale) 
handtekening niet mogelijk is, wordt de aanvraag toch in behandeling genomen, mits de gemeente 
de iden� teit van de aanvrager voldoende kan vaststellen.

Agenda Raadsplein 16 april
  Commissies
1 9 . 30 –  20. 4 5   Beleidsnota ‘Cultuur met K ansen’  

1 9 . 30 –  20. 4 5   Erfgoedverordening

  Pauze
    ankoo  � n enbos o ername bos er elen en groen lakken 

  Duin en Bosch

    es rek ollege  raad o er hand est a � e e informa� e li ht 

Frezen en asfalteren

Geesterduinweg enkele dagen afgesloten
In de komende weken zal er gewerkt worden aan de Geesterduinweg tussen de Soomerwegh en 

ag ammarskjoldlaan  et erk begint al roeg  uur  en eindigt om  uur  e eg al 
afgesloten ijn o  de dagen dat er erk aamheden ijn

Op 16 en 17 april zal het team van Strukton gaan frezen en asfalteren. Daarna wordt tussen 20 en 24 
april de belijning op de weg aangebracht, als het weer het toelaat.

Hiermee zullen de werkzaamheden aan de Geesterduinweg afgerond zijn.

Houd rekening met overlast
We vragen uw begrip voor eventuele trillings- en geluidsoverlast. Jammer genoeg kunnen we daar 
niets aan veranderen. Hee�  u nog vragen, dan kunt u bellen met John-Paul van der Gracht, co mmu-
nica� emanager van Strukton Civiel. Hij is bereikbaar op werkdagen van 07.00 uur tot 18.00 uur, op 
06-22388758. Of u belt George Stockell van de gemeente Castricum op 06-53249031.

O m de verspreiding van het coronavirus te 
verminderen, leven we zoveel mogelijk op 
afstand van elkaar. Maar dat betekent niet dat 
we geen oog voor elkaar hebben. Er zijn in onze 
gemeente heel veel hartverwarmende ini� a-
� even om elkaar toch te helpen waar dat kan. 
En waar het moet. Want bijvoorbeeld ouderen 
en mensen met een chronische ziekte hebben 
soms niet de mogelijkheid om boodschappen 
te doen of de nodige a  eiding te vinden. Laat 
de hond eens uit voor een ander!

Wie wat voor hen wil doen, kan in de gemeente 
Castricum contact opnemen met S� ch� ng Wel-
zijn Castricum (www.welzijncastricum.nl/ hulp-
nodig). Zij zijn van maandag tot en met vrijdag 
van 9.00-12.30 uur bereikbaar via 0251-656562 
of via info@welzijncastricum.nl.

Bijzondere tijden, bijzondere initiatieven

ok de dienst erlening an de gemeente is de afgelo en eken o  eel fronten aange ast  Wij 
roberen u hiero er o goed mogelijk te informeren  n de gemeentekrant, o  so iale media en 

natuurlijk ook o  on e ebsite

Op www.castricum.nl/corona vindt u de links naar de informa� e van de rijksoverheid. Ook vindt u de 
actuele informa� e vanuit de gemeente. Op dit moment zijn dat onder andere onderwerpen als onze 
dienstverlening op het gemeentehuis, het goed en veilig wegbrengen van uw afval en uitgebreide 
informa� e over het pakket noodmaatregelen voor inwoners, ondernemers en zelfstandigen.

Corona-nieuws op gemeentewebsite
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Offi  ciële mededelingen woensdag 15 april

Omgevingsvergunningen
Aangevraagde vergunningen
Braveld 11 in Castricum, het plaatsen van een twee dakkapellen, 2 april 2020 
(WABO2000678)
Hoogegeest 29 a in Akersloot, het (na sloop van de bestaande loods)  bouwen van vier won-
ingen, 6 april 2020 (WABO2000687) 
Bijlacker 1 in Castricum, het vergroten van de woning, 7 april 2020 (WABO2000695)
Poelven 41a en 47a in Castricum, het creëren van een dakterras, 8 april 2020 
(WABO2000707)

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 informa� e kunt u contact met ons 
opnemen.

Verleend
Pagenlaan 16 in Limmen, het bouwen van een woning, verzenddatum 3 april 2020 
(WABO1901944)
Poelven 34a t/m 40a in Castricum, 15 april het realiseren van een dakterras, verzenddatum 
3 april 2020 (WABO2000570)
Sportlaan 1 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 6 april 2020 
(WABO2000383)
Prins Hendrikstraat 64 in Castricum, het plaatsen van 2 dakkapellen, verzenddatum 7 april 
2020 (WABO2000384)
Amberlint 18 in Limmen (kavel 6), het � jdelijk bewonen van de kapschuur, verzenddatum 8 
april 2020 (WABO2000468)

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar mak-
en. Voor meer informa� e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Van Oldenbarneveldweg 35 in Castricum het bouwen van een vrijstaande berging 
(WABO2000263)
Meester Ludwigstraat 2a, 2b en 2c in Castricum (voorheen 2a) het veranderen van opslagru-
imte in drie woningen (WABO2000125)

De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overig vergunningen
Circus Barani Limmen 2020 van 1 juli 2020 t/m 5 juli 2020 Vuurbaak Limmen, verzenddatum 
19 maart 2020 (APV2000144)
Avondvierdaagse Limmen 2020 Limmen van dinsdag 2 juni t/m vrijdag 5 juni 2020, verzend-
datum 19 maart 2020 (APV2000249)
Timmerdorp Limmen 2020 van maandag 10 augustus t/m vrijdag 14 augustus 2020, Koe-
koeksveld aan de Westerweg, verzenddatum 30 maart 2020 (APV2000248)
Kermis Limmen 2020 van vrijdag 11 september 2020 t/m zondag 13 september 2020, 
Achterweg, Parkeerterrein VV Limmen, verzenddatum 2 april 2020 (APV2000251)
Bakkum Bruist 2020 op zaterdag 12 september 2020, Bakkummerstraat in Bakkum, verzend-
datum 3 april 2020 (APV2000201)

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar mak-
en. Voor meer informa� e kunt u contact met ons opnemen.

Ontwerpbestemmingsplan Dusseldorperweg 20-22a
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken op grond van ar� kel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend  dat het ontwerpbestemmingsplan Dusseldorper-
weg 20-22a ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de gefaseerde sloop en nieuwbouw van 1 woning en de 
realisa� e van 5 woningen.  

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 16 april 
2020 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID 
NL.IMRO.0383.BPC19Dusseldweg20-ON01. Hiernaast zijn de stukken te vinden via h� ps://
www.castricum.nl. 
Let op: Vanwege de corona pandemie zijn de genoemde stukken alleen op afspraak fysiek 
in te zien op het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA te Castricum. Wij 
vragen u in dat geval contact op te nemen met Marsha de Waard of Hella Goverde via 14-
0251 of marshadewaard@debuch.nl of hellagoverde@debuch.nl .

Hoe kunt u reageren?
Een ieder kan � jdens de inzagetermijn mondeling of (bij voorkeur) schri� elijk zienswijzen 
naar voren brengen op het ontwerpbestemmingsplan. Schri� elijke zienswijzen moeten 
worden ingediend bij de gemeenteraad van Castricum postbus 1301, 1900 BH Castricum, 
onder vermelding van ontwerpbestemmingsplan Dusseldorperweg 20-22a. Voor een mon-
delinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het Team Plannen en Projecten, tel. 14-
0251. Anonieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail laten we buiten behandeling.

Meer informa� e
Voor meer informa� e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van 
de gemeente Castricum, tel. 14-0251 of via e-mail marshadewaard@debuch.nl of hel-
lagoverde@debuch.nl.

Voorontwerp uitwerkingsplan ‘Limmer Linten fase 3d Visweg-Pagenlaan’
Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat het voorontwerp- uitwerk-
ingsplan ‘Limmer Linten fase 3d Visweg-Pagenlaan’ voor vier weken ter inzage ligt.

 Inhoud bestemmingsplan
Fase 3d hee�  betrekking op een nieuw woongebied centraal in het gebied Limmen-Zand-
zoom. Globaal gezien wordt het plan begrensd door de Visweg in het noorden, de woning 
aan de Visweg 77 in het oosten, de Pagenlaan in het zuiden en de tuin bij de woning aan 
de Pagenlaan 2 in het westen. Het plan omvat 7 bouwvlakken waarin 8 woningen zullen 
worden gerealiseerd in de bestemming ‘Wonen’.
Het uitwerkingsplan is gericht op de woningbouwontwikkeling in Limmen Zandzoom. In het 
bestemmingsplan Limmen - Zandzoom is de totale ontwikkeling beschreven en is een groot 
deel van de ruimtelijke onderbouwing van dit project opgenomen. Het uitwerkingsplan 
beschrij�  met name de wijze waarop het betreff ende gebied van het bestemmingsplan is 
uitgewerkt.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het voorontwerp uitwerkingsplan ligt vanaf donderdag 16 april 2020 tot en met 14 mei 
2020 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het plan te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-iden� fi ca� enummer: NL.IMRO.0383.UPLZandzoom-
fase3d-VO01
LET OP: in verband met het coronavirus is het gemeentehuis beperkt open. Wij verzoeken 
u dan ook eerst telefonisch contact (14 0251) op te nemen indien u de stukken fysiek wilt 
bekijken.

Hoe kunt u reageren?
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schri� elijk een inspraakreac� e 
naar voren brengen bij burgemeester en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), 
onder vermelding en ‘inspraakreac� e op het voorontwerp uitwerkingsplan Limmer Linten 
fase 3d Visweg-Pagenlaan’.

Meer informa� e
Voor het indienen van mondelinge inspraakreac� es (op afspraak) en meer informa� e: dhr. J. 
Moraal en dhr. J. van Boven, tel. 14 0251 

Like ons op 
Facebook

Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: 
je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. 
Like de pagina en je kunt erover meepraten.

Kijk op www.castricum.nl voor 
prak� sche 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 Twi� er
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 CON-
TACT MET U OP INDIEN HET NOODZAKE-

LIJK IS  OM NAAR HET GEMEENTEHUIS TE 
KOMEN.

Milieustraat
Kom alleen als het echt noodzakelijk is!
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-
� jden, ook die van de gemeente Bergen, Hei-
loo 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, griffi  e 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 corona maatregelen, regels voor bij-
voorbeeld parkeren, hondenpoep en afval.
boa@debuch.nl

Colofon




