
woensdag 20 april 2022

Gemeentenieuws

      

Agenda Raadsplein 
Donderdag 21 april 2022

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Raadsvergadering
19.30 – 20.00  1 Opening en mededelingen

2 Vaststellen agenda
3 Debat raad

A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming

A Benoeming commissieleden 
B Diverse voordrachten 
C Bekrachtigen geheimhouding verantwoording ENSIA 2021

5 Sluiting
20.15 – 21.30    Opvang Oekraïense vluchtelingen 
20.15 – 21.30    Beleidsplan Schuldhulpverlening 

Pauze
21.45 – 22.30 Burgerinitiatief van dhr. Den Bakker m.b.t. een alternatief 

verkeersplan voor Castricum  
21.45 – 22.30 Commissie Algemene Zaken*

2A Besluitenlijsten raadsvergaderingen van 17 februari 2022, 
29 maart 2022 en 30 maart 2022 

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 

Snoeikorven
Vanaf deze week staan op verschillende 
plekken in Castricum, Limmen en Akersloot 
weer snoeikorven.  De locaties vindt u op 
www.mijnafvalwijzer.nl of 
www.castricum.nl/afval 

Wat mag u in de korven gooien: snoeiafval 
dat niet in de gft-container past, zoals 
takken. De korven zijn niet bedoeld voor 
grof snoeiafval zoals boomstammen. 
Dat brengt u naar de milieustraat.

Nationaal Fonds Kinderhulp collecteert
van 17 t/m 23 april 2022.

Gemeenteraad bezoeken en contact
De vergadering bijwonen
Op donderdag 21 april vergadert de raad in 
de raadzaal. U bent van harte welkom 
de vergadering bij te wonen. Ook kunt 
u alle vergaderingen live volgen via 
castricum.raadsinformatie.nl. Hier vindt u 
ook de vergaderstukken. Daarnaast kunt u 
de raadsvergaderingen achteraf terugkijken. 

Inspreken of meepraten
Wilt u inspreken bij één van de commis-
sievergaderingen, meld u dan uiterlijk 17.00 
uur op de dag van de vergadering aan bij 
de griffie. Bij commissies die zijn aange-
merkt met een * (zie agenda) is inspreken 
niet (meer) mogelijk.   

Aanmelden voor het raadsspreekuur
Vertegenwoordigers van verschillende 

gemeenteraadsfracties gaan graag met u 
als inwoner in gesprek. Wilt u een verzoek 
doen, loopt u tegen een probleem aan of 
wilt u een idee voorleggen, meld u dan aan 
voor het raadsspreekuur. Aanmelden kan 
via de griffie, tot de donderdag voorafgaand 
aan het spreekuur uiterlijk 12.00 uur. Het 
eerstvolgende Raadsspreekuur is op 9 mei 
2022. 

Meer informatie
Kijk op castricum.raadsinformatie.nl voor 
informatie over de vergaderingen, agenda’s, 
stukken en inspreken.  
Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij 
de griffie: e-mail raadsgriffie@castricum.nl, 
of telefoon 088 909 7014, 088 909 7094 of 
088 909 9082.

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Gemeentediensten gesloten op 27 april
Op Koningsdag, woensdag 27 april, is het 
gemeentehuis, inclusief de balies en de 
receptie gesloten. Die dag is ook de mili-
eustraat in Castricum (net als die in Heiloo, 
Uitgeest en gemeente Bergen) dicht, en 

wordt er geen afval opgehaald. Geplande 
ophaaldagen verschuiven. De veranderde 
ophaaldata vindt u op mijnafvalwijzer.nl en 
in de Afvalwijzer app.

De Vereeniging 14 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst
 11 april 2022 (Z22 068137)
Eerste Groenelaan 58 in Castricum, het verwijderen van een draagwand, 
datum ontvangst 11 april 2022 (Z22 067976)
Molenbuurt 22b in Akersloot (kavel 3), het bouwen van een woning, 
datum ontvangst 8 april 2022 (Z22 067950)
Paulingstraat 23 in Castricum, het plaatsen van een warmtepomp en zonnepanelen, 
datum ontvangst 12 april 2022 (Z22 068322)
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

Brakenburgstraat 35 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, 
verzenddatum 12 april 2022 (Z057324)
Brakersweg 2a (nabij) in Castricum, het veranderen van de schuur naar een 
woning met werkplaats, verzenddatum 8 april 2022 (Z055015)
Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 21 in Limmen, het vergroten van de woning, 
verzenddatum 13 april 2022 (Z055332)
Dorpsstraat 76 in Castricum, het wijzigen van de gevels, verzenddatum 13 april 
2022 (Z056636)
Droogbloem 11 in Castricum, het tijdelijk gebruiken van de bestaande praktijkruimte, 
verzenddatum 13 april 2022 (Z22 066194)
Oude Parklaan 98 in Castricum, het aanleggen van een ontsluitingsweg tussen 
kavels H en I op landgoed Duin & Bosch, verzenddatum 13 april 2022 (Z22 060339)
Pernéstraat 71 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 12 april 
2022 (Z22 067110)

Percelen H 13 en C 4292 nabij Provincialeweg 3 in Castricum, het telen van mais 
op een perceel grond, verzenddatum 8 april 2022 (Z22 065099)
Rijksweg 59 a in Limmen, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 13 april 
2022 (Z22 063725)
Zeeweg 45 in Castricum, het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan in verband 
met anti-kraak bewoning voor een periode van 3 jaar, verzenddatum 13 april 2022 
(Z22 063394)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)

Dorpsstraat 76 in Castricum, het brandveilig gebruik maken van het pand, 
(Z22 059582)
Hogeweg 154 in Limmen (naast nr.152), het bouwen van een woning, 
(WABO2101571)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 14 april 2022 zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn 
kan een ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor meer informatie 
kunt u contact met ons opnemen.

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende evenementenvergunning doorlopend vrijmarkt Koningsdag Bakkum 
2022, Bakkummerstraat op woensdag 27 april 2022, Van Oldenbarneveldweg, 
van der Mijleweg in Castricum, verzenddatum 7 april 2022 (Z22 065631)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verleend

Kijk voor meer informatie 

op onze website:
www.castricum.nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 - 194 296 61 (whatsapp)
info@castricum.nl

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl




