
We laten zoveel mogelijk de natuur haar ding doen. We houden
rekening met de flora en fauna. In het voorjaar is de start van het
begraasseizoen van de schapen, in bermen, parken en grote
groenstroken. Op plekken waar het gras een belemmering voor het
verkeer is, maaien wij de eerste meter van de berm. De sloten
worden schoongemaakt. Wij zaaien kruidenmengsels. Dit zorgt 
voor meer insecten en een mooi, kleurrijk plaatje.

Maaien, onderhoud gras en sloten

In de zomermaanden wordt er volop gemaaid en begraasd. Het maaisel
wordt afgevoerd zodat de percelen schoon zijn. Dit is nodig om meer
biodiversiteit te verkrijgen. 

De natuur is in rust. Er worden werkzaamheden uitgevoerd aan het
riet. Ieder jaar wordt er riet gemaaid door het waterschap of de
gemeente. Een deel van het riet laten we staan. Zo behouden we
schuilplekken voor de aanwezige flora en fauna. Waar riet wordt
gemaaid ontstaat vrij uitzicht over het water.

In het voorjaar

In de zomer

In het najaar
In de herfst wordt er ook nog gemaaid en begraasd. De sloten worden
schoongemaakt door het waterschap en de gemeente.

In de winter
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Het hele jaar door verzorgen en onderhouden wij het gras en de slootkanten in de
gemeente. Biodiversiteit is daarbij ons uitgangspunt. Afhankelijk van het seizoen zijn

wij actief in de weer met schapen, grasmaaimachines en zaaisels.
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Agenda Raadsplein / 
raadsinformatievond 14 mei 2020

  aa sin or a  e i eenko st   
19.30  20.45  Presentati e Beleidsnota Cultuur met Kansen’  

  Pauze
  o issies   
21.00  21.45  Moti e Maranatha 

21.00  21.45  Auditcommissie 

22.00 – 23.00   aa s erga ering

 
 1 Opening en mededelingen  
 2 Vaststellen agenda  
 3 Debat raad  
 A Maatregelenpakket Corona   
 4 Besluitvorming  
 A Maatregelenpakket Corona (o.v.b. van behandeling)  
 4 Sluiti ng  

Maak maaien mogelijk: 
verwijder bootjes en obstakels!

oe e  e orona risis on e ge a ten e eerst, gaat e natuur on erstoor  i n gang  a es 
ont uikt en groeit  aaro  is e uiten ienst an e ge eente eer ruk aan et erk o  

er en, s oten en i ers i  te ou en   u t u on e e e erkers e ko en e   in e 
e e ge eente tegenko en  Bo en ien e  en e, nog eer an orig aar, s a en in o  
er en en aterkant i  te ou en

Boot es en o stake s eg a en
We vragen u hierbij om hulp. Het werk is beter te doen als er geen obstakels zijn in en rond de 
sloten en vijvers. Haalt u daarom uw boot, aanhanger of andere obstakels weg als u ziet dat er 
werkzaamheden bij u in de buurt starten? 

aaien is e angri k
We gaan bermen maaien en planten en riet bij de oevers weghalen. Hierdoor worden proble-
men voorkomen met het afvoeren van het water. Als u zich afvraagt waarom het slootafval langs 
de oevers achterblijft : we laten dit met opzet even met rust. Zo kunnen diertjes zelf wegkomen 
en kan het materiaal drogen oor at et or t egge aa

a en
Zoals ieder jaar worden er schapen ingezet om te begrazen. Een schapenkudde graast op diverse 
plekken. Een schaapskudde graast geleidelijk en komt een aantal keer per seizoen op dezelfde 
plek. Tussenti jds zijn er rustperioden. Meerdere keren grazen, zorgt ervoor dat de vegetati e la-
ger blijft . Door de schapen komen meer voedingstoff en beschikbaar voor planten, die daardoor 
beter en vaker bloeien. Dat is weer goed voor het insectenleven: de vlinders en de bijen. 

a en eten ook onge enste soorten oa s iste  en erenk au  r i n an geen estri
ings i e en no ig  er er ne en e s a en a en ee in e o  en tussen e oe en  
e s aa sku e ers rei t o a en en ook at is goe  oor et anten e en in e ge
eente

oe e oorstro ing
Na a  oop van de werkzaamheden, na 25 oktober, controleert het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwarti er of alle werkzaamheden goed zijn uitgevoerd. Er mogen in de watergangen 
geen obstakels meer zijn die de doorstroming van het water kunnen belemmeren. 

eer in or a  e
We zullen in de hele gemeente werkzaamheden uitvoeren. Dit werk kan geluids- of verkeershin-
der veroorzaken, waarvoor alvast onze excuses. Heeft  u vragen, neem contact op met Richard 
van der Veer, T 088 909 76 52. 
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Het hele jaar door verzorgen en onderhouden wij het gras en de slootkanten in de
gemeente. Biodiversiteit is daarbij ons uitgangspunt. Afhankelijk van het seizoen zijn

wij actief in de weer met schapen, grasmaaimachines en zaaisels.

Agenda Raadsplein DINSDAG 19 mei 2020
  o issies   
19.30  20.45  Beleidsnota Cultuur met Kansen’  
  

  Pauze
21.00  22.30  Fietsbeleidsplan 

21.00  21.45  Evaluati e pilot jongerenwerk

21.45  22.30  Commissie Algemene Zaken 

 1A Initi ati efvoorstel inzake parti cipati e namens de werkgroep 
  vernieuwing lokale democrati e    
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 23 april 2020   
 2B Lijst van ingekomen stukken   
 2C Lijst ter inzage gelegde informati e   
 2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden   
 2E Vragen uit de raad   
     
22.45 – 23.00   aa s erga ering 

 1 Opening en mededelingen   
 2 Vaststellen agenda   
 3 Debat raad   
 A Actuele politi eke onderwerpen   
 4 Besluitvorming   
 A Initi ati efvoorstel inzake parti cipati e namens de werkgroep 
  vernieuwing lokale democrati e (o.v.b. commissiebehandeling) 
 B Moti e Maranatha    
 4 Sluiti ng   

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 14 mei en 
dinsdag 19 mei treft  u hieronder aan. De bijbehorende vergaderstukken kunt u raadplegen via 
castricum.raadsinformati e.nl. Als inwoner bent u van harte welkom de vergaderingen virtueel bij 
te wonen. Dat kan op drie manieren. In de agenda treft  u per onderwerp aan hoe u de vergadering 
kunt volgen:

e erga ering is i e te o gen ia a io astri u

 kunt e erga ering i e i onen ia e erga era i a  e oo  en instru  e 
kunt u in en o  astri u n irtuee erga eren  e toegangs o es kunt u 

in en o  astri u raa sin or a  e n  i  e es etre  en e erga ering

nke e agen na e erga ering kunt u e e terugki ken in et 
raa sin or a  es stee  ia astri u raa sin or a  e n

Het is, net als gewoonlijk, mogelijk in te spreken ti jdens een commissievergadering. Wilt u in-
spreken bij een vergadering? Meld u dan voor 17.00 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 schrift  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 
gemeenraad Castricum
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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.
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Kijk op www.castricum.nl voor
prakti 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 Twitt 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 corona-maatregelen is het ge-
meentehuis 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 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. De milieustraat is 5 mei gesloten.
Zie www.castricum.nl/afval voor openings-
ti jden, 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, 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

Offi  ciële mededelingen woensdag 6 mei
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Dorpsstraat 114 in Castricum, het uitbreiden van het pand en het wijzigen van de gevel, 
datum ontvangst 20 april 2020 (WABO2000784)
Burg Nieuwenhuijsenstraat 97 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
21 april 2020 (WABO2000792)
Breedeweg 28a in Castricum, het renoveren van de woning, datum ontvangst 21 april 2020 
(WABO2000794)
Diverse locati es (o.a. Geesterweg, Hoornselaan, Westdijk) in Akersloot, het vervan-
gen van diverse zinkers t.b.v. de watertransportleiding, datum ontvangst 21 april 2020 
(WABO2000793)
Schoolweg 43 in Limmen, het verbreden van de dakkapel, datum ontvangst 25 april 2020 
(WABO2000833)
Brakersweg 53 in Castricum, het bouwen van een tuinberging, datum ontvangst 27 april 
2020 (WABO2000839)
Klein Dorregeest 2a in Akersloot, de bestaande bestemming omzett en naar woon-bestem-
ming, datum ontvangst 28 april 2020 (WABO2000847)
Perceel secti e A2119 in Akersloot, het bouwen van een schuilstal, datum ontvangst 30 april 
2020 (WABO2000863) 
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 informati e kunt u contact met ons 
opnemen.

Verleend
Poelven 41a en 47a in Castricum, het creëren van een dakterras, verzenddatum 22 april 
2020 (WABO2000707)
Bartókstraat 11 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 24 april 2020 
(WABO2000633)
Beethovenstraat 25 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel (achtergevel), verzendda-
tum 28 april 2020 (WABO2000567)
Dr. Ramaerlaan 5 in Castricum, het bouwen van een berging met atelier en het plaatsen van 
een erfafscheiding, verzenddatum 24 april 2020 (WABO2000507)

Ixiastraat 13 in Akersloot, vergroten van de woning en het bouwen van een erker, verzend-
datum 29 april 2020 (WABO2000520)
Westerweg 6 in Akersloot, het bouwen van een aanbouw, verzenddatum 24 april 2020 
(WABO2000231)
Jacob Rensdorpstraat 16 in Castricum, het verbouwen van de woning, verzenddatum 30 
april 2020 (WABO2000475)
Woude 15 in de Woude, het veranderen van de woning, verzenddatum 30 april 2020 
(WABO2000458)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar mak-
en. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Amberlint (kavel 14) in Limmen, het bouwen van een woning (WABO2000457)
Duinenboschweg 15 in Castricum, het bouwen van een bijgebouw en het inrichten van het 
erf (WABO2000405)
Burgemeester Mooijstraat 6 in Castricum, het wijzigen van de pui (WABO2000346)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)
Zuidkerkenlaan 25 in Limmen, het wijzigen van een pedaal van een orgel (monument), ver-
zenddatum 22 april 2020 (WABO1901595)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 6 mei 2020 zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kan een 
ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor meer informati e kunt u con-
tact met ons opnemen.

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Watertorenpad 2 in Castricum, het verbouwen van de watertoren en het wijzigen van het 
gebruik, verzenddatum 30 april 2020 WABO1901315
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt vanaf 7 mei 2020 zes weken ter inzage. Een bel-
anghebbende kan binnen zes weken na 7 mei 2020 een beroepschrift  indienen bij de Rech-
tbank Noord-Holland, postbus 1621 2003 BR Haarlem. Voor meer informati e kunt u contact 
met ons opnemen.

Burgemeester Mans legt met Eline Jacobs en Eline 
Jordens, 2 leerlingen uit 6 VWO van het 
Bonhoeff ercollege, een krans bij het monument.

Op 4 mei herdenken we ti jdens de Nati onale 
Herdenking allen - burgers en militairen - die in het 
Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld 
zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituati es 
en bij vredesoperati es.

Kranslegging bij het 
monument voor 
20 omgekomen 
verzetsstrijders in WOII

Er zijn veel steunmaatregelen voor ondernemers en 
zelfstandigen. Om te weten voor welke maatregelen uw 
bedrijf of onderneming in aanmerking komt, kunt u 
terecht op www.castricum.nl/noodmaatregelen

Hier vindt u de belangrijkste informati e 
en leest u ook bij welke instanti es u het 
beste terecht kunt.

Noodmaatregelen ondernemers 
en zelfstandigen




