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Kans om een mantelzorger in ’t zonnetje te zetten

Iedere inwoner van Castricum die 
langdurige zorg en/of ondersteuning 
krijgt van een mantelzorger, kan 
eenmaal per jaar een waardering voor 
die mantelzorger aanvragen. 

Waardering vanuit gemeente
Met al hun belangeloze inzet zorgen de 
mantelzorgers ervoor dat mensen (langer) 
in hun eigen omgeving kunnen blijven 
wonen. De mantelzorgers zijn daardoor 

onmisbaar in de samenleving. Daarom 
kunnen zij van de gemeente een blijk van 
waardering krijgen in de vorm van een 
cadeaubon. Deze ‘mantelzorgwaardering’ 
is geen vergoeding voor onkosten, maar 
een bedankje voor de langdurige zorg en/
of ondersteuning die zij bieden.

Aanmelden 
Er worden wel voorwaarden gesteld voor 
deze aanmelding. Alle voorwaarden en het 
digitaal aanmeldformulier zijn te vinden 
op de gemeentelijke website op www.
castricum.nl/mantelzorg.Een digitale 
aanvraag kan alleen via DigiD van de 
zorgvrager. Een aanvraag via de DigiD 
van de mantelzorger, kunnen we niet in 
behandeling nemen. 

Als u geen gebruik kunt maken van 
internet dan kunt u een papieren 
‘aanmeldformulier mantelzorgwaardering 
2021’ opvragen bij de gemeente.
Jonge mantelzorgers ook recht op 
mantelzorgwaardering.

Ook kinderen die veel ondersteuning 
bieden omdat een gezinslid langdurig 
zorg nodig heeft, zijn mantelzorgers. Zij 
doen bijvoorbeeld allerlei extra klusjes 
zoals regelmatig boodschappen, koken 
of op broertjes en zusjes passen. Jonge 
mantelzorgers hebben ook recht op 
mantelzorgwaardering.

Wat krijgt de mantelzorger?
De gemeente bekijkt de aanvraag. Is 
de aanvraag terecht, dan ontvangt de 
mantelzorger binnen drie maanden na 
beoordeling een cadeaubon. Er zijn twee 
soorten bonnen, waaruit kan worden 
gekozen (VVV Online cadeaucode of een 
VVV cadeaubon met een waarde van  
€ 100,- ).

Meer informatie
Als u meer wilt weten over 
mantelzorg en het aanvragen van de 
mantelzorgwaardering kunt u terecht bij 
het Sociaal Team: www.castricum.nl/
aanvragen-en-regelen/sociaal-team

Je kunt maar één keer NEE zeggen!
Veel horecaondernemingen hebben grote 
nanci le pro lemen door de pandemie.

Daarom is het juist nu voor criminelen 
interessant om in de horeca te investeren. 
De grote contante geldstromen die in 
de horeca gebruikelijk zijn, maken het 
mogelijk om geld wit te wassen en 
bijvoorbeeld drugshandel of illegaal 
gokken te faciliteren in het pand van een 
ondernemer.

Criminelen bieden ondernemers in nood 
een ‘reddingsplan’ met snel contant geld. 
Dat lijkt aantrekkelijk, maar je loopt als 
horecaondernemer een groot risico als er 
vervolgens dit soort illegale activiteiten 
in jouw zaak plaatsvinden. Je kunt dan 
juridisch aansprakelijk worden gesteld 
voor strafbare feiten die in jouw pand 
of onder de vlag van jouw onderneming 
gepleegd worden. Je pand kan worden 
gesloten en de vergunning ingetrokken. 
Ook deinzen criminelen niet terug voor 
geweld en bedreiging.
Bedenk altijd: je kunt maar één keer 
zeggen.

Vraag hulp en advies bij de gemeente
Per 1 augustus 2020 is de Wet 
‘Bevordering integriteitsbeoordelingen 
door het openbaar bestuur’ (Bibob) 
uitgebreid, waardoor gemeenten meer 
onderzoeksmogelijkheden hebben 
gekregen. Met deze wet kan de 
gemeente onderzoek doen onder andere 
naar partijen die een vergunning of 
subsidie aanvragen of meedoen in een 
vastgoedtransactie met de gemeente. 
De gemeente kan onderzoek doen naar 
de integriteit van niet alleen de aanvrager 
maar sinds kort ook naar zijn of haar 
directe omgeving bijvoorbeeld zakelijke 
partners. Zo kan de gemeente voorkomen 

dat criminelen of personen met mala de 
bedoelingen geld witwassen of een 
vergunning of subsidie misbruiken om 
strafbare feiten te plegen.
De gemeente kijkt bij een Bibob-
onderzoek onder andere naar de 
nanciering, de ac tergrond van 

de aanvrager van de vergunning 
en de onderneming en zakelijke 
samenwerkingsverbanden. 

En als je het niet vertrouwt?
Komen er mensen ongevraagd jouw 
horecazaak binnen of nemen ze 
telefonisch contact met je op? Noteer 
kentekens, telefoonnummers en onthoud 
bij een fysiek bezoek hoe ze eruitzien. 
Vraag rond bij horecazaken in de 
omgeving. Kent iemand ze? Zijn ze ook 
bij de buren geweest? Overleg met de 
wijkagent.
Denk je erover om te gaan samenwerken 
met een investeerder of jouw bedrijf te 
verkopen? Lijkt het aanbod te mooi om 
waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk 
ook. 
Wijs, bij twijfel, een ‘te mooi’ aanbod af. 
En als je er toch op in wilt gaan, lees de 
kleine letters, waar teken je exact voor?
Accepteer nooit contante betalingen. 
Vraag om het originele identiteitsbewijs en 
maak een foto/kopie. Is de investeerder 
een bedrijf? Vraag bij de Kamer van 
Koophandel gegevens op en kijk of het 
bedrijf een website heeft.
Zie je verdachte situaties in jouw 
omgeving, herken je de signalen die 
worden beschreven of ben je benaderd 
door criminelen? Meld dit dan bij de 
politie, de wijkagent of via 0900-8844. 
Anoniem melden kan bij Meld Misdaad 
Anoniem via 0800-7000 of op 
www.meldmisdaadanoniem.nl 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken bekend dat de  
omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het perceel Schoollaan 4 
in Limmen is verzonden op 26 april 2021. 

Het besluit omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 13 mei 2021 t/m 23 juni 2021 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. 
Tevens is het plan te raadplegen op www.castricum.nl  (via Plannen en Projecten/
Inzage procedures) en www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-ID: 
NL.IMRO.0383.OVL20Schoollaan4-VS01.

LET OP: in verband met het Corona virus is het gemeentehuis beperkt open. Wij 
verzoeken u dan ook eerst telefonisch contact (14 0251) op te nemen indien u de 
stukken in papieren vorm wilt inzien. 

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is 
gelegd, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuurs-
recht (Postbus 1621, 2003 BR  Haarlem). Voor de behandeling van een beroepschrift 
is griffierec t versc uldigd.

Voorlopige voorziening
De werking van een besluit wordt door indiening van een beroepschrift niet 
opgeschort. Daarvoor kan, indien onverwijlde spoed dat vereist, een verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht (Postbus 1621, 2003 BR  Haarlem); 
voorwaarde is dat tevens een beroepschrift is ingediend. Voor de behandeling van 
een verzoek is griffierec t versc uldigd.

Besluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het 
perceel  Schoollaan 4 in Limmen
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 Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Achterlaan 5 in Castricum, het vergroten van de zomerwoning, datum ontvangst 
29 april 2021 (WABO2100946)
Adriaen Banckertsstraat 4 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, 
datum ontvangst 5 mei 2021 (WABO2100991)
Bogerdlaan 26 in Limmen, het wijzigen van raamkozijnen van de woning, 
datum ontvangst 2 mei 2021 (WABO2100965)
Bogerdlaan 26 in Limmen, het verplaatsen van het raamkozijn in de badkamer, 
datum ontvangst 2 mei 2021 (WABO2100967)
Dorcamp 44 in Castricum, het vergroten van de woning t.b.v. een B&B, datum 
ontvangst 3 mei 2021 (WABO2100975)
Dr. Leenaersstraat 8 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
4 mei 2021 (WABO2100980)
Dusseldorperweg 2 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 5 mei 
2021 (WABO2100987)
Geelvinckstraat 35 in Castricum, het bouwen van een bijgebouw t.b.v. mantelzorg, 
datum ontvangst 1 mei 2021 (WABO2100960)
Jan van Galenlaan 16 in Castricum, het plaatsen van een nieuw kozijn, 
datum ontvangst 30 april 2021 (WABO2100950)
Kapelweg 22 in Limmen, het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst 5 mei 2021 
(WABO2100986)
Lindenlaan 103 in Castricum, het wijzigen van het gebruik  van de bestemming 
‘Groen’ en ‘Verkeer’, datum ontvangst 3 mei 2021 (WABO2100976)
Tulpenveld 2 in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 3 mei 2021 
(WABO2100973)
Van Oldenbarneveldweg 9 in Castricum, het realiseren van 3 appartementen, 
datum ontvangst 30 april 2021 (WABO2100952)
Zeeweg 45 in Castricum, het wijzigen van de gevel, datum ontvangst 3 mei 2021 
(WABO2100974)
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

Den Burglaan 5 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 7 mei 2021 
(WABO2100622)
Kastanjelint 10 t/m 26 (even) te Limmen en Kastanjelint 1 t/m 29 (oneven) 
te Limmen (C 4734), het bouwen van 24 woningen, verzenddatum 6 mei 2021 
(WABO2002610)
Koningsweg 6 in Akersloot, het plaatsen van dakkapellen en het isoleren van het dak 
(legalisatie), verzenddatum 30 april 2021 (WABO2100623)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Den Burglaan 5 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 7 mei 2021 
(WABO2100622)

Verlengen behandeltermijn

Hollaan 3a, 3b en 3c te Castricum (Beverwijkerstraatweg 152), het bouwen van 
3 recreatiewoningen, verzenddatum 6 mei 2021 (WABO2100220)
Zeeweg 8 in Castricum, het plaatsen van portalen, verzenddatum 30 april 2021 
(WABO2100536)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Het stukje over decorandus, de heer Fred Bakker moet zijn:

De heer Fred Bakker is medeoprichter, voorzitter en beheerder van de kinderboerderij 
‘Stichting ’t Dierenduintje’ in Castricum en zet zich al jarenlang in voor het dierenwel-
zijn. Hij geeft voorlichting aan bezoekers en begeleidt vrijwilligers met een beperking, 
dan wel afstand tot de arbeidsmarkt en begeleidt scholieren die een maatschappelijke 
stage bij de kinderboerderij lopen. 

Rectificatie gemeentenieuws 5 mei 

 Agenda raadsinformatieavond / commissie
 DINSDAG 18 mei 2021

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

19.30 – 20.45 Presentatie Regionale Energiestrategie 1.0 
  Pauze
21:00 – 21.45 Presentatie op initiatief van de fractie van GroenLinks door  
 architectenbureau KAW over koppelkansen woningnood en  
 woonverdunning 
21.45 – 23.00 Diverse presentaties rondom de sociale huur- en koop-
 woningenmarkt
  Commissie
21.00 – 22.30  Consultatie vervolgproces inzake locatie nieuwbouw Integraal  
 Kindcentrum (IKC) Bakkum

U bent van harte welkom de vergade-
ringen 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 commissie-
vergaderingen? 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. 

■■ CONTACT 
Wilt u een verzoek doen, loopt u tegen 
een probleem aan of wilt u een idee voor-
leggen, meld u dan aan via de griffie per 
mail via raadsgriffie@castricum.nl, of tele-
fonisch via 088 909 7014, 088 909 7094 
of 088 909 7390. 

Aanmelden kan tot en met donderdag  
13 mei 12.00 uur. Het eerstvolgende 
raadsspreekuur is op maandag 17 mei. 

 Algemene informatie vergaderingen  
 gemeenteraad Castricum

 Agenda Raadsplein 20 mei 2021 
Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp
 Commissies
19.45 – 20.30  Bestemmingsplan Raadhuisplein 3 te Castricum (Eerste Kwartier)
19.45 – 20.30 Klimaatadaptatiestrategie en Uitvoeringsagenda regio Alkmaar
   Pauze
20.45 – 21.30 Quickscan culturele infrastructuur
20.45 – 21.45   Beleidsaanpak openbare laadinfrastructuur
21.45 – 22.30   Commissie Algemene Zaken* 
 1A Wijziging GR RHCA 
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 22 april 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
22.45 – 23.00  Raadsvergadering
    1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politieke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A DPO-onderzoek marktruimte supermarkt Bakkum (Stetweg) /  
     Kooiplein i.r.t. planvorming Kooiplein
 B Motie zelfwoonplicht bij (sociale) koopwoningen  
 C Wijziging GR RHCA (onder voorbehoud van commissie-
    behandeling)
 5 Sluiting
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