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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  

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 on er ag  ei en 

ins ag  ei (en dus niet op 21 mei, Hemelvaartsdag) treft  u hierboven 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 
griffi  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 griffi  e terecht. Dat 
kan per mail via raadsgriffi  e@castricum.nl, of telefonisch via 088 909 7014 of 088 909 7015.

Virtuele commissievergaderingen 
gemeenteraad Castricum

e i ieustraat u stet en e on erko ens i k e eer i n
Hemelvaartsdag, donderdag  21 mei  2020  -  Gesloten
Vrijdag 22 mei  2020  -  Open

er angen e agen a a in a e ing 
 en  astri u   Donderdag 21 mei wordt  oens ag  ei
 en  astri u   Donderdag 21 mei wordt  ri ag  ei

De vervangende ophaaldagen kunt u ook vinden in de Afvalwijzer-app of 
www.mijnafvalwijzer.nl

Milieustraat dicht met Hemelvaartsdag

De gemeenteraad heeft  op 5 maart 2020 de ‘Oplegnoti ti e actualisati e van het masterplan 
inbreidingen’ vastgesteld. De oplegnoti ti e is een actualisati e van het Masterplan Inbreidingen 
uit 2009: een overzicht van locati es waar binnen de bebouwde kom van Akersloot, Bakkum, 
Castricum en Limmen, nog woningbouw mogelijk is. 

Wijzigingen ten opzichte van het Masterplan Inbreidingen 2009 zijn beperkt en de uitgangs-
punten uit 2009 zijn ongewijzigd:
-  openhouden landelijk gebied door - daar waar mogelijk - woningbouw binnen de kernen te     
   realiseren via intensiveren, combineren en transformeren;
-  niet bouwen in parken en het stedelijk groen.

In de oplegnoti ti e zijn voor de bestaande locati es geen wijzigingen doorgevoerd, de 
gerealiseerde locati es zijn verwijderd en er zijn enkele nieuwe locati es toegevoegd. Deze 
locati es, die nieuw in de oplegnoti ti e van het masterplan zijn opgenomen, zijn in de omgeving 
niet onbekend. 

U kunt de ‘Oplegnoti ti e actualisati e masterplan inbreidingen’ tot 25 juni 2020 inzien in het 
gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA in Castricum.
Wilt u de stukken f siek bekijken of heeft  u vragen aan het team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, dan kunt u bellen: 14-0251. Let op: Het gemeentehuis is beperkt open 
i.v.m. corona-maatregelen. 

Castricum, 13 mei 2020

Vaststelling ‘Oplegnotitie actualisatie 
masterplan inbreidingen’
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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

Omgevingsvergunning Publicatie Castricum 13 mei 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Starti ngerweg tegenover 37 in Akersloot, het bouwen van een schuur/schuilstal, datum 
ontvangst 1 mei 2020 (WABO2000884) 
Prins Hendrikstraat 34 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 2 
mei 2020 (WABO2000885)
Pernéstraat 56 in Castricum, het bouwen van een tuinhuisje, datum ontvangst 3 mei 2020 
(WABO2000887)
Hoocamp 31 in Akersloot, het plaatsen van een raam, datum ontvangst 4 mei 2020 
(WABO2000892)
Hoocamp 31 in Akersloot, het kappen van een kersenboom, datum ontvangst 4 mei 2020 
(WABO2000893)
Boekel 17 in Akersloot, het maken van een dakaanpassing, datum ontvangst 4 mei 2020 
(WABO2000891)
Woude 1 in De Woude, het betegelen van een tuin, datum ontvangst 4 mei 2020 
(WABO2000896)
Van Egmondstraat 7 b in Castricum, het vervangen van de dakkapel, datum ontvangst 5 mei 
2020 (WABO2000903)
Breedeweg 2 in Castricum, het plaatsen van een hekwerk rondom het dakterras, datum 
ontvangst 5 mei 2020 (WABO2000905)
Bachstraat 39 in Akersloot, het vergroten van de woning, datum ontvangst 6 mei 2020 
(WABO2000910)
Stetweg 14 in Castricum, het plaatsen van een stalen brandtrap, datum ontvangst 7 mei 
2020 (WABO2000913)
Kerkweg 53 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 7 mei 2020 
(WABO2000915)
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
Eerste Groenelaan 61 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 6 mei 2020 
(WABO2000410)
 Anna Paulownastraat 14 in Castricum, het plaatsen van een aanbouw, verzenddatum 4 mei 
2020 (WABO2000781)
Braveld 11 in Castricum, het plaatsen van twee dakkapellen, verzenddatum 8 mei 2020 
(WABO2000678)
Burgemeester Mooijstraat 6 in Castricum, het wijzigen van de pui, verzenddatum 8 mei 
2020 (WABO2000346)
Kapelweg 49 in Limmen (C .4617), het bouwen van een woning, verzenddatum 8 mei 2020 
(WABO2000632)
Kapelweg 49 in Limmen (C .4617), het bouwen van een woning, verzenddatum 8 mei 2020 
(WABO2000632)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar mak-
en. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)
Prins Bernhardlaan 28 in Akersloot, het aanbrengen van een kapconstructi e op de 
bestaande garage, verzenddatum 1 mei 2020 (WABO2000720) 
Hoocamp 31 in Akersloot, het kappen van een kersenboom, verzenddatum 7 mei 2020  
(WABO2000893)  
Johannisweg 2 in Castricum, het herinrichten van het parkeerterrein , verzonden 7 mei 2020 
(WABO2000673) 
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar mak-
en. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)
Uitgeesterweg 17 in Limmen, het veranderen van de woning (gevel), verzenddatum 1 mei 
2020 (WABO2000428)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar mak-
en. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Van 11 mei t/m oktober vaart de pont in Akersloot weer volgens de oorspronkelijke 
zomerdienstregeling:
- van maandag t/m vrijdag van 07.00 – 23.00 uur
- op zaterdag en zondag van 08.00 – 22.00 uur
- op feestdagen van 08.00 – 20.00 uur

Iedere eerste dinsdagochtend van de maand vaart de veerpont van 9.30 tot 12.30 niet 
wegens onderhoud.

Zomerdienstregeling pont AkerslootBesluit omgevingsvergunning voor het 
bouwen van 8 appartementen op het perceel 
Raadhuisweg 13-15 in Akersloot
Burgemeester en wethouders van gemeente Castricum maken bekend dat de omgevingsvergun-
ning voor het bouwen van 8 appartementen op het perceel Raadhuisweg 13-15 in Akersloot is 
verzonden op 14 april 2020. 

Het besluit omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken liggen vanaf 14 mei 2020 tot en 
met 24 juni 2020 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het plan te raadplegen 
op www.castricum.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-ID: NL.IMRO.0383.OVA19Raad-
huisweg13-VS01.
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 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 Bestuursrecht (Postbus 1621, 
2003 BR  Haarlem). Voor de behandeling van een beroepschrift  is griffi  erecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening
De werking van een besluit wordt door indiening van een beroepschrift  niet opgeschort. Daar-
voor 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 griffi  erecht verschuldigd.

Burgemeester en wethouders van gemeente Castricum,
13 mei 2020

Tot 1 juni a.s. is het mogelijk om mee te praten 
en te denken over het Voorlopig Ontwerp voor de  
herinrichti ng Rijksweg Limmen. Op deze belang-
rijke gebiedsontsluiti ngsweg willen we een goede 
doorstroming behouden en de verkeersveiligheid 
verbeteren. Meer informati e, de voorlopige 
ontwerpen noordelijk en zuidelijk deel en de link 
‘meepraten en meedenken’ naar het forum vindt 
u op de website www.castricum.nl/rijksweg

Op het forum kunt u tot 1 juni a.s. meedenken 
over verschillende onderwerpen als verkeer, parkeren, bomen en groen, riolering of een ander 
onderwerp. 

Vragen of opmerkingen kunt u ook sturen naar rijksweglimmen@debuch.nl

Participatie Rijksweg Limmen




