
woensdag 18 mei 2022

Gemeentenieuws

      

Agenda Raadsvergadering 
Donderdag 19 mei 2022 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

20.00 uur Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Coalitieakkoord
A Presentatie coalitieakkoord 
B Debat over coalitieakkoord
4 Benoeming en beëdiging wethouders
A Aantal wethouders en tijdsbestedingsnorm

 Voorstel ont effing vereiste inge etensc ap kandidaat
wethouders Binnendijk en Slettenhaar

C Benoeming wethouders Beems, Binnendijk, Brouwer 
en Slettenhaar

5 Toelating en beëdiging raadsleden
 eggen eed of belofte door commissieleden  

7 Overige besluitvorming
A Fractieverantwoordingen januari – maart 2022 

 Voorstel be andelwi e rapporten ekenkamercommissie
BUCH

 urgerinitiatief van d r. en akker m.b.t. een alternatief
verkeersplan voor Castricum  

8 fsc eid vertrekkend college
9 Sluiting 

Energietoeslag kan worden aangevraagd
e energiepri en sti gen. at betekent dat

u veel meer moet betalen voor gas en elek
tra. e gemeente geeft daarom n keer
een energietoeslag aan mensen met een 
laag inkomen. De hoogte van het bedrag is 
maximaal € 800 netto per huishouden. Veel 
mensen met een laag inkomen, die bij de 
gemeente bekend i n ebben de toeslag
reeds uitgekeerd gekregen.

Wanneer komt u in aanmerking voor de 
toeslag?
De toeslag is bedoeld voor mensen met een 
laag inkomen. De inkomensgrens is 120% 
van het sociaal minimum. Hoeveel dat is, is 
af ankeli k van uw situatie. i k op
www.castricum.nl/energietoeslag voor de 
precie e voorwaarden.

Hoe vraag ik de toeslag aan?
nwoners die bi ondere bi stand ontvan
gen of een minimaregeling ebben de
toeslag automatisch gekregen. Zij heb
ben ierover een brief ontvangen. Heeft u
geen brief ontvangen en denkt u ook rec t
te hebben? Vraag de toeslag dan aan via: 
www.castricum.nl/energietoeslag 

Heeft u ulp nodig bi de aanvraag eem
dan contact op met de gemeente via 072 
888 of met tic ting el i n via
509 52 67 (bereikbaar tussen 09.00 en 
1 . uur . kunt ook voor ulp bi de
aanvraag naar het inloopspreekuur van de 
bibliotheek in Castricum op vrijdag tussen 

. en 1 . uur of in kersloot op
donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur.

Inloopspreekuur sociaal team 
Akersloot weer van start
Sociaal Team Akersloot maakt een door
start met et inloopspreekuur. Vanaf
woensdag 25 mei kunt u als inwoner van 
Akersloot weer bij ons terecht. U kunt gratis 
en vri bli vend bi ons langskomen voor u elf
of voor iemand anders. e informatie die u
aan ons vertelt bli ft vertrouweli k.

Elke woensdag spreekuur 
Heeft u vragen over wel i n org werk en
inkomen wonen opvoeden of relaties Het

Sociaal Team kan u hierbij helpen. 
Het spreekuur is elke woensdag van 14.00 
tot 16.00 uur in d’Oude Jacobus, 
Julianaweg 20 in Akersloot.

Voor vragen en meer informatie kunt u
mailen naar: 
sociaalteamakerslootlimmendewoude@
debuc .nl of op werkdagen van . tot
12.00 uur bellen met 14 0251.

Gemeentediensten gesloten op 26 mei 
Op Hemelvaartsdag, 26 mei, is het 
gemeente uis inclusief de balies en de
receptie gesloten. Die dag is ook de mili
eustraat in Castricum gesloten (net als die 
in Heiloo itgeest en gemeente ergen .

e geplande op aalronde voor restafval op

Hemelvaartsdag mei wordt ver et naar
vrijdag 27 mei. 

TIP: U kunt de juiste ophaaldagen altijd 
vinden op mi nafvalwi er.nl en in de

fvalwi er app.

Heb i tec nisc in ic t ben e een aanpakker werk e graag buiten en ben
e c t een vakman of vakvrouw

Dan zijn wij misschien op zoek naar jou! 

i oeken een medewerker serviceteam voor uur per week. ets voor
ou i k op werkeninnoord ollandnoord.nl en reageer voor mei .

Hou jij de wijk schoon en heel?

       

genda raadsinformatieavond commissies
Dinsdag 24 mei 2022  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

1 . .1    resentie 1e irap adernota
Pauze

20.30 – 22.00 Commissie diverse ruimtelijke plannen: 
estemmingsplan twee woningen c terweg 1 1 a te

   Limmen 
• Bestemmingsplan klein Dorregeest Akersloot

. .  ommissie diverse voorstellen m.b.t. werkwi e raad
• Reglement van Orde gemeenteraad Castricum 2022
• Gedragscode integriteit volksvertegenwoordigers gemeente 
   Castricum 2022
• Meldingsprotocol vermoedens van schendingen integriteit 
   volksvertegenwoordigers gemeente Castricum 2022

22.00 – 22.30 Commissie Algemene Zaken* 
1  oestemming wi iging tekst gemeensc appeli ke regeling
 egionaal Historisc entrum lkmaar H
2A Besluitenlijst raadsvergadering 21 april 2022 
2B Lijst van ingekomen stukken 

 i st ter in age gelegde informatie
2D Mededelingen van het college
 lgemeen
 it de samenwerkingsverbanden
2E Vragen uit de raad 

emeenteraad be oeken en contact
De vergadering bijwonen
Op donderdag 19 mei en dinsdag 24 mei 
vergadert de raad in het gemeentehuis. 
U bent van harte welkom de vergaderingen 
bij te wonen. Ook kunt u alle vergaderingen 
live volgen via de website 
castricum.raadsinformatie.nl en vanaf de
volgende dag terugkijken. Hier vindt u 
tevens alle vergaderstukken. 

Geef uw mening over de 
Kadernota 2023
De gemeenteraad van Castricum nodigt u 
van harte uit om uw mening te geven over 
de adernota op donderdagavond

uni aanstaande. e agenda voor de e
avond versc i nt volgende week op de e
pagina. 

De kadernota vormt de opmaat naar de 
begroting van en geeft ric ting aan
et nanci le beleid van de gemeente

voor de komende jaren. Voor de raad is de 
be andeling van de kadernota n van de
belangrijkste vergaderingen van het jaar. De 
gemeenteraad geeft in de e vergadering
richting aan hoe gemeenschapsgeld wel en 
niet wordt besteed. 

ok voor u als inwoner organisatie of
instelling van de gemeente Castricum dus 
een belangrijk moment. De gemeenteraad 
hoort daarom graag uw mening op 

uni odat de raadsleden uw input kun

nen meenemen bij de verdere behandeling 
van de kadernota. U kunt de kadernota in 
de loop van volgende week vinden op de 
website castricum.raadsinformatie.nl bi de
vergaderstukken van 2 juni 2022. Als u uw 
mening wilt laten horen wordt u vriendelijk 
ver oc t ic te melden bi de griffie.

De gemeenteraad behandelt de kadernota 
op 16 juni 2022. Besluitvorming over de 
kadernota vindt plaats op 23 juni 2022.

Aanmelden voor het raadsspreekuur
Vertegenwoordigers van verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met u
als inwoner in gesprek. ilt u een ver oek
doen, loopt u tegen een probleem aan 
of wilt u een idee voorleggen dan kunt u
ic aanmelden voor et raadsspreekuur.

Het raadsspreekuur vindt elke twee weken 
plaats op maandagavond. Aanmelden kan 
via de griffie tot uiterli k 1 . uur op de
donderdag voorafgaand aan et spreekuur.
Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op 
maandag 23 mei 2022. 

Meer informatie
i k op castricum.raadsinformatie.nl voor

informatie over de vergaderingen agenda s
stukken en inspreken.  
Heeft u nog vragen dan kunt u terec t bi
de griffie e mail raadsgriffie castricum.nl
of telefoon 88 1 88 of
088 909 9082.



woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 18 mei 2022

Gemeentenieuws

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

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Pimpernel in 
Castricum.

Het verkeersbesluit kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf 18 mei 
2022 ligt het verkeersbesluit 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze 
periode kunt u bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Team Verkeer en Vervoer Castricum via 140251.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Onderstaande bomen worden binnenkort verwijderd. 

Boom Locatie
1 Acacia (bijzondere boom) Dorpsstraat tussen huisnummers 65 en 67
1 Zwarte els Kerkemeer naast huisnummer 30 (Akersloot)

Meer informatie staat op onze website: www.castricum.nl/bomen

Aankondiging verwijderen bomen

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd Verleend

Longfonds collecteert
van 15 t/m 21 mei 2022.

Charlotte Ruyslaan 33 in Castricum, het bouwen van een garage, verzenddatum 
11 mei 2022 (Z044663)
Dorpsstraat 23 in Castricum, het wijzigen van het gebruik ten behoeve van wonen, 
verzenddatum 11 mei 2022 (Z22 067737)
Dusseldorperweg 137 in Limmen, het realiseren van 2 appartementen, verzenddatum 
10 mei 2022 (Z22 059212)
Fien de la Marstraat 13, 25, 45, 49, 63, 65 in Castricum, het plaatsen van 
zonnepanelen, verzenddatum 9 mei 2022 (Z22 069440)
Koningin Julianastraat 1 in Castricum, het wijzigen van de gevel en de constructie 
van de aanbouw, verzenddatum 6 mei 2022 (Z22 068692)
Kortenaerplantsoen 44 in Castricum, het plaatsen van airco units, verzenddatum 
10 mei 2022 (Z22 064975)
Oosterzijweg 25 in Limmen, het realiseren van een bed en breakfast in het bestaande 
bijgebouw, verzenddatum 11 mei 2022 (Z22 061782)
Oranjelaan 43 in Castricum, het plaatsen van een veranda, verzenddatum 6 mei 2022 
(Z22 069623)
Oranjelaan 43 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 6 mei 2022 
(Z22 066841)
Schoutenbosch 77 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 11 mei 
2022 (Z22 066489)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

verlenging beslistermijn aanvraag Omgevingsvergunning, Heereweg 89 in Castricum, 
het plaatsen van een schutting (legalisatie), verzenddatum 11 mei 2022 (Z22 059619)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Delving 67 in Akersloot, het vergroten van de woning, datum ontvangst 7 mei 2022 
(Z22 070716)
Händelstraat 14 in Castricum, het verbouwen van de woning, datum ontvangst 
9 mei 2022 (Z22 070879)
Kadastrale sectie A perceel 3096 in Akersloot, het realiseren van 14 parkeerplaat-
sen, datum ontvangst 10 mei 2022 (Z22 070986)
Koningsduin 63 in Castricum, het plaatsen van 2 dakkapellen, datum ontvangst 
9 mei 2022 (Z22 070813)
Walnootlint 7 in Limmen, het vergroten van de woning en het plaatsen van een 
dakkapel, datum ontvangst 9 mei 2022 (Z22 070891)
Willem de Zwijgerlaan 1 in Castricum, het plaatsen van een erfafscheiding, datum 
ontvangst 7 mei 2022 (Z22 070726)
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.

Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning 

Gepubliceerd op 11 mei 2022
Koningsweg 76b in Akersloot, het wijzigen van het bestemmingsplan, datum 
ontvangst 29 april 2022 (Z22 070089)
Moet zijn; aanvraag omgevingsvergunning 
Koningsweg 76b in Akersloot, het realiseren van een theehuis, datum ontvangst 
29 april 2022 (Z22 070089)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verleend

Bloemgaarde 41 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 9 mei 
2022 (Z22 068874)
Brakersweg 10 in Castricum, het realiseren van een B&B, verzenddatum 11 mei 
2022 (Z22 066640)
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