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Voorlopige agenda Raadsplein
28 mei 2020

  aadsinformati ebijeenkomst
19.00  19.45  Presentati e van de Kadernota 2021
   

  ommissie
20.00  21.15  Erfgoednota 
    

  Pauze
  ommissie
21.30  22.30  Vervolgbehandeling moti es Maranatha 
    

  ommissie
21.30  22.00  Verordening op het recht van onderzoek 2020 
   

  ommissie
22.00  22.30  Commissie Algemene Zaken 
  

 1A Besluitenlijst raadsvergadering 19 mei 2020
 1B Lijst van ingekomen stukken
 1C Lijst ter inzage gelegde informati e
 1D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
 1E Vragen uit de raad
  
22.45  23.00   aads ergadering 
    

 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Evaluati e pilot jongerenwerk
 B Fietsbeleidsplan
 C Cultuurnota 
 D Moti es 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 voorlopige agenda van donderdag 28 mei treft  u hieronder aan. De bijbehorende vergaderstuk-
ken en de defi niti eve agenda 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: 

De ergadering is li e te olgen ia adio astricum

 kunt de ergadering li e bijwonen ia de ergadera licati e oom  en instructi e 
kunt u inden o  www castricum nl irtueel ergaderen  De toegangscodes kunt u 

inden o  castricum raadsinformati e nl bij de desbetreff ende ergadering

nkele dagen na de ergadering kunt u deze terugkijken in het 
raadsinformati es steem ia castricum raadsinformati e nl

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 
gemeenteraad Castricum

Milieustraat gesloten op 2e Pinksterdag

De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te geven over 
de kadernota op donderdaga ond  juni aanstaande  m  uur kunt u uw mening 
kenbaar maken via de virtuele vergadering. De kadernota zelf kunt u vinden op castricum.
raadsinformati e.nl bij de vergaderstukken van 4 juni a.s. 

at is de kadernota
De kadernota vormt de opmaat naar de begroti ng van 2021 en geeft  richti ng aan het fi nanci le 
beleid van de gemeente voor de komende jaren. Voor de raad is de behandeling van de 
kadernota n van de belangrijkste vergaderingen van het jaar. De gemeenteraad geeft  in deze 
vergadering richti ng aan hoe gemeenschapsgeld wel en niet wordt besteed. 

Ook voor u als inwoner, organisati e of instelling van de gemeente Castricum dus een belangrijk 
moment. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening op 4 juni, zodat de raadsleden uw 
input kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de kadernota.
 
De verkoop van de aandelen Eneco heeft  de gemeente Castricum een fl ink bedrag (23 miljoen) 
opgeleverd. Ook als u idee n heeft  over de besteding daarvan, bent u van harte welkom. 

Op 28 mei 2020 wordt de kadernota tussen 19.30 en 20.15 door het college aan de raad 
gepresenteerd. Ook dit gebeurt in een virtuele vergadering die u als inwoner kunt bijwonen. 
De politi eke behandeling van de kadernota vindt plaats op 18 juni 2020, gevolgd door 
besluitvorming op 25 juni 2020.

Als u uw mening wilt laten horen wordt u vriendelijk verzocht zich  vooraf - te melden bij de 
gri   e via 088-9097015 of 088-9097014. Mailen kan ook naar raadsgri   e@castricum.nl

Meer informati e over de virtueel vergaderen kunt u hier vinden: 
www.castricum.nl/virtueelvergaderen

Geef uw mening over de Kadernota 2021

De gemeente raagt iedereen 
om de aanwezigheid an de 
eiken rocessieru s in een boom bij 
de gemeente te melden  hou ooral 
afstand en robeer het nest niet zelf te 

erwijderen

anneer en hoe kan de 
eiken rocessieru s oor o erlast 
zorgen
Van ongeveer half mei tot half augustus 
kan een nest met eikenprocessierupsen 
in eikenbomen voor ongemak zorgen. 
De rupsen krijgen brandharen als ze in 
het vierde larvestadium zitt en (700.000 
haren!). Deze haren komen door de 
wind in de lucht op mensen en dieren. 
De hoeveelheid blad aan de eik bepaalt 
de ontwikkeling van de rups. Vooral op 
eiken die vol in blad staan, zijn rupsen in het vierde larvestadium te vinden. De meeste overlast 
wordt in juni verwacht, maar ook daarna kunnen de haren van de rups voor ellende zorgen. 
Meer informati e kunt u vinden op het kennispla  orm processierups: www.processierups.nu

elding maken
U kunt een melding maken in de fi xi-app (deze app kunt u downloaden in de oogle Pla  Store 
of de Apple Appstore). Ook kunt u een melding maken op onze website of door te bellen: 
www.castricum.nl/melding, telefoon: 14 - 0251

Informatie over de eikenprocessierups

Op 2e Pinksterdag, maandag 1 juni 2020, zijn de milieustraat op Schulpstet 17 en de 
onderkomens Wijkbeheer gesloten.

ijzigingen inzameldagen af al

 en D immen  west  Maandag 1 juni wordt  rijdag  mei
 en D immen  oost  Maandag 1 juni wordt  dinsdag  juni
D De oude   Maandag 1 juni wordt  dinsdag  juni

De vervangende ophaaldagen kunt u ook vinden in de Afvalwijzer app of op 
www.mijnafvalwijzer.nl (de app is te downloaden via de oogle Pla  Store)

Tijdens de Lintjesregen op 24 april dit jaar zijn maar liefst zeven inwoners 
van onze gemeente onderscheiden met een Koninklijke onderscheiding. 
Door de Corona maatregelen krijgen zij hun onderscheiding (‘lintje’) later 
nog uitgereikt door de burgemeester. 
Daarmee krijgen zij een blijk van waardering uit de samenleving voor alle 
langdurige inzet voor de maatschappij op allerlei terreinen. Kent u ook 
iemand in uw omgeving die een lintje verdient? Dan kunt u die persoon 
voordragen. Neem contact op met de gemeente waarin de persoon woont.
Een koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee 
gelegenheden:

 ti jdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’, dit is de laatste werkdag voor   
   Koningsdag

 en bij een bijzondere gelegenheid, zoals bijvoorbeeld een afscheid of een  
   jubileum.

raag oor  juli een lintje aan
Wanneer u iemand wilt voordragen voor een lintje, doet u dat dan voor 
1 juli 2020 als u wilt dat de onderscheiding ti jdens de jaarlijkse 
‘lintjesregen’ in 2021 wordt uitgereikt. 
Een voorstel voor de uitreiking bij een bijzondere gelegenheid, moet zes 
maanden voor de gewenste datum van uitreiking worden ingediend. 

eer informati e  
Over de regels rond de toekenning van lintjes kunt u alles lezen op de website www.lintjes.nl.
Voor meer informati e over het aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding kunt u contact 
opnemen met Els Verbeek van het bestuurssecretariaat, telefoon 088  909 7057 of via emailadres 
elsverbeek@debuch.nl.

Kent u iemand die een lintje verdient? 
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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 20 mei 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Hogeweg 92 in Limmen, het ti jdelijk bewonen van woonunits gedurende het bouwen van 
een woning, datum ontvangst 7 mei 2020 (WABO2000918)
Willem Lodewijkstraat 22 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 8 
mei 2020 (WABO2000922)
Kapelweg 42 in Limmen, het wijzigen van de erker, datum ontvangst 8 mei 2020 
(WABO2000919)
Zeewinde 5 in Limmen, het vervangen van de garagedeur door een spouwmuur, datum ont-
vangst 11 mei 2020 (WABO2000931)
Jacob Rensdorpstraat 2 in Castricum, het verbouwen van de schuur/garage, datum ont-
vangst 12 mei 2020 (WABO2000936)
Jasmijnlint 5 in Limmen, het bouwen van een veranda, datum ontvangst 12 mei 2020 
(WABO2000939)
Koningsweg 16 in Akersloot, het gewijzigd uitvoeren van de eerder verleende vergunning 
(legalisati e), datum ontvangst 14 mei 2020 (WABO2000949) 
Korte Cieweg 28 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 13 mei 2020 
(WABO2000948)
Poelven 25a t/m 31a in Castricum, het realiseren van een dakterras, datum ontvangst 12 
mei 2020 (WABO2000956)
Oranjelaan 6 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 11 mei 2020 
(WABO2000959)
Heereweg 24 in Castricum, het uitbreiden van de woning, datum ontvangst 14 mei 2020 
(WABO2000968)
Koningsweg 76 in Akersloot, het splitsen van een woning (boerderij), datum ontvangst 14 
mei 2020 (WABO2000969)
Oranjelaan 2a in Castricum, het aanbrengen van lichtreclame, datum ontvangst 13 mei 2020 
(WABO2000952)
‘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
Mozartlaan 18 in Akersloot, het plaatsen van dakkapellen, verzenddatum 12 mei 2020 
(WABO2000635)
Dr. Ramaerlaan 20 in Castricum, het bouwen van een aanbouw, verzenddatum 8 mei 2020 
(WABO2000217)
Duinenboschweg 7 in Castricum, het bouwen van een bijgebouw en het inrichten van het 
erf, verzenddatum 12 mei 2020 (WABO2000401)

Duinenboschweg 9 in Castricum, het bouwen van een bijgebouw en het inrichten van het 
erf, verzenddatum 12 mei 2020 (WABO2000400)
Duinenboschweg 11 in Castricum, het bouwen van een bijgebouw en het inrichten van het 
erf, verzenddatum 12 mei 2020 (WABO2000402) 
Duinenboschweg 13 in Castricum, het bouwen van een bijgebouw en het inrichten van het 
erf, verzenddatum 12 mei 2020 (WABO2000404)
Zuiderdijkje 5a in Castricum (Zuiderdijkje 5 te Castricum), het bouwen van een mantelzorg-
woning met recreati eruimte/camping recepti e, verzenddatum 14 mei 2020 (WABO1900263)
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)
Johannisweg 2 in Castricum, het herinrichten van het parkeerterrein, verzenddatum 7 mei 
20920 (WABO2000673)
Plantraam 3 in Limmen, het bouwen van een schuur, verzenddatum 15 april 2020 
(WABO2000634) 
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) 
Molenweide 57 in Castricum het bouwen van een schuur, verzenddatum 21 april 2020 
(WABO2000338)  
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
Koningsweg 19 in Akersloot, het vergroten van de woning (WABO2000566)
Zeeweg 31 in Castricum het aanleggen van een padelbaan (WABO2000518)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Heereweg 114 in Castricum het brandveilig gebruik Horizon Castricum, verzenddatum 12 
mei 2020 (WABO1901551)
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt vanaf 20 mei 2020 zes weken ter inzage. Een 
belanghebbende kan binnen zes weken na 20 mei 2020 een beroepschrift  indienen bij de 
Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621 2003 BR Haarlem. Voor meer informati e kunt u 
contact met ons opnemen.

Dank en waardering voor docenten
en kinderopvangmedewerkers
Wethouder Ron de Haan overhandigde op 
donderdag 14 mei taart en bloemen aan de 
heer Huti ng van basisschool de Klimop. Net 
als alle basisscholen en kinderopvanglocati es 
in Castricum ontving de Klimop de taart en 
de bloemen van gemeente Castricum. Als 
gebaar van dank en waardering. Vanwege de 
bijzondere en fl exibele inzet van docenten 
en kinderopvangmedewerkers ti jdens de 
coronasituati e. Samen houden we het 
coronavirus onder controle.

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij op 12 mei 2020 een anterieure overeenkomst ex 
arti kel 6.24, lid 1, Wro hebben gesloten voor de Locati e Meester Ludwigstraat 2a te Castricum, 
kadastraal bekend gemeente Castricum, secti e B, nummer 12604. De anterieure overeenkomst 
is gesloten met de eigenaar van genoemde perceel en heeft  betrekking op het realiseren van 
drie woningen in het pand van de bestaande kaasmakerij van melkfabriek de Holland aan de 
Meester Ludwigstraat 2a en de realisati e van parkeervoorzieningen. Ten behoeve van deze 
realisati e heeft  de ontwikkelaar op 22 januari 2020 een omgevingsvergunning aangevraagd. Met 
het sluiten van deze anterieure overeenkomst heeft  de gemeente voldaan aan haar verplichti ng 
om de kosten voor de planologische medewerking te verhalen in de zin van arti kel 6.12 Wro. 
Om de voormelde herontwikkeling van de locati e mogelijk te maken is de gemeente bereid 
planologische medewerking te verlenen.

Data en locati e inzage
Met ingang van 19 mei 2020 kunt u, gedurende een periode van 6 weken een zakelijke 
beschrijving van de anterieure overeenkomst opvragen bij mevrouw A.M. Moerbeek via het 
emailadres: arlett emoerbeek@debuch.nl.

Informati e
Meer informati e is verkrijgbaar bij mevrouw A.M. Moerbeek,  jurist bij Team Beleid & Vastgoed, 
telefoon 088-909 7887.

Anterieure overeenkomst

Een collega voor de functi e 

“chauff eur reiniging”
Kijk voor de vacaturetekst op werkenbij.debuch.nl

De BUCH zoekt..

INFOPAGINA

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij op 12 mei 2020 een anterieure overeenkomst ex 

foto: Fotostudio Starfi eld

Maakt u zich zorgen over het coronavirus in combinati e met schoolgaande kinderen?
De jeugd- en gezinscoaches zijn iedere werkdag bereikbaar via het algemene telefoonnummer 
van de gemeente, dat is 14 0251. Belt u gerust.
Voor veel kinderen is het fi jn om weer naar school te kunnen. Veel ouders en kinderen hebben 
nog wel vragen of zelfs zorgen over het gedrag van hun kind door deze ingewikkelde corona-ti jd. 
Denk bijvoorbeeld aan vragen als:
Mijn dochter is bang voor het virus. Hoe kan ik dit wegnemen? 
Iemand uit ons gezin behoort tot de risicogroep en is daarom kwetsbaar. Kan mijn kind wel naar 
school? Hoe voorzichti g moet ik zijn, want ik ben bang om ziek te worden?
Kan er wel een vriendje of vriendinnetje van mijn kind bij ons thuis komen spelen? 
De jeugd- en gezinscoaches denken mee met ouders (en kinderen) en hebben ti ps en adviezen: 
juist nu ti jdens de coronacrisis helpen zij ouders en kinderen met vragen die zij hebben over 
deze ingewikkelde ti jd. Het kan een eenmalig gesprek zijn, maar ook een paar gesprekken op rij. 
Het gaat meestal om kortdurende hulp.

De jeugd- en gezinscoaches denken met u mee 




