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Agenda Raadsplein28 mei 2020
  Raa sin or ati e i eenko st
19.00 – 19.45  Presentati e van de Kadernota 2021
   

  o issie
20.00 – 21.15  Erfgoednota 
    

  Pauze
  o issie
21.30 – 22.30  Vervolgbehandeling moti es Maranatha 
    

  o issie
21.30 – 22.00  Verordening op het recht van onderzoek 2020 
   

  o issie
22.00 – 22.30  Commissie Algemene Zaken 
  

 1A Besluitenlijst raadsvergadering 14 en19 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   Raa s erga ering 
    

 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Fietsbeleidsplan
 B Moti es Maranatha 
 4 Sluiti ng

De gemeenteraad van Castricum vergadert op dit moment virtueel in verband met de maatregelen 
tegen de verspreiding van het Coronavirus. De agenda van donderdag 28 mei en de voorlopige 
agenda van donderdag 4 juni treft  u hiernaast aan. De bijbehorende vergaderstukken en de defi ni-
ti 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:

e erga ering is i e te o gen ia Ra io astricu

 kunt e erga ering i e i onen ia e erga era icati e oo  en instructi e 
kunt u in en o  castricu n irtuee erga eren  e toegangsco es kunt u 

in en o  castricu raa sin or ati 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 ati es stee  ia castricu raa sin or ati 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

Aangepaste openingstijden Pinksteren 

De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te geven over 
de kadernota op donderdagavond 4 juni aanstaande. Om 21.15 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.  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 één 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 zo ‘n 23 miljoen euro opgeleverd. 

Ook als u idee n heeft  over de besteding daarvan, bent u van harte welkom. Op 28 mei 2020 
wordt de kadernota 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 te melden bij de griffi  e via 088-9097015 of 088-9097014. 
Mailen kan ook naar raadsgriffi  e@castricum.nl. Meer informati e over de virtueel vergaderen 
kunt u hier vinden: htt ps://www.castricum.nl/virtueelvergaderen

Geef uw mening over de kadernota

Tweede Pinksterdag, maandag 1 juni 2020, zijn het gemeentehuis en de milieustraat op 
Schulpstet 17  gesloten.
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 e ou e   Maandag 1 juni wordt  ins ag  uni

Voorlopige Agenda Raadsplein / raads-
informatiebijeenkomst 4 juni 2020

  u itco issie
18.30 – 19.15  Auditcommissie 
  

  o issie
19.30 – 21.00  Zienswijze op jaarstukken diverse gemeenschappelijke 
  regelingen:
  - Zienswijze op jaarrekening 2019 en begroti ng 2021 van de GGD  
    Hollands Noorden
  - Zienswijze op jaarrekening 2019 en begroti ng 2021 van de 
     VVI HVC
  - Zienswijze op jaarrekening 2019 en begroti ng 2021 van WNK  
    Personeelsdiensten
  - Zienswijze op jaarrekening 2019, begroti ngswijziging 2020 en   
     begroti ng 2021 Recreati eschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer  
     (RAUM)
  - Zienswijze op jaarrekening 2019 en begroti ng 2021 
    Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
   

  Raa sin or ati ea on  
19.30 – 21.00  Presentati e bestuursopdracht integraal verkeersplan Castricum 
 

  Pauze
  Raa sin or ati ea on  
21.15 – 22.30  Gelegenheid voor reacti es inwoners en organisati es op de 
  Kadernota 2021 alsmede gelegenheid om in te gaan op de 
  antwoorden van de technische vragen bij de Kadernota 2021
 

De gemeente Castricum gaat in samenwerking met 
jongerenwerk het skatepark aan de Bloemen vernieuwen. 
Daarvoor willen zij graag samenwerken met de echte 
e perts: de skaters. 
 
Ben jij skater en woonachti g in Castricum, Limmen 
of Akersloot en wil je meedenken over ons nieuwe 
skatepark? 
Je kunt je idee n voor 7 juni WhatsAppen naar 
jongerenwerker Amber Hulsen via 06-15396476  of 
mailen naar a.hulsken@welzijncastricum.nl. Je wordt 
dan toegevoegd aan de WhatsApp-groep om samen te 
brainstormen over het nieuwe park. 

Oproep aan alle ‘skaters’: Denk mee over het 
nieuwe skatepark de Bloemen

Op 1 juni a.s. mag uw zaak opengaan. 
In verband daarmee, vragen wij u om de onder-
staande vragen in een plan te beantwoorden: 

1.  Beschrijf of laat zien wat u bij u in de zaak 
doet om de verspreiding van het coronavirus 
te voorkomen.

2.  Hoe ziet uw zaak er nu uit? En hoe ziet de 
1,5 meter-platt egrond er vanaf 1 juni uit voor 
zowel het interieur als uw terras? Teken de 
situati e. 

3.  Hoe heeft  u uw reserveringen geregeld?

ien u  an e e eek nog in i  
a e uc n
Voor (hulp)vragen kunt u dit email-adres ook 
gebruiken.

Horecaondernemers opgelet!
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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 1 juni 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. Gesloten op maandag 1 juni.

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 27 mei 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Burgemeester Mooijstraat 19a in Castricum, het plaatsen van een pergola, datum ontvangst 
15 mei 2020 (WABO2000980)
Kooiplein 24 a in Castricum, het wijzigen van bestemming winkelruimte naar woonruimte, 
datum ontvangst 19 mei 2020 (WABO2000997)
De Kwekerij 2 b in Akersloot, het plaatsen van een carport, datum ontvangst 19 mei 2020 
(WABO2001008)
Dorpsstraat 76 in Castricum, het vervangen van handelsreclame op een geldautomaat, 
datum ontvangst 19 mei 2020 (WABO2001007)
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 25a t/m 31a in Castricum, het realiseren van een dakterras, verzenddatum 20 mei 
2020 (WABO2000956)
Schoolweg 43 in Limmen, het verbreden van de dakkapel, verzenddatum 19 mei 2020 
(WABO2000833)
Breedeweg 17 in Castricum, het realiseren van een dakopbouw en een balkon, 
verzenddatum 20 mei 2020 (WABO2000715)
Bakkerspleintje 26 in Castricum, het realiseren van een inpandige fi etsenstalling, 
verzenddatum 15 mei 2020 (WABO2000714)
Zonnedauw 1-3 in Limmen, het bouwen van een ti jdelijke woning en het maken van een 
uitweg, verzenddatum 19 mei 2020 (WABO2000626)
Amberlint 13 in Limmen ( kavel 25), het bouwen van een woning, verzenddatum 19 mei 
2020 (WABO2000607)

Zonnedauw 3 in Limmen (Zonnedauw 1-3 in Limmen), het bouwen van een woning, 
verzenddatum 15 mei 2020 (WABO2000577)
Duinenboschweg 15 in Castricum, het bouwen van een bijgebouw en het inrichten van het 
erf, verzenddatum 18 mei 2020 (WABO2000405)
Sifriedstraat 15 in Castricum, het gebruiken van een bijbehorend bouwwerk als één kamer 
ten behoeve van Bed & Breakfast, verzenddatum 15 mei 2020 (WABO2000379)
Van Oldenbarneveldweg 35 in Castricum, het bouwen van een vrijstaande berging, 
verzenddatum 18 mei 2020 (WABO2000263)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Recti fi cati e
Vanwege een soft ware aanpassing is in de publicati e van 20 mei 2020 onderstaande tekst 
vermeld:
Zuiderdijkje 5a in Castricum (Zuiderdijkje 5 te Castricum), het bouwen van een 
mantelzorgwoning met recreati e/camping recepti e, verzenddatum 14 mei 2020 
(WABO1900263).
Deze vergunning is al verleend op 28 juni 2019 en had dus niet nogmaals gepubliceerd 
hoeven worden.

Verlengen behandeltermijn
Amberlint 9 in Limmen (kavel 27) het bouwen van een woning (WABO2000640)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Ingetrokken aanvraag
Starti ngerweg tegen over 37 in Akersloot, het bouwen van een schuur/schuilstal, 
verzenddatum 14 mei 2020, WABO2000884

Laatste kans voor zonnepanelenactie – 
al ruim 600 inwoners gingen u voor
De huidige inkoopacti e voor zonnepanelen in 
Castricum loopt tot en met 31 mei. Meld u zich 
deze week nog aan!

Een collecti ef van vakkundige, regionale 
installateurs biedt huiseigenaren de 
mogelijkheid om zonnepanelen te laten 
installeren tegen een zeer gunsti ge prijs. 
Gemeente Castricum ondersteunt deze acti e in 
samenwerking met het Duurzaam Bouwloket 
en coöperati e CALorie Energie. 
Meld u aan vóór 1 juni en kijk voor meer informati e op www.calorieenergie.nl/acti e. 

Vragen?
Heeft  u vragen over deze inkoopacti e, zonne-energie of andere duurzame maatregelen? Neem dan 
contact op met Duurzaam Bouwloket, via info@duurzaambouwloket.nl of via 072-743 39 56. 

In Castricum graast deze zomer een schapenkudde op diverse 
plekken. De 250 schapen bewegen zich door het dorp en komen 
langs bij het Hyacintheveld, de Soomerwegh, Vondelstraat, 
Schelgeest, Mient, Dr. de Jongweg en het Noord-End. In het 
losloopgebied Noord-End is een extra omheining geplaatst om 
de afstand tussen de honden en schapen te bewaken. 

De schapen grazen ti jdens de eerste graasronde van 1 juni tot en met de eerste week van juli. 
Vanaf 27 augustus zal de tweede graasronde starten.

Waarom niet maaien?
De gebieden waar ze grazen zijn ecologische verbindingszones. In deze zones brengen wij 
de natuur (fl ora en fauna) meer het dorp in. Zo krijgen bijvoorbeeld vlinders en bijen meer 
leefruimte. Een maaimachine maakt veel sporen en rijdt de grond en daarmee de fl ora en fauna 
in deze zones stuk. Vooral in de natt e perioden van het jaar. Het ‘maaien’ door schapen is dan 
een oplossing. Bij Noord-End speelt ook de hoge grondwaterstand een rol. Doordat de druk van 
schapen zeer minimaal is, kunnen zij hier goed ingezet worden zonder schade te maken aan de 
grondstructuur.

Schaapskudde
De kudde is van Landschapsbeheer Rinnegom. Voor meer informati e over de schaapskudde kunt 
u terecht op:  www.rinnegom.nl  

Grazende schapen verplaatsen 
zich door Castricum

Het Rode Kruis is gestart met een WhatsApp-hulplijn voor 
anderstaligen, speciaal voor mensen die de Nederlandse taal niet 
goed beheersen. Op deze manier kunnen anderstaligen op een 
laagdrempelige manier contact opnemen bij vragen over het coronavirus. 

Telefoonnummer
De hulplijn is (vooralsnog) bereikbaar in het Turks via 06-48158053 en in het Marokkaans-
Arabisch en –Tamazight (Berbers) via 06-48158055.
Laaggelett erden kunnen via een spraakbericht contact opnemen en het Rode Kruis kan hen 
vervolgens op eenvoudige wijze van afb eeldingen en fi lmpjes voorzien. Bij behoeft e aan een 
gesprek, belt het Rode Kruis terug in de juiste taal. 

WhatsApp-Hulplijn corona voor anderstaligenWhatsApp-Hulplijn corona voor anderstaligen

In overleg met de gemeente en de Veiligheidsregio is besloten dat de reddingspost van de 
Castricumse Reddingsbrigade vanaf Hemelvaartsdag (21 mei) weer geopend is.
In het hoogseizoen en de weekenden is de post bezet door leden van de reddingsbrigade.
Op de overige dagen is de post elke dag bezet door leden van de EHBO. 
Kijk voor meer informati e op: castricum.reddingsbrigade.nl.

Opening Castricumse Reddingsbrigade

Coronacrisis heeft forse gevolgen voor  
huishoudboekje gemeente Castricum
De gevolgen van de coronacrisis op fi nancieel en maatschappelijk gebied komen hard aan bij 
de gemeente Castricum. Zelfs zó hard, dat het gemeentebestuur het op dit moment onmogelijk 
acht om een sluitend fi nancieel meerjarenperspecti ef te formuleren. Desondanks houdt het 
college vast aan de uitgangspunten van het raadsprogramma ‘Financieel gezond bestuur’.
Het college van Castricum heeft  in samenspraak met de gemeenteraad dit jaar gekozen voor een 
‘beleidsarme kadernota’. Dat betekent dat, in tegenstelling tot eerdere versies van deze nota, de 
kadernota van dit jaar niet vol zit met al gemaakte fi nancieel-beleidsmati ge keuzes. Het college 
biedt in de kadernota van dit jaar veel ruimte voor keuzemogelijkheden en gewenste richti ngen. 
Er valt, kortom, nog veel bij te sturen en veel te kiezen op fi nancieel-beleidsmati g gebied. Het 
college gaat met de raad in gesprek om concrete invulling te geven aan keuzes en richti ngen die 
de raad verstandig acht. 
De gemeenteraad hoort op 4 juni graag de mening van de inwoners ti jdens de virtuele 
raadsvergadering. Hiervoor kunt u zich vooraf aanmelden bij de griffi  e via 088-9097015 of 088-
9097014. Mailen kan ook naar raadsgriffi  e@castricum.nl.




