
woensdag 8 juni 2022

Gemeentenieuws

      

Agenda Raadsplein 
Donderdag 9 juni 2022 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

19.30 – 21.00     Zienswijze op jaarstukken diverse gemeenschappelijke regelingen:
• Jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de GGD Hollands 
   Noorden

aarrekening van en begr ting van a er
• Jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de Vuilverbrandings-
   installatie (VVI) & vaststellen wijziging van de Gemeenschappe-
   lijke Regeling VVI
• Jaarrekening 2021 en begroting 2023 van het Regionaal 
   Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) & toestemming tot 
   wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RHCA
• Jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de Veiligheidsregio 
   Noord-Holland Noord 

19.30 – 20.15 Vaststellen bestemmingsplan Kooiweg 8 te Castricum
20.15 – 21.00 Commissie Algemene Zaken* 

1A Aanwijzen bestuurlijke vertegenwoordiging verbonden 
       partijen 
2A Besluitenlijst raadsvergadering 19 mei 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 
Pauze

21.15 – 22.30 Vervolgbehandeling beleidsplan Schuldhulpverlening* 
 valst enver rdening

22.45 – 23.00     Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Gedragscode integriteit volksvertegenwoordigers 2022 & 

Meldingsprotocol vermoedens van schendingen integriteit 
volksvertegenwoordigers gemeente Castricum 2022

B Reglement van Orde gemeenteraad Castricum 2022
C Bestemmingsplan twee woningen Achterweg 19-19a te 

Limmen 
D Bestemmingsplan klein Dorregeest Akersloot
E Rapport rekenkamercommissie BUCH naar armoedebeleid 

en schuldhulpverlening
F Aanwijzen bestuurlijke vertegenwoordiging verbonden 

partijen
5 Sluiting

EpilepsieNL collecteert 
van 5 t/m 11 juni 2022.

Subsidie energiebesparende 
maatregelen voor huurders

Bijeenkomst voor gastgezinnen 
Oekraïense vluchtelingen
Op 8 juni organiseert Stichting Welzijn een 
eerste bijeenkomst voor gastgezinnen van 
Oekraïense vluchtelingen. Op deze bijeen-
komst kunt u uw ervaringen delen met de 
andere gastgezinnen. 

Het is handig als u zich van tevoren 

opgeeft, zodat Stichting Welzijn weet hoe-
veel mensen ze kunnen verwachten.

Waar: de Landbouw, Dorpsstraat 30  
Hoe laat: van 19.30 tot 21.00 uur 
Geef u via de mail op bij:
estherboehmer@welzijncastricum.nl

Gemeenteraad bezoeken en contact
De vergadering bijwonen
Op donderdag 9 juni en donderdag 16 juni 
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. 

Inspreken bij een 
commissievergadering
Wilt u inspreken bij één van de 
commissievergaderingen, meld u dan 
uiterlijk 17.00 uur op de dag van de 
vergadering aan bij de gri e ij mmissies
die zijn aangemerkt met een * (zie agenda) 
is inspreken niet (meer) mogelijk.   

Aanmelden voor het raadsspreekuur
Vertegenwoordigers van verschillende 

gemeenteraadsfracties gaan graag met u 
als inwoner in gesprek. Wilt u een verzoek 
doen, loopt u tegen een probleem aan 
of wilt u een idee voorleggen, dan kunt u 
zich aanmelden voor het raadsspreekuur. 
Het raadsspreekuur vindt elke twee weken 
plaats op maandagavond. Aanmelden kan 
via de gri e t t uiterlijk uur de
donderdag voorafgaand aan het spreekuur. 
Het eerstvolgende raadsspreekuur is op 
maandag 13 juni 2022. 

Meer informatie
Kijk op castricum.raadsinformatie.nl voor 
informatie over de vergaderingen, agenda’s, 
stukken en inspreken.  

Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij 
de gri e e mail raadsgri e astri um nl
of telefoon 088 909 7014, 088 909 7094 of 
088 909 9082.

Veteranen uitgenodigd voor 
Veteranendag 18 juni
Bent u (oud-) oorlogsveteraan? Let dan 
deze week goed op uw brievenbus. Het 
lokale Veteranencomité verstuurt deze 
week uitnodigingen voor het bijwonen van 

de Veteranendag op 18 juni. 
Vragen? Mail dan het Veteranencomité, 
Hans Walrave, j.o.l.walrave@outlook.com.

In de gemeente Castricum kunnen 
huurders nog gebruik maken van een 
eenmalige subsidie van maximaal
€ 80,- voor energiebesparende 
producten/maatregelen; 
de zogenaamde RREW-regeling.

Deze subsidie kan tot 31-07-2022
 aangevraagd worden, tenzij het 

subsidieplafond eerder wordt bereikt.

Voor huurders nog beschikbaar
Huurders kunnen via de website 
www.duurzaambouwloket.nl/rrew-castricum 
een aanvraag indienen of producten voor 
ma imaal aans ha en via de
webshop.

        

Agenda Raadsplein 16 juni 2022
Behandeling 1e FIRAP 2022 / Kadernota 2023

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

17.00 – 18.15 Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Besluitvorming
A Besluitvorming jaarstukken gemeenschappelijke 
t/m regelingen
I - BUCH

- Cocensus
- Vuilverbrandingsinstallatie 
- Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
- GGD Hollands Noorden

 a er
- Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
- Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
- Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

J Beleidsplan Schuldhulpverlening
K Vaststellen bestemmingsplan Kooiweg 8 te Castricum
 valst enver rdening

4 Algemene beschouwingen
18.15– 19.00  Schorsing 
19.00 – 20.00 4 • Gelegenheid voor reactie college op algemene 

   beschouwingen fracties
• Gelegenheid voor fracties om in te gaan op reactie college 
   en elkaars inbreng

5 Sluiting 
Commissies

20.15 – 21.30 Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 1:
een sociale en vitale gemeente

20.15 – 21.30 Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 3:
Een leefbare gemeente

21.45 – 23.00 Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 2:
Een aantrekkelijke gemeente

21.45 – 23.00 Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 4:
en finan ieel gez nde gemeente



woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 8 juni 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

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd Evenementen en overig vergunningen

Verleende evenementenvergunning Ringsteken Bakkum 2022 op zondag 26 
juni 2022, 2e Groenelaan, Brederodestraat, Bakkummerstraat, Van Der Mijle-
weg, Van Oldenbarneveldweg Castricum, verzenddatum 1 juni 2022 (Z22 067841)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Aankondiging verwijderen bomen
Onderstaande bomen worden binnenkort verwijderd. 
Boom  Locatie
1 paardenkastanje Weegbree tegenover huisnummer 21
1 gewone es Achterzijde Dokter Teenstralaan tussen huisnummers 14 en 16

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

Verwijderen Vouwcaravan
Op grond van artikel  5:6 lid 1 van de 
Algemene plaatselijke verordening van de 
gemeente Castricum zal op 15 juni 2022 
een vouwcaravan, merk Combicamp op de 
Rembrandtsingel 3, camperplaats de Lelie, 
1921 EK te Akersloot worden verwijderd. 

Wij wijzen erop dat de kosten voor het ver-
wijderen ten laste van de eigenaar komen.

Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met team Handhaving via 140251 met 
zaaknummer F1449071.

Breedeweg 55 in Castricum, het plaatsen van zonnepanelen, datum ontvangst 
30 mei 2022 (Z22 074100)
Dr. Jacobilaan 13 in Castricum, het aanbrengen van dubbelglas in de woning, 
datum ontvangst 28 mei 2022 (Z22 074015)
Lange Dresch 14 in Akersloot, het plaatsen van een dakopbouw op het 
achterdakvlak, datum ontvangst 25 mei 2022 (Z22 073525)
Martin Luther Kinglaan 80 in Castricum, het plaatsen van een aanbouw, 
datum ontvangst 28 mei 2022 (Z22 074014)
Mozartlaan 65 Akersloot, het verbouwen van de school, datum ontvangst 25 mei 
2022 (Z22 073565)
Mozartlaan 65 Akersloot, het brandveilig gebruik van de OBS Rembrandtschool, 
datum ontvangst 25 mei 2022 (Z22 073567)
Oude Parklaan 111 in Castricum, het wijzigen van de gevel, datum ontvangst 
30 mei 2022 (Z22 074224)
Polderdijk 8a in Castricum, het bouwen van een paardenstal, datum ontvangst 
25 mei 2022 (Z22 073639)
Polderdijk 8 a in Castricum, het bouwen van een kapschuur., datum ontvangst 
1 juni 2022 (Z22 075008)
Zeeweg 51 in Castricum, het tijdelijk plaatsen van strandhuisjes en een kiosk op het 
strand gedurende het zomerseizoen, datum ontvangst 1 juni 2022 (Z22 075162)
Zeeweg 51 in Castricum, het bouwen van een strandpaviljoen, datum ontvangst 
1 juni 2022 (Z22 075158)
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

Castricummer Werf 2 a in Castricum, het plaatsen van een tuinhuis, 
verzenddatum 30 mei 2022 (Z22 062330)
Dorpsstraat 76 in Castricum, het brandveilig gebruik maken van het pand (Z22 
059582)
Dusseldorperweg 73 in Limmen, het vergroten van een bedrijfsruimte, 
verzenddatum 30 mei 2022 (Z22 066873)
Hogeduin 11 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 30 mei 
2022 (Z22 059903)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende evenementenvergunning doorlopend Timmerdorp Akersloot 2022 
op dinsdag 23, woensdag 24, donderdag 25 augustus 2022 op het voetbalveld 
aan de Roemersdijk te Akersloot, verzenddatum 25 mei 2022 (Z22 067852)
Verleende evenementenvergunning doorlopend Timmerdorp Limmen 2022 op 
maandag 22 augustus tot en met vrijdag 26 augustus 2022 op het Koekoeks-
veld aan de Westerweg 19 in Limmen, verzenddatum 25 mei 2022 (Z22 063350)
Verleende standplaatsvergunning tijdelijk informeren over glasvezel internet 
op vrijdag 22 juli en zaterdag 23 juli 2022, Plein Van der Mijleweg in Bakkum, 
verzenddatum 25 mei 2022 (Z22 071804)
Verleende standplaatsvergunning tijdelijk informeren over glasvezel inter-
net op donderdag 21 juli 2022, maandag 25 juli 2022, dinsdag 26 juli 2022 en 
woensdag 27 juli 2022, Kooiplein in Castricum, verzenddatum 25 mei 2022 
(Z22 071799)

Rijbaan Cieweg gestremd op 13 en 14 juni
Het asfalt van de Cieweg tussen Het 
Strengh en de Dorcamp, is aan onderhoud 
toe en daarom vernieuwen wij deze. Hier-
door is het rijbaangedeelte van de weg op 
de volgende momenten gestremd:

• Maandag 13 juni vanaf ca. 18:00 tot
22:00 uur in verband met freeswerk-
zaamheden;

• Dinsdag 14 juni vanaf ca. 7:00 tot 16:00
uur in verband met asfalteringswerk-
zaamheden.

Tijdens de werkzaamheden kunnen fiet-
sers gebruik blijven maken van de fiets-
paden, voor het overig verkeer worden er 
een omleidingen ingesteld. Omwonenden 
en belanghebbenden ontvangen voor de 
start van de werkzaamheden een brief 
met details over de werkzaamheden. Voor 
vragen kunt u terecht bij de gemeentelijke 
toezichthouders de heer Schönig en/of de 
heer Zonneveld, te bereiken via telefoon-
nummer 14 0251, of per mail: 
frankschonig@debuch.nl en/of 
ronzonneveld@debuch.nl
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