
woensdag 15 juni 2022

Gemeentenieuws

Agenda Raadsplein 
Donderdag 23 juni 2022  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

19.30 – 21.00      Auditcommissie
20.00 – 21.00 Amendement bij jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

21.15 – 22.30       Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
B Gelegenheid tot bespreking van gewijzigde moties en 

amendementen bij de 1e FIRAP 2022 / Kadernota 2023
4 Besluitvorming
A 1e FIRAP 2022 / Kadernota 2023 inclusief moties en 

amendementen
B Jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de Veiligheidsregio 

Noord-Holland Noord incl. amendement 
C Jaarrekening gemeente Castricum 2023 
5 Sluiting

Rode Kruis collecteert 
van 12 t/m 18 juni 2022.

18 juni Veteranendag Uitgeest en Castricum 

De vergaderingen van de raad volgen
U bent van harte uitgenodigd de 
vergaderingen van de gemeenteraad op 
16 en 23 juni te volgen vanaf de publieke 
tribune. Ook kunt u alle vergaderingen live 
volgen via de website: 
castricum.raadsinformatie.nl. Op dezelfde 
webpagina kunt u de vergaderingen 
ook achteraf terugkijken en vindt u alle 
vergaderstukken. 

Inspreken bij een 
commissievergadering
Wilt u inspreken bij één van de commissie-
vergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur 
op de dag van de vergadering aan bij de 
griffie. Bij commissies die zijn aangemerkt 
met een * is inspreken niet (meer) mogelijk. 
U hoeft zich niet aan te melden om tijdens 
raadsinformatiebijeenkomsten uw vragen te 
stellen of opmerkingen te maken.

Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met 
u als inwoner in gesprek tijdens het
raadsspreekuur. Wilt u een verzoek doen,
loopt u tegen een probleem aan of wilt u
een idee voorleggen, meld u dan aan via
de griffie. Dit kan tot en met de donderdag
voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00
uur. Het eerstvolgende Raadsspreekuur is
op maandag 4 juli 2022.

Contact met de griffie
Voor al uw vragen rondom (de 
vergaderingen van) de gemeenteraad kunt 
u bij de griffie terecht. Dat kan per mail via
raadsgriffie@castricum.nl of telefonisch via
088 909 7014 of 088 909 9082.

Militaire oefening 20 tot en met 23 juni 
Van 20 tot en met 23 juni houdt de 11 
Luchtmobiele Brigade een militaire oefening 
in de omgeving van Bergen, Castricum en 
Uitgeest. 

De militairen maken gebruik van verschil-
lende voertuigen en boten. Vanaf het 
Mobilisatiecomplex Bergen verplaatsen ze 
zich richting Fort aan den Ham bij Uitgeest. 
Daar vindt een oefening plaats waarbij 
gebruik wordt gemaakt van oefenmunitie. 

In de nabije omgeving zullen knallen te horen 
zijn. Via het duingebied keren de militairen 
weer terug naar het Mobilisatiecomplex 
Bergen. Ook overnachten de militairen een 
nacht op camping Bakkum in Castricum.

De militairen zijn bewapend, maar er wordt 
buiten Fort aan den Ham geen gebruik 
gemaakt van oefenmunitie. De oefenende 
eenheid zal in principe alleen gebruikmaken 
van openbare wegen, paden en terreinen.

Op 18 juni organiseert het Veteranencomité 
van Uitgeest en Castricum de regionale 
Veteranendag voor de (oorlogs)veteranen in 
die gemeenten. Na een korte rondrit door 
de twee gemeenten, volgt in de avond een 
samenzijn van de veteranen met burge-
meesters Nieuwland en Mans, in Uitgeest.

De regionale Veteranendag loopt vooruit 

op de landelijke Veteranendag (25 juni) 
maar beide staan in hetzelfde teken van 
erkenning en waardering voor veteranen. 
Militairen worden namens de Nederlandse 
samenleving ingezet in oorlogs- of daar-
mee vergelijkbare omstandigheden. Tijdens 
Veteranendag bedankt Nederland de 
veteranen die zijn ingezet in dienst van de 
vrede, vroeger en nu.

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 Zienswijze op jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de 

Werkorganisatie BUCH incl. amendement
B Zienswijze op jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022 

en begroting 2023 van Cocensus & toestemming tot 
wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus  

C Zienswijze op jaarrekening 2021 en begroting 2023 van 
de Vuilverbrandingsinstallatie (VVI) & vaststellen wijziging van 
de Gemeenschappelijke Regeling VVI

D Zienswijze op jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de 
GGD Hollands Noorden

E Zienswijze op jaarrekening 2021 van WNK en begroting 2
2023 van Zaffier 

F Zienswijze op jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 

G Zienswijze op jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022 
en programmabegroting 2023 van Recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)

H Zienswijze op jaarrekening 2021 en begroting 2023 van het 
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) 

I Toestemming tot wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 
(RHCA)

4 Behandeling 1e FIRAP 2022 / Kadernota 2023
17.15 – 18.15: Algemene beschouwingen
• maximaal 6 minuten per fractie, de volgorde wordt bij loting

bepaald
18.15 – 19.00: Schorsing voor maaltijd
19.00 – 20.00: Gelegenheid voor debat
• 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 – 21.15 Inhoudelijke bespreking (moties bij) programma 3:

Een leefbare gemeente Inhoudelijke bespreking 
20.15 – 21.15 Inhoudelijke bespreking (moties bij) programma 4:

Een financieel gezonde gemeente
21.30 – 22.15 Inhoudelijke bespreking (moties bij) programma 1:

een sociale en vitale gemeente
21.30 – 22.00 Inhoudelijke bespreking (moties bij) programma 2:

Een aantrekkelijke gemeente

Het wijzigen naar de bestemming recreatie ten behoeve van volks- en moestuinen, 
extensieve sport- en dagrecreatieve activiteiten en een kleinschalige kinderboerderij. 
Op het perceel tussen Klein Dorregeest en de Geesterweg.  

Ter inzage
Het vastgesteld bestemmingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op 
officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicatie. Vanaf 16 juni 2022 tot en met 
28 juli 2022 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kunt u 
bij de Raad van State beroep instellen tegen het plan. Van deze mogelijkheid kunnen 
gebruik maken:
• belanghebbenden;
• niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren
   hebben gebracht; 
• niet-belanghebbenden van wie redelijkerwijs niet verwacht kon worden dat zij een

zienswijze hebben ingediend.

Na de inzagetermijn treedt het bestemmingsplan in werking. Wilt u dit niet? Dan kunt u 
tegelijk met uw beroep een voorlopige voorziening aanvragen bij de Raad van State.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Plannen & Projecten via (072) 
888 00 00.

Vastgesteld bestemmingsplan Klein Dorregeest
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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

Bakkummerstraat 74 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
7 juni 2022 (Z22 075875)
De Wieken 75 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 3 juni 2022 
(Z22 075707)
Kievit 6 in Castricum, het bouwen van een carport, datum ontvangst 3 juni 2022 
(Z22 075709)
Leo Toepoelstraat 16 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum 
ontvangst 8 juni 2022 (Z22 075970)
tegenover van Oldenbarneveldweg 36 Kadastrale sectie A, perceelnummer 
1964 in Castricum, het kappen van een Kastanjeboom, datum ontvangst 8 juni 2022 
(Z22 075974)
Walnootlint 7 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 3 juni 
2022 (Z22 075530)
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

De Wieken 13 in Limmen, het bouwen van een erker aan de voorgevel, 
verzenddatum 7 juni 2022 (Z22 071036)
Pernéstraat 12 in Castricum, het aanleggen van een uitrit, verzenddatum 7 juni 2022 
(Z22 070474)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Heereweg 17a in Castricum, het realiseren van een B&B, verzenddatum 7 juni 2022 
(Z22 063351)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Hogeweg 154 in Limmen (naast nr.152), het bouwen van een woning 
(WABO2101571)
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt met ingang van 16-06-2022 zes weken ter 
inzage. Een belanghebbende kan binnen zes weken na 16-6-2022 een beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621 2003 BR Haarlem. Voor meer 
informatie kunt u contact met ons opnemen. De omgevingsvergunning is digitaal te 
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en te vinden door te zoeken op bovenge-
noemd adres. 

Evenementen en overig vergunningen 

verleende melding klein evenement Beachvolleybal, strand van Castricum op 
zaterdag 25 juni 2022, verzenddatum 26 mei 2022 (Z22 073686)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Onderstaande bomen worden binnenkort verwijderd. 

Boom Locatie
1 grijze els In de hoek van de parkeerplaats naast Achterweg 15 

te Limmen. 
1 ruwe berk Molenweg, naast huisnummer 2.
1 sierkers Molenweg, naast huisnummer 2.
1 linde Dielofslaantje, op de begraafplaats ter hoogte van de 

supermarkt.
1 Judasboom Willem de Rijkelaan, schuin tegenover huisnummer 10 

in het Willem de Rijkepark. 

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

Aankondiging verwijderen bomen

In de gemeente Castricum is een exploitatievergunning vrijgekomen voor een 
speelautomatenhal voor maximaal 35 speelautomaten. Het betreft hier een 
exploitatievergunning voor een periode van maximaal 10 jaar.

Belangstellenden voor deze vergunning kunnen tot en met vrijdag 1 juli 2022 schriftelijk 
een aanvraag indienen bij de burgemeester, Postbus 1301, 1900 BH Castricum of 
via apv@debuch.nl. U kunt hiervoor gebruikmaken van het aanvraagformulier en het 
bijbehorende Bibobformulier. U kunt een mail sturen naar apv@debuch.nl voor het 
toezenden van de formulieren.

Openbare loting
Als er meerdere gegadigden zijn, wordt op basis van een loting de volgorde van 
behandeling bepaald. Dit geldt alleen voor aanvragen die uiterlijk vrijdag 1 juli 2022 
ontvangen zijn. De loting is openbaar. Betrokkenen worden hierover geïnformeerd 
en ontvangen uiterlijk in de tweede week na loting de uitslag. De aanvragen die zijn 
betrokken bij een loting, zijn formeel in behandeling genomen. Hieraan zijn legeskosten 
verbonden.

Meer informatie
De beleidsregels exploitatievergunningen speelautomatenhallen Castricum 2022 leest u 
op .officielebekendmakingen.nl dossiernummer 2 60 . Voor nadere informatie 
kunt u contact opnemen met het team V via telefoonnummer 1  02 1.

Vrijgekomen exploitatievergunning speelautomatenhal

De gemeente heeft een anterieure overeenkomst gesloten met ontwikkelaar 
iddenduin Beheer B.V. voor de realisatie van 3 oningen bestaande uit 

48 koopwoningen, 18 sociale huur appartementen en 7 sociale koopwoningen. 
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de realisatie van 137 parkeerplaatsen, 
groenvoorzieningen en overige inrichting van openbare ruimte.

Zienswijzen en bezwaren
Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze 
overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Informatie
Indien u vragen heeft over dit project en deze overeenkomst kunt u contact op nemen 
met de heer . Vinke  telefoonnummer  0  0  6.

Anterieure overeenkomst Startingerweg te Akersloot Plandeel 2a
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