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De gemeenteraad van Castricum vergadert op 25 juni virtueel. De agenda van donderdag 25 juni 
2020 treft  u hieronder aan. De bijbehorende vergaderstukken 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 vergadering is live te volgen via Radio Castricum.

 kunt de vergadering live bijwonen via de vergaderapplicati e oom. Een instructi e 
kunt u vinden op www.castricum.nl/virtueelvergaderen. De toegangscodes kunt u 
vinden op castricum.raadsin ormati e.nl bij de desbetre  ende vergadering.

Enkele dagen na de vergadering kunt u deze terugkijken in het 
raadsin ormati es steem via castricum.raadsin ormati e.nl

Wilt u inspreken bij n van de commissievergaderingen  eld u dan voor 17.00 uur op de dag 
van de vergadering aan bij de griffi  e. 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.

Raadsplein 2 juli 2020
De agenda voor het Raadsplein van donderdag 2 juli 2020 is nog niet bekend. U kunt de agenda en 
stukken vanaf vrijdag 2  juni 2020 raadplegen via castricum.raadsinformati e.nl 

Voorlopige Agenda Raadsplein
25 juni 2020

19:30  20.45 Raadsvergadering 

   
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat Raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
 B elegenheid tot bespreking van gewijzigde moti es bij de 
  Kadernota 2021
 C Jaarrekening 2019 gemeente Castricum
 D Zienswijze op jaarrekening 2019, begroti ngswijziging 2020 en  
  begroti ng 2021 Werkorganisati e BUCH 
 4 Besluitvorming
 A 1e FIRAP 2020
 B Kadernota 2021 inclusief moti es 
 C Erfgoednota inclusief moti e
 D Diverse voorstellen m.b.t. griffi  e 
 E Jaarrekening 2019 gemeente Castricum
 F Zienswijze jaarrekening 2019, begroti ngswijziging 2020 en 
  begroti ng 2021 Werkorganisati e BUCH
 5 Sluiti ng 

 Commissies
21.00  22.30 Ruimtelijk kader Raadhuisplein te Castricum
   

21:00  22:30  oti es en amendementen bij de Cultuurnota

Raadsplein donderdag 25 juni 2020

Kinderen uit gezinnen waar te weinig 
geld is voor een sportclub, muziek  of 
dansles, schilderen, theaterschool of 
een andere creati eve cursus, kunnen 
via het Jeugdfonds Sport en Cultuur 
wel meedoen. Door de coronacrisis 
kunnen nog meer kinderen niet 
meedoen. Het Jeugdfonds is er 
ook voor kinderen van ZZP’ers die 
geldzorgen of te weinig opdrachten 
hebben door de coronacrisis.

Het fonds helpt en betaalt de contributi e / het lesgeld voor kinderen en jongeren rechtstreeks 
aan de vereniging. De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo werken samen met het 
Jeugdfonds. 

Aanmelden via intermediairs 
U kunt uw kind aanmelden via een intermediair, denk aan een juf, meester, schuldhulpverlener, 
maatschappelijk werker, jeugdzorgmedewerker, kerk, buurtsportcoach of een andere 
professional die bij uw gezin betrokken is.

eer informati e en voorwaarden vindt u hier: 
htt ps://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/noordholland/

Voor vragen over dit fonds kunt u ook terecht bij de buurtsportcoach Jo ce van Tunen 
(jvantunen teamsportservice.nl of 0  11271205).

Alle kinderen kunnen meedoen 

Iets verloren of gevonden?
eld het voorwerp bij de gemeente via de website www.verlorenofgevonden.nl. Door 

een samenwerking van de ederlandse gemeenten, politi e en fi etsendepots bevat deze 
website het grootste overzicht van gevonden voorwerpen en fi etsen. De kans is dus groot 
dat uw verloren voorwerp erbij staat. evonden identi teitspapieren moet u afgeven bij de 
gemeente.

De gemeente Castricum en ProRail 
bereiden verkeersmaatregelen 
rondom de overweg voor: 
het autoluw maken van de 
Dorpsstraat in combinati e met 
verkeersmaatregelen bij de 
overweg Beverwijkerstraatweg lijkt 
op korte termijn de veiligheid en 
doorstroming te verbeteren. Dit 
willen we in het najaar 2020 testen 
met een pilot. 

Wilt u hier meer over weten  We hebben een digitaal platf orm gemaakt en we organiseren 
een online bijeenkomst.

  Kijk op www.castricum.nl/beverwijkerstraatweg 
  Hier vindt u van 2  juni t m  juli de link naar het digitale platf orm met een toelichti ng op de 
geplande verkeersmaatregelen en een reacti emogelijkheid. 

  Als u na het bekijken van het online platf orm vragen of suggesti es heeft , dan nodigen we u uit 
om deel te nemen aan de online bijeenkomst op 30 juni. De bijeenkomst start om 20.00 uur 
precies en eindigt om circa 22.00 uur. De online bijeenkomst heeft  een interacti ef karakter: 
er is een toelichti ng van de maatregelen en u heeft  ruimte voor het stellen van vragen aan de 
presentator of via de chat-functi e. 

  Wilt u deelnemen  Op www.castricum.nl/beverwijkerstraatweg vindt u de link naar het Teams 
Live Event.

Verbetering veiligheid en doorstroming 
rondom overweg Beverwijkerstraatweg 

Het is de ti jd van de rupsen in de eikenbomen. De 
gemeente vraagt iedereen om de aanwezigheid van de 
eikenprocessierups in een boom bij de gemeente te melden: 
probeer het nest niet zel  te verwijderen en contact met de 
rups te vermijden!

Wanneer en hoe kan de eikenprocessierups voor overlast 
zorgen
Van ongeveer half mei tot half augustus (of iets langer) 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 
te vinden.  Kijk voor meer informati e op het kennisplatf orm:  www.processierups.nu

Klachten  
Contact met de brandharen van de rups kan jeuk, huiduitslag of irritati e aan ogen of luchtwegen 
veroorzaken. Bij klachten is het raadzaam contact te zoeken met de huisarts. 

Wat doet de gemeente  En wat vragen we u
1. aat het om een rups in een boom op openbare gemeentegrond, dan vragen we u melding te 

maken. Dan zorgen wij ervoor dat het nest met rupsen zo snel mogelijk weggehaald wodt. 
2. Voor een boom in eigen tuin vragen we u ook om de gemeente te bellen met de vraag het 

nest weg te halen.
3. aat het om een rups in een boom op een terrein van natuurbeheerders (Staatsbosbeheer 

of PW ), dan zorgen zij zelf voor bestrijding van de rups, maar we vragen u wel dit aan ons 
te melden, zodat wij de melding aan betre  ende terreineigenaar of beheerder kunnen 
doorgeven.

4. Als preventi eve maatregel om de rups te bestrijden, maait de gemeente minder rondom de 
eikenbomen. In dit hoge gras zitt en andere insecten die vijand zijn van de rups. 

elding maken in de fi i-app o  via www.castricum.nl melding, o  bel  1  - 02 1

Let op: de eikenprocessierups 

Opening 
Veteranen-
plantsoen

edeputeerde Olthof 
van de Provincie oord-
Holland, veteranen van het 
Veteranencomit  van De BUCH, 
burgemeester ans en secretaris 
van het veteranencomit  Hans 
Walrave ti jdens de onthulling 
van het Veteranenplantsoen in 
Castricum.



INFOPAGINA
Meer inwoners laten genieten van sporten en bewegen 

Sportakkoord voor de gemeente Castricum

In de Staatscourant van 19 6 2020 is het volgende verkeersbesluit gepubliceerd:

- Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats nabij 
woning, Prof. van der Scheerlaan 3 in Castricum. Door middel van plaatsing van verkeersbord 
E6 en een onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, als bedoeld 
in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990). De volle-
dige tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening – kunt u inzien op: 

 www.offi  cielebekendmakingen.nl/staatscourant.

In de Staatscourant van 22 6 2020 is het volgende verkeersbesluit gepubliceerd:

- Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats nabij 
woning, Plantenhove 13 in Castricum. Door middel van plaatsing van verkeersbord E6 en een 
onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, als bedoeld in bijlage 
1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990). De volledige tekst 
van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening – kunt u inzien op: 

 www.offi  cielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunt u 
bezwaar maken. Kijk voor meer informati e op www.castricum.nl

Verkeersbesluit: realiseren 
gehandicaptenparkeerplaats

Publicatie Castricum woensdag 24 juni 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Poelven 26a, 30a en 32a in Castricum, het creëren van een dakterras, datum ontvangst 
12 juni 2020 (WABO2001179)
Geesterweg 1a in Akersloot, het vergroten van de 2e verdieping Van der Valk Hotel, datum 
ontvangst 15 juni 2020 (WABO2001197)
Amberlint (kavel 31) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 16 juni 2020 
(WABO2001204)
Prinses Irenestraat 9 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 18 juni 
2020 (WABO2001222)
Paulingstraat 12 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 18 juni 2020 
(WABO2001229)
Dr. Jacobilaan 6 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 18 juni 2020 
(WABO2001226)
Starti ngerweg 7a in Akersloot, het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst 18 juni 2020 
(WABO2001234)
Amberlint (kavel 28) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 18 juni 2020 
(WABO2001232)
Amberlint (kavel 30) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 18 juni 2020 
(WABO2001231)
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.

Recti fi cati e aangevraagd 10 juni 2020
Amberlint (kavel 9) in Limmen, het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst 4 juni 2020 
(WABO2001107) dit moet zijn: Amberlint (kavel 8) in Limmen, het aanleggen van een uitrit, 
datum ontvangst 4 juni 2020 (WABO2001107) 

Verleend
Zeeweg 31 in Castricum, het aanleggen van een padelbaan, verzenddatum 18 juni 2020 
(WABO2000518)

Kerklaan 5 in Akersloot, het bouwen van een woning, verzenddatum 12 juni 2020 
(WABO2000748)
Duinmeiershof 5 in Castricum, het uitbreiden van de woning, verzenddatum 12 mei 2020 
(WABO2000234)
Prof. Winklerlaan 2 in Castricum, het ti jdelijk plaatsen van een noodunit voor een periode van 
5 jaar bij het Cuneraschool, verzenddatum 7 mei 2020 (WABO2000540)
Hogeweg 138 en 140 in Limmen, het bouwen van een dubbel woonhuis, verzenddatum 
17 juni 2020 (WABO2000589)
Breedeweg 28 a in Castricum, het gedeeltelijk renoveren en vernieuwen van de woning, 
verzenddatum 17 juni 2020 (WABO2000794)
Zeewinde 5 in Limmen, het vervangen van de garagedeur door een spouwmuur, verzendda-
tum 18 juni 2020 (WABO2000931)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)
Bloemgaarde 24 in Castricum, het vervangen van de dakpannen, verzonden 18 juni 2020 
(WABO2001090)
Uitgeesterweg 3 in Limmen, het bouwen van een schuur/garage, verzonden 18 juni 2020 
(WABO2001026)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)
Fluitekruidpad 8 in Akersloot, het plaatsen van een buitenunit met airco aan de achtergevel, 
verzonden 15 juni 2020 (WABO2000749)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Ingetrokken aanvraag
Helmbloem 12 in Castricum, het bouwen van een veranda, verzonden 16 juni 2020 
(WABO2001124)

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
Voor het aanvragen van uw paspoort, rij-
bewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën maakt u vooraf een afspraak via 
afspraak.castricum.nl of 140251.
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum 

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. 
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

Het college van Castricum heeft  het lokale sportakkoord ‘Castricum beweegt’ voor de komende 
twee jaar ondertekend. Het doel van het akkoord is om zoveel mogelijk inwoners aan het sporten 
en bewegen te krijgen. Sportf ormateurs Emma Poelman en Rianne Schenk hebben met betrok-
ken sportverenigingen, inwoners en andere belanghebbenden ervoor gezorgd dat het akkoord 
tot stand is gekomen. Burgerparti cipati e stond hierbij centraal.

Wethouder Ron de Haan is trots: ‘Er zijn wel 17 organisati es vanuit verschillende hoeken, zoals  
sport, welzijn en ook buurtbewoners, die zich aan het sportakkoord hebben verbonden. Dank aan 
deze organisati es en de sportf ormateurs!’

Gezamenlijke aanpak
‘De grote betrokkenheid laat zien dat sport leeft  onder de inwoners van Castricum. Door de geza-
menlijke aanpak konden creati eve ideeën ontstaan.’, vervolgt de wethouder. ‘En zo ontstond er een 
hecht netwerk tussen organisati es die betrokken zijn bij sport in onze gemeente.’

Genieten van sport 
Wethouder de Haan voegt daar aan toe: ‘Ik ben er van overtuigd dat we met dit sportakkoord meer 
mensen in Castricum kunnen laten genieten van sport en bewegen. Het akkoord is een goede basis 
voor langdurige samenwerking en toekomsti ge ontwikkelingen op gebied van sport en bewegen.’

Doel van het sportakkoord
Een van de doelstellingen is om inwoners in beweging te brengen, die niet zo snel in beweging te 
krijgen zijn. Andere doelstelling is om voor een omgeving te zorgen waar je goed terecht kunt om te 
sporten en bewegen. Belangrijkste is dat met het akkoord er volop aandacht komt voor het belang 
van een gezonde leefsti jl. Dit past goed bij de huidige ti jd; zoals het ontwikkelen van een goed im-
muunsysteem. Daar helpt sport en beweging natuurlijk bij. 

Castricum beweegt!
De komende twee jaar gaan de 17 organisati es samen aan de slag met de acti epunten uit het ak-
koord. Parti cipati e is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De acti es zijn bijvoorbeeld het inrichten 
van de openbare ruimte om ervoor te zorgen dat deze meer uitnodigt tot bewegen. Een andere 
acti e is om inwoners met plezier in beweging te krijgen door het (sport)aanbod duidelijker aan te 
bieden via een website. Andere acti epunt is een bijeenkomst voor zorgprofessionals om het belang 

van sporten en bewegen te sti muleren. In kleine teams wordt dit in gang gezet. Kortom iedereen 
draagt een steentje bij aan ‘Castricum beweegt’. Verder sluit het initi ati ef aan op het raadsprogram-
ma 2018-2022 (samenwerken en inwoners acti ef mee laten doen).

Nati onale sportakkoord
Omdat het lokale sportakkoord aansluit op het nati onaal sportakkoord heeft  het Rijk uitvoerings-
budget beschikbaar gesteld. Daarnaast dragen ook verschillende partners fi nancieel of in natura bij. 

Meer weten of interesse om bij te dragen aan het sport- en beweegakkoord van Castricum? U kunt 
terecht bij de buurtsportcoach van de gemeente (htt ps://www.castricum.nl/over-de-gemeente/
buurtsportcoach/). 




