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De gemeenteraad van Castricum vergadert op donderdag 27 augustus opnieuw virtueel. De voor-
lopige agenda treft  u hierboven 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:

U kunt de vergadering live bijwonen via de vergaderapplicati e Zoom. Een instructi e 
kunt u vinden op www.castricum.nl/virtueelvergaderen. De toegangscodes kunt u 
vinden op castricum.raadsinformati e.nl bij de desbetreff ende vergadering.

Enkele dagen na de vergadering kunt u deze terugkijken in het 
raadsinformati esysteem via castricum.raadsinformati e.nl

Tijdens de raadsinformati ebijeenkomsten bent u als inwoner van harte welkom uw vragen te 
stellen of opmerkingen te maken. U hoeft  zich hiervoor niet aan te melden. 

Bij commissievergadering geldt het inspreekrecht. 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 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.

Voorlopige agenda 
raadsinformatiebijeenkomst

27 augustus 2020

Like ons op Facebook
Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: 
je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. 
Like de pagina en je kunt erover meepraten.

 Raadsinformati eavond
19.30 – 20.45 Presentati e uitvoeringsscenario Parti cipati ewet  
 

19.30 – 20.45 Presentati e aangepast ruimtelijke kader plan Laamens 
 

 Pauze
21.00 – 22.30 Presentati e voorstel college ten aanzien van de concept Regionale 
 Energie Strategie Noord-Holland Noord t.b.v. ophalen wensen en 
 bedenkingen van de raad
 

 Commissie
21.00 – 21.45 Bestemmingsplan Dusseldorperweg 20 – 22a
   

Raadsinformatieavond donderdag 27 augustus 

Herstelfonds Castricum

De raad zit voor u klaar tijdens het 
Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek 
met inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee wil-
len voorleggen of een voorstel willen presenteren. Dit kan ti jdens het Raadsspreekuur dat 
elke twee weken plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 uur en 20.15 uur. U hoeft  
dan niet bij alle fracti es langs, maar kunt in één keer met vertegenwoordigers van alle 
fracti es spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid. Op dit moment vindt het 
raadsspreekuur virtueel plaats. 

Het eerstvolgende virtuele Raadsspreekuur is op maandag 24 augustus 2020
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de griffi  e. Dit kan tot en 
met de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-
9097015 of stuur een e-mail naar raadsgriffi  e@castricum.nl.

De gemeente Castricum wil 
ondernemers en instellingen 
helpen de coronacrisis te boven te 
komen. Dit doet zij met behulp van 
een economisch-maatschappelijk 
herstelfonds. Begin juni heeft  de 
gemeente het Herstelfonds in 
werking gesteld. Nu, bijna drie 
maanden later, brengt ze het 
opnieuw onder de aandacht

Doel van het Herstelfonds
Het doel van het Herstelfonds is om 
het herstel van de lokale economie 
te faciliteren. Het gaat hierbij nadrukkelijk om investeringen die corona-gerelateerd zijn en 
die gericht zijn op het collecti eve belang in het publieke domein in de gemeente Castricum. 
De manier waarop het Herstelfonds wordt ingezet, vraagt om maatwerk en overleg met 
bedrijfsleven, instellingen en maatschappelijke organisati es. Bij dergelijke investeringen valt te 
denken aan:
• Acti viteiten om de bezoekers- en consumentenaantallen weer te vergroten.
• Campagnes gericht op economisch-maatschappelijke sti mulering.
• Financiële en projectmati ge ondersteuning van (maatschappelijke) initi ati even.

Voor wie?
Het Herstelfonds is bedoeld voor alle bedrijven en (maatschappelijke) organisati es in de 
gemeente, zowel gesubsidieerd als niet-gesubsidieerd. Waar de bedrijfsvoering onder druk 
is komen te staan als gevolg van de coronacrisis én waarvan de bedrijfsvoering volgens de 
richtlijnen plaatsvindt.

Op de website van de gemeente vindt u meer informati e over het indienen van een aanvraag, 
de voorwaarden en de beoordeling van de aanvragen. 
  Kijk op castricum.nl/aanvragen-en-regelen/herstelfonds

Nieuwe aanvragen kunnen vóór 15 september worden ingediend, via info@castricum.nl. Het 
gaat om bedrijven, instellingen en verenigingen die nog niet eerder een aanvraag voor het 
Herstelfonds hebben ingediend.

In Castricum wordt dinsdagavond 25 augustus 
om 20.00 uur een Digitale InwonersTop 
over de Regionale Energie Strategie
gehouden. Aanmelden kan via
www.ikdenkmeeovercastricum.nl.

Het college van Castricum heeft  op 7 juli 
ingestemd met het concept van de Regionale 
Energie Strategie (RES) voor de regio Noord-
Holland Noord (NHN). In dit concept staan 
alle zoekgebieden en mogelijkheden voor 
grootschalige opwek van zonne- en windenergie 
in de deelregio Alkmaar, waar Castricum 
onderdeel van uitmaakt. Deze is te vinden op de 
website 
htt ps://energieregionhn.nl/conceptres.

Het college heeft  de invloed van wind 
beperkt en bij de plaatsing van zonneweides 
zoveel mogelijk de natuurwaarde van het 
landschap gespaard. In september wordt 
de gemeenteraad gevraagd om een reacti e 
te geven op de concept-RES. Hieraan vooraf 
leggen wij het graag voor aan de inwoners van 
de gemeente Castricum voor een reacti e. Dit 
gebeurt dus ti jdens de Digitale InwonersTop.

Via de Digitale InwonersTop concept RES 
NHN op dinsdagavond 25 augustus krijgt u 
als inwoner de gelegenheid om zich te laten informeren en uw vragen te stellen. Mocht u een 
reacti e op de concept-RES willen inbrengen dan kan dat.

U kunt zich aanmelden voor de Digitale InwonersTop via www.ikdenkmeeovercastricum.nl. Klik 
vervolgens op ‘Energie met zon en wind’.

Digitale InwonersTop 
over Wind en Zon in 
het buitengebied

De gemeente en aannemer Ballast 
Nedam voeren de werkzaamheden 
overdag uit, maar de weg is dag en 
nacht afgesloten voor verkeer, tussen de 
betoncentrale en het pontje. Dit wordt 
met omleidingsborden aangegeven. 
Lijnbus 163 van Connexxion rijdt van 
maandag 24 augustus t/m vrijdag 28 
augustus om via de A9. Voor vragen kunt 
u terecht bij frankschonig@debuch.nl

Asfalt vernieuwen Boekel Akersloot: 
maandagochtend 24 t/m zaterdagmiddag 
29 augustus
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Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Oosterzijweg 12 in Limmen, het ti jdelijk plaatsen van een modelwoning (fl exwonen), datum 
ontvangst 6 augustus 2020 (WABO2001544)
Klaas Hoornlaan 1 in Akersloot, het uitvoeren van reparati e aan het voetpad, datum 
ontvangst 7 augustus 2020 (WABO2001550)
Woude 36 d in de Woude, het vervangen van een aanrechtblad, datum ontvangst 9 augustus 
2020 (WABO2001552)
Zeeweg 71 in Castricum, het bouwen van Paviljoen Deining, datum ontvangst 10 augustus 
2020 (WABO2001555)
Zeeweg 71 in Castricum, het bouwen van Paviljoen SportatSea, datum ontvangst 10 augustus 
2020 (WABO2001556)
Johan Willem Frisostraat 18 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
10 augustus 2020 (WABO2001560)
Prins Hendrikstraat 36 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel ( achtergevel), datum 
ontvangst 10 augustus 2020 (WABO2001564)
Burg Nieuwenhuijsenstraat 8 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
10 augustus 2020 (WABO2001561)
Koning Willemstraat 1 in Castricum, het brandveilig gebruik van het pand, datum ontvangst 
12 augustus 2020 (WABO2001574)
Hoek Geesterweg/De Noord in Akersloot, het plaatsen van een promoti e/reclamebord, 
datum ontvangst 12 augustus 2020 (WABO2001573)

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
Kapelweg 45 in Limmen ( kavel 20), het bouwen van een woning, verzenddatum 13 augustus 
2020 (WABO2001259)
Buurtweg 6 in Akersloot, het bouwen van een berging, verzenddatum 13 augustus 2020 
(WABO2001329)
Amberlint 11 in Limmen (kavel 26), het bouwen van een woning, verzenddatum 11 augustus 
2020 (WABO2001347) 
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Breedeweg 2 in Castricum het plaatsen van een hekwerk rondom het dakterras, 
verzenddatum 29 juni 2020 (WABO2000905)
Starti ngerweg 7a in Akersloot het aanleggen van een uitrit, verzenddatum 11 augustus 2020 
(WABO2001234)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

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

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

08 19 augustus 2020




