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Like ons op 
Facebook

De gemeenteraad van Castricum vergadert op donderdag 27 augustus en donderdag 3 september 
opnieuw virtueel. De agenda’s 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 twee 
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 
commissievergaderingen? 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.

Agenda raadsinformatiebijeenkomst
27 augustus 2020

 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
   

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op via 
info@debemiddelingskamer.nl of bel met project-
verantwoordelijke Tineke Wols 06-411 98 606.

De Bemiddelingskamer heeft 
ruimte voor nieuwe bemiddelaars 
in Castricum en Uitgeest

Raadsinformatieavond donderdag 
27 augustus & Raadsplein 3 september 2020

De raad zit voor u klaar tijdens het 
Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek met in-
woners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen 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.

Agenda Raadsplein 
3 september 2020

 Commissies
19.30 – 20.45 Gemeentelijke visie op Integrale Kindcentra 
  

19.30 – 20.45 Uitvoeringsscenario Parti cipati ewet 
  
 
 Pauze
21.00 – 22.30 Gelegenheid voor het kenbaar maken van wensen en bedenkingen ten  
 aanzien van de concept Regionale Energie Strategie Noord-Holland   
 Noord (RES NHN)
  

21.00 – 21.45 Dagrecreati e Recreati eterrein De Hoorne Akersloot  
  

21.45 – 22.30  Commissie Algemene Zaken 
  

 1A Verordening Adviesraad Sociaal Domein 
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 2 juli 2020
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informati e
 2D Mededelingen van het college
 - Algemeen
 - Uit de samenwerkingsverbanden
 2E Vragen uit de raad

22.45 – 23.00  Raadsvergadering 
  

 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Bestemmingsplan Dusseldorperweg 20 – 22a
 B Verordening Adviesraad Sociaal Domein 
 5 Sluiti ng

Coronamaatregelen op een rij 
Het aantal coronabesmetti  ngen neemt  sinds een ti jd steeds meer toe. Deze 
besmetti  ngen komen vooral thuis voor. Het belangrijkste wat u kunt doen om de kans 
op besmetti  ng zo klein mogelijk te maken is u houden aan de geldende maatregelen. 
Daarom even een opfrisser. 

Thuis bezoek ontvangen
• U ontvangt in uw huis of tuin maximaal 6 mensen.
• Houd 1,5 meter afstand.
• Kinderen tot 13 jaar tellen niet mee.
• Mensen die in uw huis wonen, tellen ook niet mee.
• Vraag uw bezoek of mensen geen koorts hebben of verkouden zijn.

Feestjes voor grote groepen
Vier feestjes voor grote groepen liever in een zaal. 
Dan gelden de volgende regels:
• Iedereen heeft  een vaste zitplaats.
• Bij aankomst krijgen bezoekers vragen over hun gezondheid. 
   Bijvoorbeeld of ze koorts hebben of verkouden zijn.
• Bezoekers geven hun adres en telefoonnummer op.

Terug van vakanti e
Bent u op vakanti e geweest in een gebied met veel besmetti  ngen?
• Blijf 10 dagen thuis.
• Laat u testen.

Scholen
Scholen werken aan een veilige omgeving:
• Kinderen met gezondheidsklachten blijven thuis.
• Heeft  iemand in het gezin corona? Ook dan blijven kinderen thuis.

Openbaar vervoer
Reist u met de trein, tram of bus? 
• In het openbaar vervoer is een mondkapje verplicht. 

Thuis werken
Blijf zoveel mogelijk thuis werken.

Niet vergeten:
• Blijf thuis bij klachten en laat u testen.
• Houd 1,5 meter afstand tot anderen. Ook bij bezoek thuis.
• Blijf weg van drukke plekken.
• Was vaak uw handen.

Bel het RIVM met vragen over het coronavirus
• U kunt bellen naar 0800 – 1351
• Of naar +31 20 205 1351 als u in het buitenland bent.
• Het telefoonnummer is bereikbaar van 8:00 uur tot 20:00 uur.
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Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Charlott e Ruyslaan 33 in Castricum, het verhogen van het dak, datum ontvangst 12 augustus 
2020 (WABO2001576)
Frans Halslaan 1 a in Akersloot, het wijzigen van de bestaande uitweg, datum ontvangst 13 
augustus 2020 (WABO2001579)
Castricummer Werf 15 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 13 
augustus 2020 (WABO2001580)
Zuidkerkenlaan 23 a in Limmen, het bouwen van een schuur, datum ontvangst 14 augustus 
2020 (WABO2001595)
Schoutenbosch 55 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 17 
augustus 2020 (WABO2001600)
Helmbloem 12 in Castricum, het bouwen van een veranda, datum ontvangst 18 augustus 
2020 (WABO2001606) 
Sans Souci 2 in Castricum, het samenvoegen van 2 appartementen, datum ontvangst 18 
augustus 2020 (WABO2001607)
Heereweg 73c in Castricum, het wijzigen van de dakbedekking, datum ontvangst 20 augustus 
2020 (WABO2001622)
Castricummer Werf 4 in Castricum, het verkleinen van het kantoor ten behoeve van 
mantelzorg, datum ontvangst 20 augustus 2020 (WABO2001625)

Recti fi cati e
Woude 36 d in de Woude het vervangen van een aanrechtblad, datum ontvangst 9 augustus 
2020 (WABO2001552) moet zijn: Woude 36 d in de Woude, het realiseren van een B&B, 
datum ontvangst 9 augustus 2020 (WABO2001552)
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
Hazelnootlint 14 in Limmen, het bouwen van een schuur en een veranda, verzenddatum 20 
augustus 2020 (WABO2001248)
Dronenlaantje 9 (Zandzoom Topkavel) in Limmen, het bouwen van een woning, 

verzenddatum 18 augustus 2020 (WABO2001275)
Prinses Irenestraat 9 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 19 
augustus 2020 (WABO2001222)
De Omloop 8 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 19 augustus 2020 
(WABO2001453)
Breedeweg 2 in Castricum, het plaatsen van een hekwerk rondom het dakterras, 
verzenddatum 19 augustus 2020 (WABO2000905) 
Dorpsstraat 68 (Dorpsstraat 68 en 68b) in Castricum, het splitsen van een winkel in een 
winkel- en kantoorruimte, verzenddatum 17 augustus 2020 (WABO2001473)
De Omloop 6 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 19 augustus 2020 
(WABO2001452)
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)
Paulingstraat 12 in Castricum het vergroten van de woning, verzenddatum 6 augustus 2020 
(WABO2001229)
Julianaweg 47 in Akersloot het ti jdelijk plaatsen van een stacaravan gedurende bouw van de 
woning, verzenddatum 10 augustus 2020 (WABO2001395)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Julianaplein 8 in Akersloot 2608 het uitbreiden van de woning, verzenddatum 14 augustus 
2020 (WABO2001272)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Aanvraag kapvergunning
van Oldenbarneveldweg 53 Castricum, kappen van een gemeentelijke monumentale 
Paardenkastanje, datum ontvangst 5 augustus 2020
Op deze aanvraag 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.

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

Het is belangrijk dat u zich pretti  g en veilig voelt in uw woning en in uw buurt. Misschien zijn 
we ons daar nu extra van bewust. We zijn door de maatregelen van het kabinet rondom het 
coronavirus immers veel meer thuis. We werken bijvoorbeeld thuis, kinderen hebben thuis 
onderwijs en we ‘ontspannen’ thuis. We hopen dat buren elkaar ruimte kunnen geven en 
rekening houden met elkaar. Ervaart u toch een burenirritati e waar u niet samen uit komt 
zoals geluidsoverlast, ruzie om een parkeerplek, pesterijen of onenigheid over de tuin? Schakel 
dan buurtbemiddeling in via De Bemiddelingskamer. Ook ti jdens de coronacrisis kunt u bij 
buurtbemiddelaars terecht.  

Buurtbemiddelaars
Bemiddelaars zijn professioneel getrainde en ervaren vrijwilligers die ingeschakeld kunnen 
worden om problemen tussen buren naar tevredenheid te helpen oplossen. Bemiddelaars 
luisteren naar het verhaal van beide buren, geven geen oordeel en zijn onparti jdig. Onder 
begeleiding van deze bemiddelaars kunnen beide buren tot een oplossing komen.

Kosten
Bemiddeling of advies is geheel grati s voor inwoners uit Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. 

Bemiddeling nodig?
Neem dan contact op met Buurtbemiddeling via info@debemiddelingskamer.nl De 
Bemiddelingskamer is landelijk erkend en gecerti fi ceerd via het CCV. Buurtbemiddeling wordt 
gefi nancierd door de Gemeenten en Kennemer Wonen. Meer informati e en telefoonnummers 
via www.debemiddelingskamer.nl 

Als buren hebben we elkaar extra nodig 
in deze tijd. Toch een confl ict? 
U kunt buurtbemiddeling inschakelen De zomervakanti e is weer voorbij 

en het nieuwe schooljaar is van 
start. Wil jij met vriendjes en 
vriendinnetjes voetballen of wil 
je op zangles, maar is er bij jou 
in het gezin niet alti jd genoeg 
geld? Het Jeugdfonds Sport 
& Cultuur is er voor gezinnen 
waar te weinig geld is voor een 
sporti eve of creati eve les, zodat 
de kinderen en jongeren toch 
mee kunnen doen met voetbal, 
muziekles, turnen, streetdance, 
judo, theaterles of een andere 
leuke sport of hobby. 

De gemeente Castricum werkt samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het fonds betaalt 
jouw contributi e- of lesgeld aan de vereniging. Zo kan iedereen meedoen!

Dat wil ik doen!
Lijkt dit je leuk en wil je dit graag doen? Vraag dan aan bijvoorbeeld je juf, meester, een 
jeugdconsulent of de buurtsportcoach bij jou in de gemeente of ze jou hierbij kunnen helpen. 
Je kunt ook terecht bij de consulenten van het Sociaal Team bij jou in de buurt. Kijk voor meer 
informati e op www.jeugdfondssportencultuur.nl/noordholland of htt p://www.castricum.nl/
over-de-gemeente/buurtsportcoach. Je kunt ook mailen naar het sociaal team van de gemeente. 

Weet jij al welke sportieve of creatieve 
activiteit je dit schooljaar wilt doen?




