Gemeentenieuws
woensdag 1 september 2021

Agenda raadsinformatieavond / commissies
2 september 2021
Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd

Onderwerp

19.30 – 21.00
19.30 – 21.00
21.15 – 22.00
21.15 – 22.00

Agenda Raadsplein 9 september 2021
13 augustus 2021

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd

Onderwerp

20.15 – 21.15

Overkoepelend kader Jeugd en Regionale visie op ambulante
jeugdhulp
Consultatie ten aanzien van de volgende concept onderzoeksvoorstellen van de Rekenkamercommissie BUCH:
- organisatie BUCH samenwerking binnen een Gemeenschappelijke Regeling
- inventarisatie opvolging aanbevelingen uit onderzoeken
Rekenkamercommissie BUCH
Pauze
Zienswijze 2e begrotingswijziging BUCH n.a.v. eerste
voortgangsrapportage BUCH
Commissie Algemene Zaken
1A 1e herziening beheersverordening Bakkum, Castricum
Noord, Oost en West en Bedrijventerreinen
1B 7e herziening exploitatieplan Limmen-Zandzoom
2A Besluitenlijst raadsvergadering 8 juli 2021
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
Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A 1e herziening beheersverordening Bakkum, Castricum
Noord, Oost en West en Bedrijventerreinen (onder
voorbehoud van commissiebehandeling)
B 7e herziening exploitatieplan Limmen-Zandzoom (onder
voorbehoud van commissiebehandeling)
C Deﬁnitief ontwerp groenbeleidsplan inclusief moties en
amendementen (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
D Kadernota fusie en samenwerking (onder voorbehoud van
commissiebehandeling)
E Protocol Veilig werken (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
F Toestemming tot wijziging GR GGD ivm opname Veilig
Thuis (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
5 Sluiting

20.15 – 21.15
13 augustus 2021
13 augustus 2021

Regels voor bruiloften
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Commissies
Commissie vervolgbehandeling deﬁnitief ontwerp
groenbeleidsplan inclusief moties en amendementen*
Commissie kadernota fusie en samenwerking
Pauze
Commissie Protocol veilig werken politiek ambtsdragers
gemeente Castricum 2021
Commissie toestemming tot wijziging GR GGD i.v.m. opname
Veilig Thuis
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Vergunningen
Omgevingsvergunningen
Aangevraagd
Bloemgaarde 17 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst
24 augustus 2021 (WABO2101696)
Castricummer Werf 128 a in Castricum, het verplaatsen van een raam, datum
ontvangst 24 augustus 2021 (WABO2101695)
Kapelweg 10 in Limmen, het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst
23 augustus 2021 (WABO2101685)
Kerkpad 1 in Castricum, het herstellen van het glas in lood ramen, datum
ontvangst 21 augustus 2021 (WABO2101681)
Kerkpad 1 in Castricum, het herstellen en renoveren van het Müller kabinetorgel,
datum ontvangst 23 augustus 2021 (WABO2101690)
Klaas Hoornlaan 1 in Akersloot, het herinrichting van het terrein, datum ontvangst
25 augustus 2021 (WABO2101707)
Oosterbuurt 5 (achter) in Castricum, het plaatsen van bijenkasten, datum
ontvangst 25 augustus 2021 (WABO2101706)
Tine Marcushof 11 in Castricum, het wijzigen van de schuurdeur, datum
ontvangst 20 augustus 2021 (WABO2101680)
Westerweg 146 in Limmen, het bouwen van een schuur, datum ontvangst
22 augustus 2021 (WABO2101682)
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
Hogeweg 146 in Limmen, het bouwen van een schuur, verzenddatum 26 augustus
2021 (WABO2100933)
Meester Bodewesstraat 27 in Castricum (Schoutenbosch 60a), het plaatsen van
een (tijdelijke) woonunit, verzenddatum 20 augustus 2021 (WABO2101366)
Meester Bodewesstraat 27 in Castricum (Schoutenbosch 60a), het bouwen van
een woning, verzenddatum 26 augustus 2021 (WABO2101360)
Oude Parklaan 98, 98a, 98b en 98c in Castricum (nabij Oude Parklaan 243), het
bouwen van een woonzorglocatie (van rechtswege verleend), verzenddatum
27 augustus 2021 (WABO2002543)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Agenda’s vergaderingen gemeenteraad
Castricum
U bent van harte welkom de vergaderingen
van de raad bij te wonen. Op 2 september
vergadert de raad virtueel. Meer informatie
over het bijwonen van een virtuele vergadering kunt u vinden op www.castricum.nl/
virtueelvergaderen. Op 9 september vergadert de raad in het gemeentehuis. Vanwege
de Corona-maatregelen is er zeer beperkt
ruimte voor publiek. Indien u de vergadering vanaf de publieke tribune wilt volgen
vragen we u om u aan te melden via de
griffie. De vergaderstukken kunt u bekijken
op castricum.raadsinformatie.nl.

te stellen of opmerkingen te maken.

Wilt u inspreken bij één van de commissievergaderingen? 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

Contact
Voor al uw vragen rondom de vergaderingen van de raad kunt u bij de griffie terecht.
Dat kan per mail via raadsgriffie@castricum.nl, of telefonisch via 088 909 7014,
088 909 7094 of 088 909 7390.

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 13 september 2021.

Rectificatie
In de Castricummer van 25 augustus is een kleine fout geslopen. Het gaat om de
’Bekendmaking ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder, bestemmingsplan
‘Laamens Akersloot’. In een subkopje van deze publicatie zijn per abuis drie woningen
aan de Geversweg in Castricum genoemd. Hier had moeten staan nieuwe woningen
aan de Geesterweg in Akersloot.

Verlengen behandeltermijn
Beverwijkerstraatweg 205a in Castricum, het bouwen van een accommodatie op
Camping Geversduin, verzenddatum 18 augustus 2021 (WABO2101033)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd
Ter info: Sinds 1 juli 2021 geen publicatie meer in Staatscourant
Evenementen en overig vergunningen
Verleende evenementenvergunning doorlopend kermisattracties Limmen op
vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 september 2021 op het parkeerterrein
bij VV Limmen aan de Achterweg in Limmen, verzenddatum 25 augustus 2021
(APV2100505)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 - 194 296 61 (whatsapp)
info@castricum.nl

Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.castricum.nl

