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Like ons op 
Facebook

De gemeenteraad van Castricum vergadert op donderdag 3 september 2020 opnieuw virtueel. 
De agenda treft  u hierboven aan. De bijbehorende vergaderstukken en meer informati e over het 
virtueel volgen van de vergadering kunt u vinden op castricum.raadsinformati e.nl. 

Bij commissievergaderingen 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.

Bovenstaand treft  u ook de voorlopige agenda van de raadsinformati eavond van 10 september 
2020. Eind deze week wordt de agenda defi niti ef gemaakt en wordt duidelijk op welke wijze (fysiek 
of virtueel) wordt vergaderd. De agenda en stukken kunt u vanaf eind deze week raadplegen 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. 

Voorlopige Agenda 
raadsinformatiebijeenkomst 

10 september 2020
 Raadsinformati ebijeenkomsten
19.30 – 21.00 Auditcommissie 
20.00 – 21.00 Presentati e fl exwonen: kern Akersloot
 Pauze
21.15 – 22.30 Presentati e natuurontwikkeling Zanderij Noord 
21.15 – 22.30 Presentati e Visie aardgasvrije wijken  
   

Raadsplein donderdag 3 september 2020 
en raadsinformatieavond donderdag 
10 september 2020

Webinar over zonnepanelen 
op grote bedrijfsdaken 
Bent u een dak-eigenaar van een 
bedrijfsdak dat groter is dan 1.000m2? 
Volg dan het voorbeeld van andere 
eigenaren en leg zonnepanelen op uw 
lege dak. De Provincie Noord-Holland 
en Bureau Over Morgen helpen dak-
eigenaren in de gemeente met de eerste 
stappen naar de realisati e van een 
zonnestroominstallati e op het dak.

Bij interesse wordt er een dakscan aangevraagd om inzicht te geven in het aantal panelen dat op 
het dak past met daarbij het verdienmodel. Dit is volledig vrijblijvend en kosteloos voor de dak-
eigenaar.

Daarnaast wordt u volledig ontzorgd in de subsidieaanvraag. Er is namelijk een zogenaamde 
SDE++-subsidie nodig voor een dak van minstens 1.000 m2 om het verdienmodel rond 
te krijgen. Ook dit is nog vrijblijvend. Kosten moeten pas gemaakt worden wanneer u 
daadwerkelijk de installati e wilt gaan aankopen.

Voor meer informati e kunt u zich aanmelden voor één van de online bijeenkomsten die 
worden georganiseerd. Hier wordt meer verteld over dit initi ati ef en de mogelijkheden van 
zonnepanelen op uw bedrijfsdak. Aanmelden kan op: htt ps://overmorgen.nl/zonneenergie/

De online webinars zijn op:
- Dinsdag 8 september                 16:30 – 17:30 uur
- Donderdag 17 september         16:30 – 17:30 uur 

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 incl. moti e 
 B Verordening Adviesraad Sociaal Domein 
 5 Sluiti ng

Nieuwe ondergrondse containers voor afval
Vanuit de overheid is het streven om in 
2025 het restafval terug te brengen naar 30 
kilo per inwoner per jaar. Ook in Castricum 
proberen we dit doel te bereiken door het 
voor inwoners makkelijker te maken hun 
afval te scheiden. Daarom komen er op 
verschillende plekken in Castricum extra 
en nieuwe ondergrondse containers. Deze 
containers zijn bedoeld voor de hoogbouw 
en de milieuparkjes.

Locati ecriteria
Om de meest geschikte locati es te selecteren zijn locati ecriteria opgesteld en is 
bodemonderzoek gedaan. Na onderzoek zijn de meest geschikte locati es geselecteerd.

Voor de locati es wordt een Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV) gevolgd. 
Deze procedure ziet er als volgt uit:
• Het college stelt locati ecriteria vast
• Het college neemt een voorlopig besluit over de locati es
• Hierop volgt een zienswijzeperiode van zes weken
• Na deze periode worden de zienswijzen gewogen
• Het college neemt met inachtneming van de zienswijzen een defi niti ef besluit over de locati es
De locati ecriteria zijn op 19 mei vastgesteld. Het voorlopige besluit over de locati es is op 25 
augustus door het college genomen. Omwonenden van een nieuwe locati e ontvangen een brief 
met een foto van de locati e. Tot uiterlijk 9 oktober zijn omwonenden in de gelegenheid contact 
op te nemen met de gemeente, mogelijkheden te bespreken en een zienswijze over deze 
voorgenomen locati es in te dienen. 

Meer informati e?
Op de website van de gemeente Castricum vindt u kaarten met alle voorgenomen locati es, 
de vastgestelde criteria waar locati es aan moeten voldoen en op welke wijze een zienswijze 
ingediend kan worden.

‘Buurtbus-taxi’ als tijdelijk alternatief 
voor de buurtbussen 
De buurtbussen in Noord-Holland Noord en Haarlem-IJmond rijden voorlopig nog niet. Eerst 
moet uit landelijk onderzoek blijken welke voorzieningen in de buurtbussen nodig zijn om 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom bieden de provincie en Connexxion 
een ti jdelijk alternati ef: de Buurtbus-taxi. 

Rit reserveren?
De Buurtbus-taxi start per dinsdag 1 september in de regio Noord-Holland Noord en Haarlem-
IJmond. Inwoners kunnen op de buurtbustrajecten één uur van tevoren een rit reserveren bij de 
Buurtbus-taxi, via het reserveringsnummer van Connexxion 088-3394800. Bij de reservering kan 
de begin- en eindhalte worden aangegeven. Er wordt gereden vanaf 9.00 uur tussen de haltes 
waar normaal gesproken de buurtbus rijdt. Er geldt een vast tarief van 4 euro per persoon per 
rit, ongeacht het aantal haltes. 

Alle ritt en worden gereden volgens het coronaprotocol van de taxibranche. Een niet-medisch 
mondkapje dragen is net als in het openbaar vervoer verplicht. De Buurtbus-taxi wordt vanwege 
corona ti jdelijk ingezet en vervalt zodra de buurtbussen weer rijden. 

Meer informati e
Meer informati e over de Buurtbus-taxi in de regio Noord-Holland Noord en Haarlem-IJmond 
staat op de website van overal: www.overal.nl/bb. 
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Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Pagenlaan 9a in Limmen, het plaatsen van een nieuw kozijn, datum ontvangst 20 augustus 
2020 (WABO2001619)
Dusseldorperweg 58 in Limmen, het bouwen van 10 appartementen (De Schutt erij), datum 
ontvangst 24 augustus 2020 (WABO2001643)
Peter Duymstraat 18 in Castricum, het plaatsen van twee dakkapellen, datum ontvangst 24 
augustus 2020 (WABO2001645)
Houtsnip 7 in Castricum, het bouwen van een berging/garage, datum ontvangst 25 augustus 
2020 (WABO2001655)
Beethovensingel 31 in Castricum, het plaatsen van twee dakkapellen, datum ontvangst 26 
augustus 2020 (WABO2001658)
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
Charlott e Ruyslaan 33 in Castricum, het verhogen van het dak, verzenddatum 21 augustus 
2020 (WABO2001576)
Oude Parklaan 76 in Castricum, het plaatsen van een aanbouw en het uitvoeren van 
werkzaamheden, verzenddatum 28 augustus 2020 (WABO2001155)
Helmbloem 12 in Castricum, het bouwen van een veranda, verzenddatum 21 augustus 2020 
(WABO2001606)

Dorpsstraat 114 in Castricum, uitbreiden van het pand en het wijzigen van de gevel 
(legalisati e), verzenddatum 22 augustus 2020 (WABO2000784)
Breedeweg 23 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw en dakkapel, verzenddatum 28 
augustus 2020 (WABO2001156)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Dronenlaantje 3 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 21 augustus 2020 
(WABO2001401)
Juliana van Stolbergstraat 72 in Castricum het maken van een uitweg, verzenddatum 
28 augustus 2020 (WABO2001361)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overig vergunningen 
verleende nieuwe aanvraag Drank - en horecavergunning commercieel en exploitati e/
terrasvergunning Sporthal de Lelie, Rembrandtsingel 3 in Akersloot, verzenddatum 24 
augustus 2020 (HORECA200042)
verleende evenementenvergunning doorlopend Kermisatt racti es Limmen 11 t/m 13 
september 2020 Parkeer terrein VV Limmen, verzenddatum 26 augustus 2020 (APV2000582)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
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

EEN BURGERINITIATIEF INDIENEN

Heeft  u een plan of idee voor (een deel van) de gemeente Castricum 
dat u wilt voorleggen aan de gemeenteraad? Dan kunt u een 
burgeriniti ati ef indienen. Daarmee zet u uw voorstel op de agenda 
van de raad. De gemeenteraad bespreekt uw voorstel en neemt er 
vervolgens een besluit over. Hoe dat precies werkt is vastgelegd in de 
verordening burgeriniti ati ef. In deze infographic leggen wij uit hoe het 
indienen van een burgerinitati ef in zijn werk gaat.

Heeft u een plan of idee voor (een deel van) de gemeente Castricum dat u wilt voorleggen aan de gemeenteraad? 
Dan kunt u een burgerinitiatief indienen. Daarmee zet u uw voorstel op de agenda van de raad. 
De gemeenteraad bespreekt uw voorstel en neemt er vervolgens een besluit over. Hoe dat precies werkt is vastgelegd in 
de verordening burgerinitiatief. In deze infographic leggen wij uit hoe het indienen van een burgerinitatief in zijn werk gaat. 

Dat kan door het formulier in te vullen op www.castricum.nl/invloed onder 
‘burgerinitiatief indienen’. In het formulier geeft u aan waar uw burgerinitiatiefvoorstel 
over gaat en welk besluit u precies aan de raad vraagt. 

U kunt zo nodig informatie opvragen bij de gemeente ter onderbouwing van uw voor-
stel. De griffie kan u ook helpen met het formuleren van het voorgesteld besluit dat u 
aan de raad vraagt, dat kan soms namelijk best even puzzelen zijn.
Het burgerinitiatiefvoorstel kan per mail of per post worden ingediend. Afgeven bij de 
receptie in het gemeentehuis mag ook.

Het presidium (het overleg van de fractievoorzitters over procedurele zaken) beslist of 
het om een geldig burgerinitiatiefvoorstel gaat. In de verordening burgerinitiatief is 
vastgelegd waar een burgerinitiatief wel en niet over kan gaan. Als het presidium 
beslist dat het om een geldig verzoek gaat, wordt het burgerinitiatief geagendeerd voor 
behandeling in een raadscommissie.  

Een geldig burgerinitiatiefvoorstel wordt behandeld in een commissievergadering. 
Als indiener kunt in die vergadering ook een toelichting geven op uw voorstel en 
reageren op de inbreng van de raadsleden. 
Aan het eind van de commissievergadering vraagt de voorzitter u wat u wilt doen met 
uw voorstel. Misschien wilt u het bijvoorbeeld nog een beetje aanpassen. Twee weken 
na de behandeling neem de raad in de raadsvergadering een besluit over uw voorstel.     
Het presidium kan er ook voor kiezen om eerst een informatieavond of inspraakavond 
te plannen, voorafgaand aan de commissiebehandeling. 

Wilt u meer weten? U kunt gerust even contact opnemen met de griffie. 
De griffie is bereikbaar via telefoonnummer (088) 909 70 15 of (088) 909 70 14 en 
per mail via raadsgriffie@castricum.nl.
Het postadres is: Gemeente Castricum, t.a.v. griffie Castricum, Postbus 1301, 1900 BH 
Castricum.

Iedereen die in Castricum woont of werkt en 16 jaar of ouder is. 

Wie kan een 
burgerinitiatief indienen?

Hoe kan ik een 
burgerinitiatief indienen?

Wat gebeurt er als ik mijn 
verzoek heb ingediend?

Hoe wordt het voorstel 
behandeld?

Meer weten?

Heeft u een plan of idee voor (een deel van) de gemeente Castricum dat u wilt voorleggen aan de gemeenteraad? 
Dan kunt u een burgerinitiatief indienen. Daarmee zet u uw voorstel op de agenda van de raad. 
De gemeenteraad bespreekt uw voorstel en neemt er vervolgens een besluit over. Hoe dat precies werkt is vastgelegd in 
de verordening burgerinitiatief. In deze infographic leggen wij uit hoe het indienen van een burgerinitatief in zijn werk gaat. 

Dat kan door het formulier in te vullen op www.castricum.nl/invloed onder 
‘burgerinitiatief indienen’. In het formulier geeft u aan waar uw burgerinitiatiefvoorstel 
over gaat en welk besluit u precies aan de raad vraagt. 

U kunt zo nodig informatie opvragen bij de gemeente ter onderbouwing van uw voor-
stel. De griffie kan u ook helpen met het formuleren van het voorgesteld besluit dat u 
aan de raad vraagt, dat kan soms namelijk best even puzzelen zijn.
Het burgerinitiatiefvoorstel kan per mail of per post worden ingediend. Afgeven bij de 
receptie in het gemeentehuis mag ook.

Het presidium (het overleg van de fractievoorzitters over procedurele zaken) beslist of 
het om een geldig burgerinitiatiefvoorstel gaat. In de verordening burgerinitiatief is 
vastgelegd waar een burgerinitiatief wel en niet over kan gaan. Als het presidium 
beslist dat het om een geldig verzoek gaat, wordt het burgerinitiatief geagendeerd voor 
behandeling in een raadscommissie.  

Een geldig burgerinitiatiefvoorstel wordt behandeld in een commissievergadering. 
Als indiener kunt in die vergadering ook een toelichting geven op uw voorstel en 
reageren op de inbreng van de raadsleden. 
Aan het eind van de commissievergadering vraagt de voorzitter u wat u wilt doen met 
uw voorstel. Misschien wilt u het bijvoorbeeld nog een beetje aanpassen. Twee weken 
na de behandeling neem de raad in de raadsvergadering een besluit over uw voorstel.     
Het presidium kan er ook voor kiezen om eerst een informatieavond of inspraakavond 
te plannen, voorafgaand aan de commissiebehandeling. 

Wilt u meer weten? U kunt gerust even contact opnemen met de griffie. 
De griffie is bereikbaar via telefoonnummer (088) 909 70 15 of (088) 909 70 14 en 
per mail via raadsgriffie@castricum.nl.
Het postadres is: Gemeente Castricum, t.a.v. griffie Castricum, Postbus 1301, 1900 BH 
Castricum.

Iedereen die in Castricum woont of werkt en 16 jaar of ouder is. 

Wie kan een 
burgerinitiatief indienen?

Hoe kan ik een 
burgerinitiatief indienen?

Wat gebeurt er als ik mijn 
verzoek heb ingediend?

Hoe wordt het voorstel 
behandeld?

Meer weten?

Heeft u een plan of idee voor (een deel van) de gemeente Castricum dat u wilt voorleggen aan de gemeenteraad? 
Dan kunt u een burgerinitiatief indienen. Daarmee zet u uw voorstel op de agenda van de raad. 
De gemeenteraad bespreekt uw voorstel en neemt er vervolgens een besluit over. Hoe dat precies werkt is vastgelegd in 
de verordening burgerinitiatief. In deze infographic leggen wij uit hoe het indienen van een burgerinitatief in zijn werk gaat. 

Dat kan door het formulier in te vullen op www.castricum.nl/invloed onder 
‘burgerinitiatief indienen’. In het formulier geeft u aan waar uw burgerinitiatiefvoorstel 
over gaat en welk besluit u precies aan de raad vraagt. 

U kunt zo nodig informatie opvragen bij de gemeente ter onderbouwing van uw voor-
stel. De griffie kan u ook helpen met het formuleren van het voorgesteld besluit dat u 
aan de raad vraagt, dat kan soms namelijk best even puzzelen zijn.
Het burgerinitiatiefvoorstel kan per mail of per post worden ingediend. Afgeven bij de 
receptie in het gemeentehuis mag ook.

Het presidium (het overleg van de fractievoorzitters over procedurele zaken) beslist of 
het om een geldig burgerinitiatiefvoorstel gaat. In de verordening burgerinitiatief is 
vastgelegd waar een burgerinitiatief wel en niet over kan gaan. Als het presidium 
beslist dat het om een geldig verzoek gaat, wordt het burgerinitiatief geagendeerd voor 
behandeling in een raadscommissie.  

Een geldig burgerinitiatiefvoorstel wordt behandeld in een commissievergadering. 
Als indiener kunt in die vergadering ook een toelichting geven op uw voorstel en 
reageren op de inbreng van de raadsleden. 
Aan het eind van de commissievergadering vraagt de voorzitter u wat u wilt doen met 
uw voorstel. Misschien wilt u het bijvoorbeeld nog een beetje aanpassen. Twee weken 
na de behandeling neem de raad in de raadsvergadering een besluit over uw voorstel.     
Het presidium kan er ook voor kiezen om eerst een informatieavond of inspraakavond 
te plannen, voorafgaand aan de commissiebehandeling. 

Wilt u meer weten? U kunt gerust even contact opnemen met de griffie. 
De griffie is bereikbaar via telefoonnummer (088) 909 70 15 of (088) 909 70 14 en 
per mail via raadsgriffie@castricum.nl.
Het postadres is: Gemeente Castricum, t.a.v. griffie Castricum, Postbus 1301, 1900 BH 
Castricum.

Iedereen die in Castricum woont of werkt en 16 jaar of ouder is. 

Wie kan een 
burgerinitiatief indienen?

Hoe kan ik een 
burgerinitiatief indienen?

Wat gebeurt er als ik mijn 
verzoek heb ingediend?

Hoe wordt het voorstel 
behandeld?

Meer weten?

Dat kan door het formulier in te vullen op www.castricum.nl/invloed 
onder ‘burgeriniti ati ef indienen’. In het formulier geeft  u aan waar 
uw burgeriniti ati efvoorstel over gaat en welk besluit u precies aan de 
raad vraagt. 

U kunt zo nodig informati e opvragen bij de gemeente ter onderbou-
wing van uw voorstel. De griffi  e kan u ook helpen met het formuleren 
van het voorgesteld besluit dat u aan de raad vraagt, dat kan soms 
namelijk best even puzzelen zijn.Het burgeriniti ati efvoorstel kan per 
mail of per post worden ingediend. Afgeven bij de recepti e in het ge-
meentehuis mag ook.

Iedereen die in Castricum woont of werkt en 16 jaar of ouder is.

Het presidium (het overleg van de fracti evoorzitt ers over procedurele 
zaken) beslist of het om een geldig burgeriniti ati efvoorstel gaat. In de 
verordening burgeriniti ati ef is vastgelegd waar een burgeriniti ati ef 
wel en niet over kan gaan. Als het presidium beslist dat het om een 
geldig verzoek gaat, wordt het burgeriniti ati ef geagendeerd voor be-
handeling in een raadscommissie. 

Heeft u een plan of idee voor (een deel van) de gemeente Castricum dat u wilt voorleggen aan de gemeenteraad? 
Dan kunt u een burgerinitiatief indienen. Daarmee zet u uw voorstel op de agenda van de raad. 
De gemeenteraad bespreekt uw voorstel en neemt er vervolgens een besluit over. Hoe dat precies werkt is vastgelegd in 
de verordening burgerinitiatief. In deze infographic leggen wij uit hoe het indienen van een burgerinitatief in zijn werk gaat. 

Dat kan door het formulier in te vullen op www.castricum.nl/invloed onder 
‘burgerinitiatief indienen’. In het formulier geeft u aan waar uw burgerinitiatiefvoorstel 
over gaat en welk besluit u precies aan de raad vraagt. 

U kunt zo nodig informatie opvragen bij de gemeente ter onderbouwing van uw voor-
stel. De griffie kan u ook helpen met het formuleren van het voorgesteld besluit dat u 
aan de raad vraagt, dat kan soms namelijk best even puzzelen zijn.
Het burgerinitiatiefvoorstel kan per mail of per post worden ingediend. Afgeven bij de 
receptie in het gemeentehuis mag ook.

Het presidium (het overleg van de fractievoorzitters over procedurele zaken) beslist of 
het om een geldig burgerinitiatiefvoorstel gaat. In de verordening burgerinitiatief is 
vastgelegd waar een burgerinitiatief wel en niet over kan gaan. Als het presidium 
beslist dat het om een geldig verzoek gaat, wordt het burgerinitiatief geagendeerd voor 
behandeling in een raadscommissie.  

Een geldig burgerinitiatiefvoorstel wordt behandeld in een commissievergadering. 
Als indiener kunt in die vergadering ook een toelichting geven op uw voorstel en 
reageren op de inbreng van de raadsleden. 
Aan het eind van de commissievergadering vraagt de voorzitter u wat u wilt doen met 
uw voorstel. Misschien wilt u het bijvoorbeeld nog een beetje aanpassen. Twee weken 
na de behandeling neem de raad in de raadsvergadering een besluit over uw voorstel.     
Het presidium kan er ook voor kiezen om eerst een informatieavond of inspraakavond 
te plannen, voorafgaand aan de commissiebehandeling. 

Wilt u meer weten? U kunt gerust even contact opnemen met de griffie. 
De griffie is bereikbaar via telefoonnummer (088) 909 70 15 of (088) 909 70 14 en 
per mail via raadsgriffie@castricum.nl.
Het postadres is: Gemeente Castricum, t.a.v. griffie Castricum, Postbus 1301, 1900 BH 
Castricum.

Iedereen die in Castricum woont of werkt en 16 jaar of ouder is. 

Wie kan een 
burgerinitiatief indienen?

Hoe kan ik een 
burgerinitiatief indienen?

Wat gebeurt er als ik mijn 
verzoek heb ingediend?

Hoe wordt het voorstel 
behandeld?

Meer weten?

Heeft u een plan of idee voor (een deel van) de gemeente Castricum dat u wilt voorleggen aan de gemeenteraad? 
Dan kunt u een burgerinitiatief indienen. Daarmee zet u uw voorstel op de agenda van de raad. 
De gemeenteraad bespreekt uw voorstel en neemt er vervolgens een besluit over. Hoe dat precies werkt is vastgelegd in 
de verordening burgerinitiatief. In deze infographic leggen wij uit hoe het indienen van een burgerinitatief in zijn werk gaat. 

Dat kan door het formulier in te vullen op www.castricum.nl/invloed onder 
‘burgerinitiatief indienen’. In het formulier geeft u aan waar uw burgerinitiatiefvoorstel 
over gaat en welk besluit u precies aan de raad vraagt. 

U kunt zo nodig informatie opvragen bij de gemeente ter onderbouwing van uw voor-
stel. De griffie kan u ook helpen met het formuleren van het voorgesteld besluit dat u 
aan de raad vraagt, dat kan soms namelijk best even puzzelen zijn.
Het burgerinitiatiefvoorstel kan per mail of per post worden ingediend. Afgeven bij de 
receptie in het gemeentehuis mag ook.

Het presidium (het overleg van de fractievoorzitters over procedurele zaken) beslist of 
het om een geldig burgerinitiatiefvoorstel gaat. In de verordening burgerinitiatief is 
vastgelegd waar een burgerinitiatief wel en niet over kan gaan. Als het presidium 
beslist dat het om een geldig verzoek gaat, wordt het burgerinitiatief geagendeerd voor 
behandeling in een raadscommissie.  

Een geldig burgerinitiatiefvoorstel wordt behandeld in een commissievergadering. 
Als indiener kunt in die vergadering ook een toelichting geven op uw voorstel en 
reageren op de inbreng van de raadsleden. 
Aan het eind van de commissievergadering vraagt de voorzitter u wat u wilt doen met 
uw voorstel. Misschien wilt u het bijvoorbeeld nog een beetje aanpassen. Twee weken 
na de behandeling neem de raad in de raadsvergadering een besluit over uw voorstel.     
Het presidium kan er ook voor kiezen om eerst een informatieavond of inspraakavond 
te plannen, voorafgaand aan de commissiebehandeling. 

Wilt u meer weten? U kunt gerust even contact opnemen met de griffie. 
De griffie is bereikbaar via telefoonnummer (088) 909 70 15 of (088) 909 70 14 en 
per mail via raadsgriffie@castricum.nl.
Het postadres is: Gemeente Castricum, t.a.v. griffie Castricum, Postbus 1301, 1900 BH 
Castricum.

Iedereen die in Castricum woont of werkt en 16 jaar of ouder is. 

Wie kan een 
burgerinitiatief indienen?

Hoe kan ik een 
burgerinitiatief indienen?

Wat gebeurt er als ik mijn 
verzoek heb ingediend?

Hoe wordt het voorstel 
behandeld?

Meer weten?

Een geldig burgeriniti ati efvoorstel wordt behandeld in een commissie-
vergadering. Als indiener kunt in die vergadering ook een toelichti ng 
geven op uw voorstel en reageren op de inbreng van de raadsleden. 
Aan het eind van de commissievergadering vraagt de voorzitt er u wat u 
wilt doen met uw voorstel. Misschien wilt u het bijvoorbeeld nog een 
beetje aanpassen. Twee weken na de behandeling neem de raad in de 
raadsvergadering een besluit over uw voorstel. Het presidium kan er 
ook voor kiezen om eerst een informati eavond of inspraakavond te 
plannen, voorafgaand aan de commissiebehandeling.

Wilt u meer weten? U kunt gerust even contact opnemen met de 
griffi  e. De griffi  e is bereikbaar via telefoonnummer (088) 909 70 15 
of (088) 909 70 14 en per mail via raadsgriffi  e@castricum.nl.
Het postadres is: Gemeente Castricum, t.a.v. griffi  e Castricum, 
Postbus 1301, 1900 BH Castricum. 

Heeft u een plan of idee voor (een deel van) de gemeente Castricum dat u wilt voorleggen aan de gemeenteraad? 
Dan kunt u een burgerinitiatief indienen. Daarmee zet u uw voorstel op de agenda van de raad. 
De gemeenteraad bespreekt uw voorstel en neemt er vervolgens een besluit over. Hoe dat precies werkt is vastgelegd in 
de verordening burgerinitiatief. In deze infographic leggen wij uit hoe het indienen van een burgerinitatief in zijn werk gaat. 

Dat kan door het formulier in te vullen op www.castricum.nl/invloed onder 
‘burgerinitiatief indienen’. In het formulier geeft u aan waar uw burgerinitiatiefvoorstel 
over gaat en welk besluit u precies aan de raad vraagt. 

U kunt zo nodig informatie opvragen bij de gemeente ter onderbouwing van uw voor-
stel. De griffie kan u ook helpen met het formuleren van het voorgesteld besluit dat u 
aan de raad vraagt, dat kan soms namelijk best even puzzelen zijn.
Het burgerinitiatiefvoorstel kan per mail of per post worden ingediend. Afgeven bij de 
receptie in het gemeentehuis mag ook.

Het presidium (het overleg van de fractievoorzitters over procedurele zaken) beslist of 
het om een geldig burgerinitiatiefvoorstel gaat. In de verordening burgerinitiatief is 
vastgelegd waar een burgerinitiatief wel en niet over kan gaan. Als het presidium 
beslist dat het om een geldig verzoek gaat, wordt het burgerinitiatief geagendeerd voor 
behandeling in een raadscommissie.  

Een geldig burgerinitiatiefvoorstel wordt behandeld in een commissievergadering. 
Als indiener kunt in die vergadering ook een toelichting geven op uw voorstel en 
reageren op de inbreng van de raadsleden. 
Aan het eind van de commissievergadering vraagt de voorzitter u wat u wilt doen met 
uw voorstel. Misschien wilt u het bijvoorbeeld nog een beetje aanpassen. Twee weken 
na de behandeling neem de raad in de raadsvergadering een besluit over uw voorstel.     
Het presidium kan er ook voor kiezen om eerst een informatieavond of inspraakavond 
te plannen, voorafgaand aan de commissiebehandeling. 

Wilt u meer weten? U kunt gerust even contact opnemen met de griffie. 
De griffie is bereikbaar via telefoonnummer (088) 909 70 15 of (088) 909 70 14 en 
per mail via raadsgriffie@castricum.nl.
Het postadres is: Gemeente Castricum, t.a.v. griffie Castricum, Postbus 1301, 1900 BH 
Castricum.

Iedereen die in Castricum woont of werkt en 16 jaar of ouder is. 

Wie kan een 
burgerinitiatief indienen?

Hoe kan ik een 
burgerinitiatief indienen?

Wat gebeurt er als ik mijn 
verzoek heb ingediend?

Hoe wordt het voorstel 
behandeld?

Meer weten?




