Gemeentenieuws
woensdag 8 september 2021

We horen graag uw mening over losloopgebieden voor honden in Castricum
In Bakkum en Castricum zijn enkele losloopgebieden. We horen graag wat u daarvan vindt. Hoe functioneren de gebieden nu
en waar zijn verbeteringen gewenst? We zijn
ook benieuwd of er behoefte is aan uitbreiding van de losloopgebieden, met name in
Akersloot en Limmen, omdat daar nu geen
losloopgebieden zijn. Honden moeten dus
overal aan de lijn, behalve in een losloopgebied. Via www.ikdenkmeeovercastricum.nl
kunt u tot 23 september laten weten wat u
ervan vindt.

Bezoek dit weekend een monument
en ontvang gratis monumentengids
Op zaterdag 11 en zondag 12 september
openen verschillende monumenten hun
deuren. U ontvangt dit jaar een bijzonder
cadeautje: de nieuwe Monumentengids
2021-2023.
Tijdens de Open Monumentendagen zijn
in Castricum onder andere het gemaal
1879 en twee locaties op Duin en Bosch
geopend. Ook is voor de eerste keer het
kleine kerkje De Kemphaan op De Woude
geopend: zie foto.
Meer info op:
www.openmonumentendag.nl

Agenda raadsinformatieavond
16 september 2021
Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd

Onderwerp

19.30 – 20.45

Raadsinformatiebijeenkomst
Informatieavond stand van zaken N203

Agenda Raadsplein 9 september 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 onderzoeks
voorstellen 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
D Protocol Veilig werken
E Toestemming tot wijziging GR GGD ivm opname
Veilig Thuis
5 Sluiting

20.15 – 21.15

21.30 – 22.30
21.30 – 22.30

(fotocredits: Anita van Breugel)

Agenda’s vergaderingen gemeenteraad
Castricum
U bent van harte welkom de vergaderingen
van de raad bij te wonen. 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.
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
te stellen of opmerkingen te maken.

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.

22.45 – 23:00

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.

Vergunningen

Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Aangevraagd

Belle van Zuylenlaan 10 in Castricum, het deels verwijderen van de draagmuur,
datum ontvangst 27 augustus 2021 (WABO2101712)
Castricummer Werf 65 in Castricum, het veranderen van de voorgevel en
plaatsen van een dakopbouw (achterzijde), datum ontvangst 1 september 2021
(WABO2101733)
De Skulper (naast nr. 16, kavel 2) in Akersloot, het bouwen van een woning en
een garage, datum ontvangst 1 september 2021 (WABO2101729)
Dorpsstraat 113a in Castricum, het aanbrengen van lichtreclame op de gevel,
datum ontvangst 26 augustus 2021 (WABO2101708)
Hoogeweg 2 in Castricum, het wijzigen van het bouwvlak, datum ontvangst
1 september 2021 (WABO2101734)

Overtoom 25 in Castricum, het plaatsen van een kap op de schuur, datum
ontvangst 31 augustus 2021 (WABO2101727)
Pagenlaan 2f in Limmen, het wijzigen van de situering van de woning, datum
ontvangst 27 augustus 2021 (WABO2101709)
‘t Kieftenland 5 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst
1 september 2021 (WABO2101736)
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.
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Vergunningen

Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen

Verleend

Evenementen en overig vergunningen

Amberlint 4 in Limmen, het realiseren van een uitweg, verzenddatum 30 augustus
2021 (WABO2101462)
Julianaweg 11 in Akersloot, het vergroten van de woning, verzenddatum
1 september 2021 (WABO2101205)
Rollerusstraat 6 in Castricum, het plaatsen van 2 dakkapellen en het uitbreiden
van de verdieping, verzenddatum 30 augustus 2021 (WABO2101529)
Theebos 22 in Limmen, het vergroten van de woning (erker), verzenddatum 30
augustus 2021 (WABO2101483)
Visweg 77c in Limmen (kavel 1), het bouwen van een woning, verzenddatum
2 september 2021 (WABO2101296)
Zeeweg 31 in Castricum, het vergroten van de winkel, verzenddatum 27 augustus
2021 (WABO2101634)
Zeeweg 31 in Castricum, het tijdelijk realiseren van een winterstalling,
verzenddatum 26 augustus 2021 (WABO2101520)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verleende evenementenvergunning Kermis Run Limmen 2021 op zaterdag 11
september 2021, Het Stet in Limmen en aansluitende weilanden, verzenddatum
2 september 2021 (APV2100463)
Verleende evenementenvergunning kermis Heeren van Limmen 2021 van
11 tot en met 13 september 2021 op het terras voor de Heeren van Limmen,
Dusseldorperweg 103 in Limmen, verzenddatum 3 september 2021 (APV2100567)
Verleende evenementenvergunning Kermis Limmen van 10 tot en met 13
september 2021, voor de Kermis Limmen rondom Eetbar Lekker op het Vislaantje/
Dusseldorperweg in Limmen, verzenddatum 3 september 2021 (APV2100468)
Verleende evenementenvergunning twee markten zondag 19 september 2021
en zondag 10 oktober 2021 in het centrum van Castricum, verzenddatum
3 september 2021 (APV2100444)
Verleende evenementenvergunning Infinity Beach Deining op zaterdag 18
september 2021, Castricum Zeeweg 71 in Castricum, verzenddatum 3 september
2021 (APV2100568)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Charlotte Ruyslaan 33 in Castricum, het bouwen van een garage, verzenddatum
2 september 2021 (WABO2101385)
Zeeweg (strand) in Castricum, het tijdelijk plaatsen van meetpalen, verzenddatum
30 augustus 2021 (WABO2101444)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

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

