
Agenda Raadsplein 
17 september 2020

  Commissies
19.00 – 20.15 Regionale visie op de transformati e van jeugdhulp met verblijf
  

19.30 – 20.15 Ambiti edocument Programma Klimaat 
  

 Pauze
20.30 – 21.00 Amendement bij voorstel uitvoeringsscenario’s parti cipati ewet  

20.30 – 21.00 Amendement bij voorstel visie Integrale kindcentra 
  
  
21.00 – 22.30 Ruimtelijk kader voor de herontwikkeling van Jachthaven Laamens aan  
 de Geesterweg 10-12 te Akersloot 
  

21.00 – 22.00 Moti es en amendementen t.b.v. het kenbaar maken van wensen en 
 bedenkingen ten aanzien van de concept Regionale Energie Strategie  
 Noord-Holland Noord (RES NHN)   

22.00 – 22.30  Commissie Algemene Zaken 
   1A Besluitenlijst raadsvergadering 3 september 2020
 1B Lijst van ingekomen stukken
 1C Lijst ter inzage gelegde informati e
 1D Mededelingen van het college
 - Algemeen
 - Uit de samenwerkingsverbanden
 1E 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 Wensen en bedenkingen bij concept RES
 B Uitvoeringsscenario Parti cipati ewet
 C Gemeentelijke visie Integrale Kindcentra
 D Dagrecreati e Recreati eterrein De Hoorne Akersloot 
 E Moti e CDA/VVD bij bestemmingsplan Dusseldorperweg
 5 Sluiti ng
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De raad zit voor u klaar tijdens het 
virtuele Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek 
met inwoners 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 21 september 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.

Interview met Cees 
Huisman, voorzitter 
adviesraad sociaal 
domein (asd)
Wil je wat over jezelf vertellen en je rol als voorzitt er 
van de ASD?
Eind 2017 kwam ik in contact met Mieke Borgmeier en 
Rob Zijlstra, van de adviesraad.
De bevlogenheid van Mieke en Rob werkte 
aanstekelijk. Vanaf begin 2018 ben ik lid voorzitt er 
van de ASD. Kenmerkend van de ASD is de wil om 
pro acti ef en resultaatgericht in een open dialoog 
met bestuurders, organisati es en inwoners samen te 
werken. Dit doet de adviesraad als team. 

Hoe is het met de bekendheid van de ASD?
Naar mijn idee is de ASD voldoende tot redelijk bekend 
bij beleidmakers en uitvoerders in de gemeente Castricum. Daarbij richt de adviesraad zich 
steeds op die contacten die nodig zijn om haar functi e en taken zo goed mogelijk uit te voeren. 
De bekendheid van de ASD bij inwoners organisati es , zo merken wij, verschilt. Deze kan dus 
beter en daar is aandacht voor. Zo helpt dit gesprek ook.

Wat zie je als de belangrijkste taak en uitdaging van de ASD?
De adviesraad signaleert en adviseert het college van B&W. De ASD zet zich, door middel van 
signalering en beleidsadvisering, in voor de inwoners(groepen) van de gemeente. Dit doet de 
adviesraad vanuit de visie dat voorkomen beter is dan genezen en dat acti viteiten in het sociaal 
domein (dicht bij huis) er toe bijdragen dat iedereen mee kan doen.

Welke ontwikkelingen binnen het sociaal domein in de gemeente Castricum behoeven extra 
aandacht?
Belangrijk is dat de aandacht voor mensen toeneemt en de aandacht voor onnodige 
bureaucrati e afneemt. Zo ook het vreemde idee dat het mogelijk is om het sociaal domein als 
‘een markt’ te beschouwen. Het voorop stellen van de inwoners en hun talenten en vragen 
is wat de ASD betreft  de kern waar het om draait. Inwoners denken en voelen in samenhang 
en niet in schott en (wonen, werken, leren, gezondheid, welzijn, cultuur, recreati e). Het 
belangrijkste is om in het sociaal domein te denken en te handelen vanuit het perspecti ef en het 
belang van de inwoner en niet vanuit organisati es. 
 
Corona raakt iedereen, maar sommige mensen en groepen des te meer. Hoe zie jij dit voor 
wat betreft  het sociaal domein?
Corona discrimineert niet en raakt iedereen, dat klopt. Daarbij maakt deze crisis nog duidelijker 
dat beleid en uitvoering in het sociaal domein om een samenhangende benadering vraagt. 
Gezondheid of ziekte, inkomen of geldzorgen, welzijn of depressie en sociale contacten of 
eenzaamheid kunnen vlak bij elkaar liggen en iedereen kan er mee te maken krijgen.

Tot slot?
De Adviesraad Sociaal Domein werkt samen als krachti g team en staat open voor vragen en 
suggesti es. Als u een vraag of suggesti e heeft  kunt u een e-mail sturen naar vera@asdcastricum.
onmicrosoft .com of cees@asdcastricum.onmicrosoft .com

Lees het volledige interview op www.castricum.nl/raad-en-college/adviesraad-sociaal-domein. 
Hier vindt u ook het jaarverslag en samenvatti  ng van het jaarverslag.

Agenda raadsinformatiebijeenkomst
10 september 2020

 Raadsinformati ebijeenkomsten
19.30 – 20:15 Presentati e Rapport BMC over sociaal domein
 

20.15 – 21.15 Auditcommissie 
 

20.30 – 21.15 Presentati e fl exwonen: kern Akersloot

 
 Pauze
21.30 – 22.45 Presentati e natuurontwikkeling Zanderij Noord  
   

21.30 – 22.45 Presentati e Visie aardgasvrije wijken & 
 Haalbaarheidsonderzoek Collecti eve Warmte Kern Castricum 
   

De gemeenteraad van Castricum vergadert op 10 september 2020 virtueel. Ook op 17 september 
2020 vinden de meeste vergaderingen virtueel plaats. Alleen de commissie over de regionale visie 
op de transformati e van jeugdhulp met verblijf zal in de raadzaal plaatsvinden.  

De agenda’s treft  u hiernaast aan. De bijbehorende vergaderstukken kunt u raadplegen via 
castricum.raadsinformati e.nl.

Als inwoner bent u van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. Dat kan op diverse 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

De vergadering is live te volgen in de Raadzaal van het gemeentehuis van Castricum. 
De raadzaal is ingericht conform de geldende richtlijnen. Er is om die reden beperkt 
ruimte voor publiek. Wilt u een vergadering vanaf de publieke tribune volgen, meld u 
dan aan bij de griffi  e. 

Tijdens de virtuele 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. 

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’s raadsinformatieavond 10 september 
2020 en Raadsplein 17 september 2020
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Publicatie Castricum 9 september 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Poelven 18 a t/m 24 a in Castricum, het realiseren van een dakterras, datum ontvangst 28 
augustus 2020 (WABO2001680)
Breedeweg 10 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), datum ontvangst 31 
augustus 2020 (WABO2001696)
Iepenlaan 97 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 31 augustus 
2020 (WABO2001697)
Oude Haarlemmerweg 26 in Castricum, het plaatsen van een overkapping, datum ontvangst 
31 augustus 2020 (WABO2001699)
Dorpsstraat 113 in Castricum, het vervangen van de bestaande T-Mobile antennes, datum 
ontvangst 1 september 2020 (WABO2001703)
Arnoldsonstraat 7 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 2 
september 2020 (WABO2001734)
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
Van Oldenbarneveldweg voor 53 in Castricum, het kappen van een kastanje, verzenddatum 1 
september 2020 (WABO2001540)
Bakkerspleintje 32 in Castricum, het realiseren van een doorvoer droge blusleiding, 

verzenddatum 2 september 2020 (WABO2001464)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Weigeringen
Dr. Leenaersstraat 7 in Castricum, het kappen van een beuk, verzenddatum 31 augustus 2020 
(WABO2001053)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Van der Mijleweg 16 (tegenover) in Castricum, het plaatsen van een schelpenvissersbeeld 
(WABO2001380)
Waterzijde 5 in Akersloot, het vergroten van de woning (WABO2001390)
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 De Enterij Middenweg 3b in Limmen verzenddatum 1 september 2020 
(HORECA200041)
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

Voetgangers en (brom)fi etsers kopen eerst 
een kaartje bij de nieuwe kaartautomaat bij 
het pontje Akersloot
Bij de pont van Akersloot staat 
een nieuwe kaartautomaat: 
voetgangers en (brom)fi etsers 
kopen hier voortaan eerst 
een kaartje voordat ze de 
pont op gaan. De nieuwe 
kaartautomaat is nu in gebruik 
en vanaf 14 september 2020 
is het niet meer toegestaan 
om zonder kaartje de pont op 
te gaan. 

Automobilisten kopen – 
voorlopig nog - hun kaartje 
op de pont zelf: dit heeft  te 
maken met het voorkomen 
van fi les en wachtende auto’s 
voor de pont. 
Betalen bij de kaartautomaat 
en op de pont kan uitsluitend 
door te pinnen. We vragen 
iedereen op de pont 1,5 meter afstand tot elkaar te houden in verband met corona.

Voor alle informati e waaronder de ongewijzigde tarieven en vaarti jden kunt u terecht op: 
www.castricum.nl/aanvragen-en-regelen/pont-akersloot-en-de-woude/

Afval brengen met 1,5 meter afstand 
Heeft  u afval dat u naar de 
milieustraat wilt brengen? Dan bent 
u welkom ti jdens onze gebruikelijke 
openingsti jden. Om hier voldoende 
afstand te kunnen houden gelden nog 
steeds de volgende maatregelen:

• Wij laten een beperkt aantal auto’s 
tegelijk toe. Per auto maximaal twee 
personen.

• Houd rekening met een wachtrij. 
 Kom eventueel later terug.
• Wacht voor de slagboom in de rij tot 

u aan de beurt bent. Dat geldt ook als 
u lopend of op de fi ets komt. 

• Blijf in de auto of bij uw fi ets. Loop niet zelf het terrein op. Wacht op instructi es van onze 
medewerkers.

 
Alleen als iedereen zich aan de regels houdt kan het afvoeren van afval op een veilige manier 
gebeuren.  De milieustraat in Castricum is geopend op dinsdag t/m vrijdag van 8.30 uur – 15.45 
uur. En op zaterdag van 9.00 uur – 16.00 uur. 

Vanaf deze week begint de gemeente Castricum met de levering van de nieuwe rolcontainers 
voor restafval, pmd en gft . De oude containers worden later, leeg, opgehaald. Hierbij kan het 
soms voorkomen dat inwoners ruim een week zowel de nieuwe als de oude rolcontainers in 
hun bezit hebben. Wij begrijpen dat het geen ideale situati e is om vijf rolcontainers in de tuin te 
hebben.

Grote klus
Het is een grote operati e. In Castricum worden er ongeveer 25.000 containers opgehaald en 
bijna 40.000 uitgedeeld. De leverancier van de nieuwe containers levert deze uit en kan de oude 
containers pas ophalen als deze leeg zijn. De reguliere dienstverlening zal ti jdens dit proces 
gewoon door gaan. Hierdoor duurt het 2 weken voor alle oude containers geleegd zijn. Na drie 
weken zijn alle rolcontainers in Castricum omgeruild. 
Niet alleen voor de mensen van de inzameling is dit een grote klus, maar ook zeker voor onze 
inwoners. We hopen op uw begrip en medewerking. 

Nieuwe rolcontainers in Castricum

De gemeente Castricum doet mee aan 
de Nati onale sportweek (18 t/m 27 
september). Het is belangrijk dat alle 
inwoners geïnspireerd worden om een 
leven lang te genieten van sportplezier. 
‘Sport doet iets met je’ is het thema van 
deze week. Sport maakt je fi tt er, socialer 
en geeft  je zelfvertrouwen. Kortom het 
maakt je gelukkiger. 

Op dinsdag 22 en woensdag 23 sept-
ember staan er verschillende lokale 
sportaanbieders klaar om volwassenen kennis te laten maken met sport. Alle belangstellenden 
zijn van harte welkom, sporti ef of niet sporti ef. Op dinsdagavond staan kickboksen, crossfi t en 
yoga op het programma (De Puikman). Woensdagavond is er beachvolleybal, hardlopen en voet-
bal (De Duinloper). Beide avonden zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur. Inschrijven is verplicht. 

Meer informati e en inschrijven via teamsportservice.nl/kennemerland of via buurtsportcoach 
Winnie Assendelft  (wassendelft @teamsportservice.nl / 0251-254740). Bovenstaande wordt 
georganiseerd als deelplan van het sportakkoord van Castricum. Wij hanteren de richtlijnen van 
het RIVM omtrent corona. 

Nationale Sportweek in Castricum

Fotograaf: johnspictures.nl




