Gemeentenieuws
woensdag 15 september 2021

eeft u problemen door de toeslagenaffaire
De gemeente helpt u verder.
Er zijn mensen
die onterecht
kinderopvangtoeslag
moesten terugbetalen
aan de belastingdienst.
De gemeente helpt
gedupeerden met het
oplossen van de problemen
die hierdoor zijn ontstaan.

Heeft u geen brief van de
gemeente ontvangen?
Meldt u zich dan eerst
bij De Belastingdienst
via www.services.
belastingdienst.nl/
toeslagen-herstel. Maak hierna
telefonisch een afspraak via 140251
(zonder netnummer, dan optie 1) of mail
naar hersteloperatie@castricum.nl.
We kijken welke hulp u nodig heeft,

Agenda raadsinformatieavond
16 september 2021
Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd

Onderwerp

19.30 – 20.45

Raadsinformatiebijeenkomst
Informatieavond stand van zaken N203

Agenda Raadsplein 23 september 2021
helpen met uitstel van betaling en met
(onder voorwaarden) kwijtschelding van
uw schulden bij de gemeente.

Agenda Raadsinformatieavond / commissie

Blijf niet zitten met uw vragen. We zoeken
samen een oplossing

19.30 – 20.45

Proef autoluwe Dorpsstraat t/m 5 november

Doe mee en
rij ook om

Tijd

19.30 – 20.45
21.00 – 21.45
21.45 – 22.30
21.15 – 22.30
22.30 – 22.45

Onderwerp

Commissies
Vooraankondiging juridische interventie achterstand
huisvesting verblijfsgerechtigden & motie taakstelling
Vorming van een regionale uitvoeringsorganisatie
Participatiewet (SORA)
Pauze
Bestemmingsplan sociale huurwoningen op de Clinghe,
Duin en Bosch
Alternatieve zienswijze 2e begrotingswijziging BUCH n.a.v.
eerste voortgangsrapportage BUCH*
Transformatievisie JeugdzorgPlus 2023
Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Zienswijze 2e begrotingswijziging 2021 BUCH n.a.v. de
eerste voortgangsrapportage 2021 van de GR BUCH
5 Sluiting

Verkeersbesluit: realiseren gehandicaptenparkeerplaats Groteweide
te Castricum
In het Gemeenteblad van 9-9-2021 is het volgende verkeersbesluit gepubliceerd:
1. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats in de Groteweide te Castricum. Door middel van plaatsing van verkeersbord
E6 en een onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld,
als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
(RVV1990). De volledige tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening kunt u inzien op: www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad.
Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit
kunt u bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op www.castricum.nl

Verkeersbesluit: realiseren gehandicaptenparkeerplaats Hoogevoort
te Castricum
In het Gemeenteblad van 9-9-2021 is het volgende verkeersbesluit gepubliceerd:
1. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats in de Hoogevoort te Castricum. Door middel van plaatsing van verkeersbord
E6 en een onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld,
als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
(RVV1990). De volledige tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende
tekening kunt u inzien op: www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad.
Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit
kunt u bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op www.castricum.nl

Agenda’s vergaderingen gemeenteraad
Castricum
U bent van harte welkom de vergaderingen
van de raad bij te wonen. Op 16 en 23 september vergadert de raad in het gemeentehuis. Vanwege de Corona-maatregelen is
er maar 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.
Op dezelfde pagina kunt u tevens de commissie- en raadsvergaderingen live volgen
en achteraf terugkijken.
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. ij commissies die zijn aangemerkt
met een * is inspreken niet (meer) mogelijk.

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 27 september 2021.
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.
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Vergunningen
Vergunningen

Intrekken van
van de
de ontheffing
ontheffing van
van knalapparatuur
knalapparatuur Duinweg
Duinweg 2-3a
2-3a
Intrekken

Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
Aangevraagd
Aangevraagd
Charlotte Ruyslaan
Ruyslaan 33
33 in
in Castricum,
Castricum, het
het bouwen
bouwen van
van een
een garage,
garage, datum
datum
Charlotte
ontvangst 22 september
september 2021
2021 (WABO2101742)
(WABO2101742)
ontvangst
Duinweg 77 in
in Castricum,
Castricum, het
het wijzigen
wijzigen van
van de
de bestemming,
bestemming, datum
datum ontvangst
ontvangst
Duinweg
september 2021
2021 (WABO2101776)
(WABO2101776)
88 september
Julianaweg 55 in
in Akersloot,
Akersloot, het
het bouwen
bouwen van
van een
een erker
erker en
en het
het wijzigen
wijzigen van
van de
de
Julianaweg
gevel, datum
datum ontvangst
ontvangst 77 september
september 2021
2021 (WABO2101773)
(WABO2101773)
gevel,
Ruiterweg 52
52 in
in Castricum,
Castricum, het
het vergroten
vergroten van
van de
de woning,
woning, datum
datum ontvangst
ontvangst
Ruiterweg
september 2021
2021 (WABO2101758)
(WABO2101758)
66 september
Op deze
deze aanvragen
aanvragen is
is nog
nog niet
niet beslist.
beslist. Tegen
Tegen een
een aanvraag
aanvraag kunt
kunt uu geen
geen bezwaar
bezwaar
Op
maken. Dit
Dit kan
kan alleen
alleen tegen
tegen een
een besluit
besluit op
op een
een aanvraag.
aanvraag. Voor
Voor meer
meer informatie
informatie kunt
kunt
maken.
contact met
met ons
ons opnemen.
opnemen.
uu contact
Verleend
Verleend
Dorpsstraat 30
30 in
in Castricum,
Castricum, het
het wijzigen
wijzigen van
van de
de zijzij- en
en voorgevel,
voorgevel, verzenddatum
verzenddatum
Dorpsstraat
september 2021
2021 (WABO2101524)
(WABO2101524)
77 september
Dopheide 22 in
in Limmen,
Limmen, het
het vergroten
vergroten van
van de
de woning,
woning, verzenddatum
verzenddatum 88 september
september
Dopheide
2021 (WABO2100857)
(WABO2100857)
2021
Dusseldorperweg 22 in
in Limmen,
Limmen, het
het veranderen
veranderen en
en vergroten
vergroten van
van de
de woning,
woning,
Dusseldorperweg
verzenddatum 10
10 september
september 2021
2021 (WABO2100987)
(WABO2100987)
verzenddatum
Binnen 66 weken
weken na
na verzenddatum
verzenddatum van
van het
het besluit
besluit kunnen
kunnen belanghebbenden
belanghebbenden
Binnen
bezwaar maken.
maken. Voor
Voor meer
meer informatie
informatie kunt
kunt uu contact
contact met
met ons
ons opnemen.
opnemen.
bezwaar
Weigeringen
Weigeringen
Heereweg 64a
64a in
in Castricum,
Castricum, het
het aanleggen
aanleggen van
van een
een tuin,
tuin, verzenddatum
verzenddatum 33 sepsepHeereweg
tember 2021
2021 (WABO2101468)
(WABO2101468)
tember
Binnen 66 weken
weken na
na verzenddatum
verzenddatum van
van het
het besluit
besluit kunnen
kunnen belanghebbenden
belanghebbenden
Binnen
bezwaar maken.
maken. Voor
Voor meer
meer informatie
informatie kunt
kunt uu contact
contact met
met ons
ons opnemen.
opnemen.
bezwaar
Verlengen behandeltermijn
behandeltermijn
Verlengen

Het college
college van
van burgemeester
burgemeester en
en wethouders
wethouders heeft
heeft besloten
besloten de
de op
op 11 juli
juli 2021
2021
Het
verleende ontheffing
ontheffing in
in te
te trekken
trekken voor
voor het
het plaatsen
plaatsen van
van knalapparatuur
knalapparatuur op
op
verleende
landbouwgrond gelegen
gelegen tussen
tussen Duinweg
Duinweg 22 en
en Duinweg
Duinweg 3A
3A in
in Castricum.
Castricum.
landbouwgrond
De knalapparatuur-ontheffing
knalapparatuur-ontheffing is
is aangevraagd
aangevraagd voor
voor het
het gebruik
gebruik van
van knalapparatuur
knalapparatuur om
om
De
op een
een diervriendelijke
diervriendelijke wijze
wijze schadelijk
schadelijk wild
wild te
te verjagen
verjagen uit
uit de
de groentegewassen.
groentegewassen.
op
Rechtsbescherming
Rechtsbescherming
Belanghebbenden die
die het
het niet
niet eens
eens zijn
zijn met
met dit
dit besluit,
besluit, kunnen
kunnen binnen
binnen 66 weken,
weken,
Belanghebbenden
gerekend vanaf
vanaf de
de dag
dag na
na datum
datum van
van verzending
verzending van
van dit
dit besluit,
besluit, een
een bezwaarschrift
bezwaarschrift
gerekend
indienen bij
bij de
de gemeente
gemeente Castricum,
Castricum, Postbus
Postbus 1301,
1301, 1900
1900 BH
BH te
te Castricum.
Castricum.
indienen
Het bezwaarschrift
bezwaarschrift moet
moet in
in ieder
ieder geval
geval het
het volgende
volgende bevatten:
bevatten:
Het
uw naam,
naam, adres,
adres, postcode
postcode en
en woonplaats;
woonplaats;
•• uw
de datum;
datum;
•• de
over welke
welke beschikking
beschikking het
het gaat
gaat (u
(u kunt
kunt het
het beste
beste een
een kopie
kopie van
van dit
dit besluit
besluit bijsluiten);
bijsluiten);
•• over
de redenen
redenen waarom
waarom uu het
het niet
niet eens
eens bent
bent met
met het
het besluit;
besluit;
•• de
uw handtekening.
handtekening.
•• uw
U kunt
kunt uw
uw bezwaarschrift
bezwaarschrift ook
ook digitaal
digitaal indienen.
indienen. Daarvoor
Daarvoor moet
moet uu wel
wel beschikken
beschikken over
over
U
een elektronische
elektronische handtekening
handtekening (DigiD.)
(DigiD.)
een
Het indienen
indienen van
van een
een bezwaarschrift
bezwaarschrift schorst
schorst de
de werking
werking van
van het
het besluit
besluit niet.
niet. Indien
Indien
Het
onverwijlde spoed
spoed dit
dit vereist,
vereist, kunt
kunt uu de
de voorzieningenrechter
voorzieningenrechter van
van de
de Rechtbank
Rechtbank
onverwijlde
Noord-Holland Noord,
Noord, Sectie
Sectie bestuursrecht,
bestuursrecht, Postbus
Postbus 1621,
1621, 2003
2003 BR
BR Haarlem
Haarlem vragen
vragen
Noord-Holland
om een
een voorlopige
voorlopige voorziening
voorziening te
te treffen.
treffen. U
U kunt
kunt het
het verzoekschrift
verzoekschrift ook
ook digitaal
digitaal bij
bij
om
de rechtbank
rechtbank indienen
indienen via
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
Daarvoor moet
moet
de
wel beschikken
beschikken over
over een
een elektronische
elektronische handtekening
handtekening (DigiD).
(DigiD). Voor
Voor meer
meer informatie
informatie
uu wel
verwijzen wij
wij naar
naar www.rechtspraak.nl.
www.rechtspraak.nl. Voor
Voor de
de behandeling
behandeling van
van het
het verzoek
verzoek wordt
wordt
verwijzen
griffierecht geheven.
geheven.
griffierecht
Informatie/Besluit inzien
inzien
Informatie/Besluit
Mocht uu dit
dit besluit
besluit willen
willen inzien,
inzien, dan
dan kunt
kunt uu een
een contact
contact opnemen
opnemen met
met de
de
Mocht
Omgevingsdienst Noord-Holland
Noord-Holland Noord,
Noord, Dampten
Dampten 22 in
in Hoorn,
Hoorn, telefoonnummer:
telefoonnummer:
Omgevingsdienst
088 -1021300
-1021300 (o.v.v.
(o.v.v. zaaknummer
zaaknummer OD.
OD. 349148).
349148).
088

Bakkummerstraat 71
71 in
in Castricum,
Castricum, het
het vergroten
vergroten van
van de
de woning,
woning, verzenddatum
verzenddatum
Bakkummerstraat
september 2021
2021 (WABO2101230)
(WABO2101230)
44 september
Tempelaarstraat 14
14 in
in Castricum,
Castricum, het
het vergroten
vergroten van
van de
de woning,
woning, verzenddatum
verzenddatum
Tempelaarstraat
september 2021
2021 (WABO2101369)
(WABO2101369)
66 september
Goudsbergen 12
12 in
in Castricum,
Castricum, het
het plaatsen
plaatsen van
van een
een tuinhuis,
tuinhuis, verzenddatum
verzenddatum
Goudsbergen
september 2021
2021 (WABO2101475)
(WABO2101475)
66 september
Molenlei 88 in
in Akersloot,
Akersloot, het
het plaatsen
plaatsen van
van afzuiginstallatie
afzuiginstallatie en
en het
het wijzigen
wijzigen van
van een
een
Molenlei
kozijn, verzenddatum
verzenddatum 33 september
september 2021
2021 (WABO2101552)
(WABO2101552)
kozijn,
De beslistermijn
beslistermijn voor
voor deze
deze aanvragen
aanvragen is
is met
met zes
zes weken
weken verlengd
verlengd
De
Evenementen en
en overig
overig vergunningen
vergunningen
Evenementen
Verleende APV
APV (Markt)Standplaatsvergunning
(Markt)Standplaatsvergunning Kostadian
Kostadian voor
voor de
de verkoop
verkoop van
van
Verleende
“Mexican Food”
Food” voor
voor één
één jaar
jaar van
van 11 oktober
oktober 2021
2021 tot
tot 11 oktober
oktober 2022
2022 aan
aan de
de
“Mexican
Raadhuisweg op
op het
het pleintje
pleintje voor
voor de
de supermarkt
supermarkt in
in Akersloot,
Akersloot, verzenddatum
verzenddatum
Raadhuisweg
september 2021
2021 (APV2100521)
(APV2100521)
44 september
Verleende evenementenvergunning
evenementenvergunning circus
circus Barani
Barani van
van woensdag
woensdag 22
22 september
september
Verleende
2021 tot
tot en
en met
met zondag
zondag 26
26 september
september 2021
2021 op
op het
het parkeerterrein
parkeerterrein de
de Brink
Brink in
in
2021
Castricum, verzenddatum
verzenddatum 77 september
september 2021
2021 (APV2100560)
(APV2100560)
Castricum,
Binnen 66 weken
weken na
na verzenddatum
verzenddatum van
van het
het besluit
besluit kunnen
kunnen belanghebbenden
belanghebbenden
Binnen
bezwaar maken.
maken. Voor
Voor meer
meer informatie
informatie kunt
kunt uu contact
contact met
met ons
ons opnemen.
opnemen.
bezwaar

Bezoek
Bezoek
Raadhuisplein 11
Raadhuisplein
1902 AC
AC Castricum
Castricum
1902

Postadres
Postadres
Postbus 1301
1301
Postbus
1900 BH
BH Castricum
Castricum
1900

Volg ons
ons
Volg
gemeente.castricum
gemeente.castricum
gemeentecastricum
gemeentecastricum
Castricum_nl
Castricum_nl

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

Kijk voor
voor meer
meer informatie
informatie
Kijk
op onze
onze website:
website:
op

www.castricum.nl
www.castricum.nl

Opening Cultuur Buurtcafé Geesterhage
Castricum - Vrijdagmiddag 24
september van 15.00 tot 17.00 vindt
de feestelijke opening plaats van het
Cultuur Buurtcafé in Geesterhage.
Een plek waar mensen, jong en oud,
elkaar kunnen leren kennen en culturele activiteiten kunnen ontdekken.

Kermisrun zorgt voor hilariteit
Limmen - Na een jaar van stilte door COVID-19 kon vorige week de traditionele kermisrun weer plaatsvinden. Een grote groep enthousiaste vrijwilligers
organiseert dit evenement al jaren tot in de perfectie en ieder jaar is het
parcours weer anders, uitdagend en veilig. Het leverde ook dit jaar weer
vermakelijke taferelen op. Foto: Erik Gevaert

Tijdens de feestelijke opening
vertellen de gezamenlijke initiatiefnemers (Stichting Welzijn, Toonbeeld,
Bibliotheek Kennemerwaard en
Stichting Geesterhage) er onder het
genot van een hapje en een drankje
alles over. De toegang is gratis, maar
meld je komst wel vóór 21
september via: inloop@welzijncastricum.nl aan.

Het Cultuur Buurtcafé Geesterhage wordt een ontmoetingsplek voor jong en oud.
Foto: aangeleverd

