
woensdag 22 september 2021 

Op grond van artikel 5:6 lid 1 van de 
Algemene plaatselijke verordening van 
de gemeente Castricum zal op 1 okto-
ber 2021 een caravan merk BURST-
NER van de parkeerplaats van sport-
hal der Lelie Rembrandtsingel 3 , 1921 
EK te Akersloot worden verwijderd. 
Wij wijzen erop dat de kosten voor het 
verwijderen ten laste van de eigenaar 
komen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Handhaving via 140251 met 
zaaknummer F1016195.

Verwijderen Caravan

Maria Genova is onderzoeksjournaliste 
en ze geeft een interessante lezing 
over het onderwerp Cybercrime.  De 
presentatie is van 10.00 tot 11.30 uur 
in de raadzaal in het gemeentehuis 
Castricum.

Deze presentatie is een van de 
onderwerpen die aan bod komt in 
de week van de veiligheid (11 t/m 17 
oktober). 

Cybercrime
Vorig jaar werden meer dan drie miljoen 
Nederlanders slachtoff er van cybercrime. 
Hoe komt dat en hoe kun je dat 
voorkomen? Tijdens deze laagdrempelige 
en interessante sessie vertelt Maria 
Genova over de nieuwste trucs van 
hackers waar veel mensen gemakkelijk 
in trappen. De sessie is interactief, met 
veel voorbeelden uit de praktijk en er is 
voldoende tijd voor vragen. 
Hoe herken je een vals whatsapp-
bericht?   

Hoe herken je nep e-mailberichten? 
Sturen hackers ook fysieke brieven? 
Kan een wifi -deurbel of een 
beveiligingscamera toegang geven tot 
alles op je laptop? 

Maria Genova is bekend van de bestseller 
‘Komt een vrouw bij de h@cker’ en van 
het jongerenboek ‘What the h@ck!’ 
(www.mariagenova.nl). Je kunt een prijs 
winnen als je haar wachtwoord raadt 
tijdens de presentatie. 

Vooraf aanmelden
Via info@castricum.nl 
t.a.v. team OVV

Meer weten over Cybercrime? 
Kom dan donderdag 14 oktober langs 
op gemeentehuis Castricum

    

 Agenda Raadsplein 23 september 2021 

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

 Commissies
19.30 – 20.45  Vooraankondiging juridische interventie achterstand 
 huisvesting verblijfsgerechtigden & motie taakstelling 
19.30 – 20.45  Vorming van een regionale uitvoeringsorganisatie 
 Participatiewet (SORA)
 Pauze
21.00 – 21.45  Bestemmingsplan sociale huurwoningen op de Clinghe,
 Duin en Bosch
21.45 – 22.30 Alternatieve zienswijze 2e begrotingswijziging BUCH n.a.v. 
 eerste voortgangsrapportage BUCH* 
21.00 – 22.30 Transformatievisie JeugdzorgPlus 2023
22.45 – 23.00  Raadsvergadering 
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politieke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Zienswijze op 2e begrotingswijziging 2021 BUCH n.a.v. 
    de eerste voortgangsrapportage 2021 van de GR BUCH
 B 7e herziening exploitatieplan Limmen Zandzoom
 5 Sluiting

 Agenda raadsinformatieavond
 30 september 2021    

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

 Raadsinformatiebijeenkomst
19.30 – 21.00  Presentatie 1e concept nota Inventarisatie Kaders en 
 Ontwikkelingen Strand
 Commissies
19.30 – 20.15 Ruimtelijk kader planontwikkeling Rooinap Limmen
20.15 – 21.00 Commissie Algemene Zaken* 
 1A Besluitenlijst raadsvergadering van 9 september 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

Gemeentenieuws

U bent van harte welkom de vergaderingen 
van de raad bij te wonen. Op 23 en 30 sep-
tember vergadert de raad in het gemeen-
tehuis. 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 mel-
den via de griffi  e. De vergaderstukken kunt 
u bekijken op castricum.raadsinformatie.nl. 
Op dezelfde pagina kunt u tevens de com-
missie- en raadsvergaderingen live volgen 
en achteraf terugkijken. 
 
Wilt u inspreken bij één van de commissie-
vergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur 
op de dag van de vergadering aan bij de 
griffi  e. Bij 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 Raads-
spreekuur. Wilt u een verzoek doen, loopt u 
tegen een probleem aan of wilt u een idee 
voorleggen, meld u dan aan via de griffi  e. 
Dit kan tot en met de donderdag vooraf-
gaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. 
Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op 
maandag 27 september 2021. 

Contact
Voor al uw vragen rondom de vergaderin-
gen van de raad kunt u bij de griffi  e terecht. 
Dat kan per mail via raadsgriffi  e@
castricum.nl, of telefonisch via 088 909 
7014, 088 909 7094 of 088 909 7390.

Agenda’s vergaderingen gemeenteraad 
Castricum

Een held is iemand die voor anderen klaar 
staat. Zij helpen belangeloos of onderne-
men activiteiten voor de sportvereniging 
of het buurthuis. Jongeren die het opne-
men voor iemand die hulp nodig heeft. 
Jongeren die op vrijwillige basis hun 
steentje bijdragen aan het verbeteren van 
hun leefomgeving. Zij hebben Moed… 
Helden Moed.

In de gemeente Castricum zijn veel kin-
deren en jongeren actief in verenigingen 
of andere organisaties. Of die spontaan 
iets goeds doen voor een ander. Als dank 
en waardering voor deze moed reiken 
wij tijdens de week van de veiligheid een 
medaille uit!

Ken jij iemand op jou school, sportclubs, 
verenigingen, wijkverenigingen, familielid 
of iemand bij jou in de buurt? 
En is diegene tussen de 12 en 23 jaar 
oud? Dan kan je diegene voordragen 
voor een heldenmoed medaille! 
Dit doe je door een mailtje te sturen 
naar info@castricum.nl t.a.v. team OOV, 
dit moet uiterlijk woensdag 6 oktober 
2021 binnen zijn. 

Voor één bijzondere prestatie van 
heldenmoed zal burgemeester Toon Mans 
een heldenmoed onderscheiding 
uitreiken. Degenen die een medaille 
ontvangt kan daarmee een inspiratiebron 
zijn voor anderen.

Meld je aan voor een Heldenmoed 
medaille voor helden en heldinnen tussen 
de 12 en met 23 jaar



woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 22 september 2021 

Gemeentenieuws

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 Castricum_nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)

 06 - 194 296 61 (whatsapp)
 info@castricum.nl

 Vergunningen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Anna Paulownastraat 3 in Castricum, het vervangen en vergroten van een 
dakkapel, datum ontvangst 16 september 2021 (WABO2101818)
Beverwijkerstraatweg 205 in Castricum, het aanleggen van een padelbaan, 
datum ontvangst 12 september 2021 (WABO2101794)
Bleumerweg 20 in Castricum, het veranderen van de woning, datum ontvangst 
13 september 2021 (WABO2101799)
Burgemeester Mooijstraat 12 in Castricum, het splitsen van het pand in winkel 
en bovenwoning, datum ontvangst 13 september 2021 (WABO2101803)
Dorpsstraat 108 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
15 september 2021 (WABO2101815)
Langs N513 (Zeeweg) in Castricum, het kappen van een Alnus glutinosa, 
datum ontvangst 14 september 2021 (WABO2101809)
Rijksweg 72 in Limmen, het splitsen van de woning, datum ontvangst 
11 september 2021 (WABO2101792)
Theebos 36 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
16 september 2021 (WABO2101816)
Walingstuin 18 in Castricum, het realiseren van een dakterras met balkon, 
datum ontvangst 15 september 2021 (WABO2101814)
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.

 Tijdens de werkzaamheden aan De Bloemen is bij de aanleg van het hemelwaterriool 
een wortel van een populier geraakt en beschadigd. De populier staat aan de rand van 
het park bij de vijver. De wortel is  - ondanks voorzichtig graven met de rupskraan - 
toch geraakt omdat deze onverwachts hoog zat. 

De boom is nu niet sterk genoeg meer om een  inke storm te kunnen weerstaan en 
levert gevaar op. Het is daarom noodzakelijk de boom  te verwijderen voordat de eer-
ste herfststorm losbreekt. Op maandag 27 september gebeurt dit met behulp van een 
grote kraan.

In de periode november 2021-voorjaar 2022 zorgen we dat er een boom in het park 
terug geplant wordt. Deze komt meer richting de vijver te staan.

Verwijderen populier uit park aan De Bloemen

Klachten?  

Blijf thuis en laat je 
direct testen.

Testen1,5 meter blij� een 
veilige afstand. 
 
Schud geen handen.

AfstandWas vaak je handen. 

Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Luchten

alleen samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Nederland verder open met coronatoegangsbewijs 
 

Er zijn genoeg mensen gevaccineerd om de coronamaatregelen te versoepelen. 1,5 meter afstand houden 
is per 25 september niet meer verplicht. Bij bezoek aan plekken waar het drukker wordt, zoals de horeca,  

evenementen, poppodia, theaters en bioscopen, heb je een coronatoegangsbewijs nodig.

Horeca, zoals cafés, restaurants en sportkantines

Hier heb je per 25 september een  
coronatoegangsbewijs nodig:

Evenementen, zoals festivals, feesten en  
professionele sportwedstrijden

Buiten: geen maximaal aantal bezoekers. 

Binnen met vaste zitplaats: geen maximaal aantal 
bezoekers. 

 
Binnen zonder vaste zitplaats: maximaal 75% van de 
reguliere capaciteit en toegestaan tot 0.00 uur.

Open tussen 6.00 uur ’s ochtends en 0.00 uur ‘s avonds. 

Entertainment toegestaan. 

Geen maximaal aantal bezoekers.*

Kunst en cultuur, zoals poppodia, theaters en 
bioscopen

Geen maximaal aantal bezoekers.*

14 september 2021

Stap 1   Ga naar de CoronaCheck-app. 

 

Stap 2   Login met DigiD of vul de ophaalcode in. 

 

Stap 3   Haal je vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs op. 

Stap 4   Als je bewijs is opgehaald, krijg je een unieke QR-code. 
Dit is je coronatoegangsbewijs. 

 
Stap 5   Toon je coronatoegangsbewijs en je identiteitsbewijs op 
de locatie waar een corona toegangsbewijs verplicht is.

Zo werkt het coronatoegangsbewijs

Liever een papieren coronatoegangsbewijs? Ga naar 
CoronaCheck.nl/print.  
Heb je geen vaccinatiebewijs of herstelbewijs? Laat je uiterlijk 24 
uur van tevoren gratis testen via testenvoortoegang.nl.

Mondkapjesplicht

In het openbaar vervoer. 

 
In het professioneel personenvervoer. 

Op aangewezen plekken op vliegvelden en in vliegtuigen.

Thuiswerkadvies

Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is.

*   Voor evenementen binnen zonder vaste zitplaats geldt: maximaal 75% 
van de reguliere capaciteit en toegestaan tot 0.00 uur.

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl
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