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Balies gemeentehuis 
2 oktober gesloten
Op vrijdag 2 oktober krijgen wij een nieuw computersysteem. Daarom zijn die dag onze 
balies dicht. En kunt u geen afspraak maken. Met spoed een rijbewijs of reisdocument 
nodig? Dan kunt u die uiterlijk tot woensdag 30 september 14.00 uur aanvragen.

Agenda raadsinformatiebijeenkomst
24 september 2020

 Commissie
19.30 – 20.30 Consultati e inzake onderwijs (besloten)
 

 Raadswerkgroep
19.30 – 20.30 Raadswerkgroep Omgevingswet  
 

 Pauze
 Commissie
21.00 – 22.30 Visie Aardgasvrije Wijken & Rapport haalbaarheidsonderzoek 
 collecti eve warmte Castricum (warmtenet)
  

21.00 – 21.45 Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 
 Noord-Holland Noord 2020-2023
  

21.45 – 22.30 Moti e herinrichten Raadhuisplein

De gemeenteraad van Castricum vergadert op 24 september 2020 en op 1 oktober 2020 grotendeels 
virtueel. 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 htt ps://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 raad van donderdag 24 september 
2020 en donderdag 1 oktober 2020

Agenda Raadsplein 
1 oktober 2020

  Raadsinformati ebijeenkomst
19.30 – 20.00 Presentati e van de begroti ng 2021
  
 Commissies
20.00 – 21.00 Coördinati ebesluit De Clinghe, Duin en Bosch 
  

20.00 – 21.00 Wijziging Algemene Subsidieverordening Castricum 2016
  

 Pauze
21.15 – 22.30 Nota Parkeernormen
  

21.15 – 22.00 Nota Grondprijsbeleid
  

22.00 – 22.30 Commissie Algemene Zaken 

  
 1A Verlenging contract accountant
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 17 september 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 Verlenging contract accountant (o.v.b. commissiebehandeling d.d. 
    1 oktober 2020)
 B Ruimtelijk kader voor de herontwikkeling van Jachthaven Laamens aan  
     de Geesterweg 10-12 te Akersloot incl. moti e 
 C Visie Aardgasvrije Wijken (o.v.b. commissiebehandeling d.d. 
     24 september 2020)
 D Rapport haalbaarheidsonderzoek collecti eve warmte Castricum (o.v.b.  
     commissiebehandeling d.d. 24 september 2020)
 E Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-
     Holland Noord 2020-2023 (o.v.b. commissiebehandeling d.d. 
     24 september 2020)
 F Moti e herinrichten Raadhuisplein (o.v.b. commissiebehandeling d.d. 
     24 september 2020)
 5 Sluiti ng

In de Staatscourant van 18 9 2020 is het volgende verkeersbesluit gepubliceerd:

1. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats nabij 
woning, Anna Blamanstraat 6 in 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.offi  cielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunt u 
bezwaar maken. Kijk voor meer informati e op www.castricum.nl 

Verkeersbesluit: realiseren 
gehandicaptenparkeerplaats

Op 18 september 
begon dit jaar de 
NOC*NSF Nati onale 
Sportweek. Tot en met 27 
september onderstrepen 
NOC*NSF, sportbonden, 
sportverenigingen, clubs, 
organisati e en gemeenten 
die dagen het belang van 
sporten en bewegen. 
Met het thema ’sport 
doet iets met je’ hopen 
zij Nederland, juist nu in 
coronati jd, te inspireren 
om (weer) te bewegen. 
Met de sportweek opent 
het sportseizoen en geven 
we de sport een impuls. 

Ook in onze gemeente haken we aan op deze week en kunt u meedoen aan verschillende 
acti viteiten. Grote evenementen zijn helaas niet mogelijk, maar binnen de richtlijnen van de 
Rijksoverheid zijn er gelukkig genoeg mogelijkheden om sporti eve acti viteiten te ondernemen. 
Verschillende verenigingen verzorgen bijvoorbeeld proeft rainingen en demonstrati es. Ook 
organiseert de buurtsportcoaches verschillende acti viteiten.

Sport doet iets met je
De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hechten er veel waarde aan dat mensen 
zoveel mogelijk kunnen genieten van sporten bewegen. De gemeenten vinden net als NOC*NSF 
dat: “sport je energie geeft , je gelukkiger maakt. Je zelfvertrouwen geeft  en ’t beste in je naar 
boven haalt. Dat sport en bewegen goed is voor je gezondheid, weten we allemaal. Maar sport 
is veel meer dan dat! Meer dan ooit voelen we de behoeft e om te bewegen en van sport te 
genieten. Sport doet iets met je’.

Meer informati e
Meer weten over de Nati onale Sportweek en alle acti viteiten? Kijk op www.nati onalesportweek.
nl of neem contact op met de Buurtsportcoaches Joyce van Tunen via 06-11271205 of 
jvantunen@teamsportservice.nl en Winnie Assendelft  via 0251-254740 of 
wassendelft @teamsportservice.nl. 

Nationale Sportweek
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Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Hoocamp 27 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 11 september 
2020 (WABO2001801)
Breedeweg 45 in Castricum, het bouwen van 5 recreati ewoningen en een indoor speelruimte, 
datum ontvangst 12 september 2020 (WABO2001807)
Heemstederweg (secti e H152) in Castricum, het realiseren van een weidevogelgebied, datum 
ontvangst 12 september 2020 (WABO2001806)
Tulpenveld 2 in Limmen, het gewijzigd uitvoeren van de eerder verleende vergunning  
(WABO1801440), datum ontvangst 16 september 2020 (WABO2001834)
Uitgeesterweg 1b in Limmen, het veranderen van de winkel, datum ontvangst 16 september 
2020 (WABO2001827)
J.J. van Nesstraat 5 in Castricum, het plaatsen van twee dakkapellen, datum ontvangst 15 
september 2020 (WABO2001826)
Tine Marcushof 17 in Castricum, het wijzigen van de bestemming, datum ontvangst 17 
september 2020 (WABO2001845)
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
Dronenlaantje 3, het vergroten van de woning, verzenddatum 17 september 2020 
(WABO2001401)
Uiterdijk 5 in Akersloot, het wijzigen van de uitweg, verzenddatum 16 september 2020 
(WABO2001487)

Arnoldsonstraat 7 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak, 
verzenddatum 11 september 2020 (WABO2001734)
Klaas Hoornlaan 1 in Akersloot, het uitvoeren van reparati e aan het voetpad, verzenddatum 
15 september 2020 (WABO2001550)
Pagenlaan 9 a in Limmen, het plaatsen van een nieuw kozijn, verzenddatum 16 september 
2020 (WABO2001619)
Geesterduin 31 a in Castricum, het wijzigen van de entree Oost WC Geesterduin, 
verzenddatum 18 september 2020 (WABO2001462)
Heereweg 73c in Castricum, het wijzigen van de dakbedekking, in afwijking van eerder 
verleende vergunning, verzenddatum 16 september 2020 (WABO2001622)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Meerweg 11 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel (linkerzijgevel) en het veranderen 
van de kapconstructi e, verzenddatum 11 september 2020 (WABO2001332)
Dusseldorperweg 76 in Limmen, het verplaatsen van het inpandige koorhek, verzenddatum 
16 september 2020 (WABO2001475)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overig vergunningen 
Plaatsen hijskraan Van Oldenbarneveldweg 34 in Castricum op maandag 5 oktober 2020. De 
weg is de gehele dag afgesloten. Als de werkzaamheden niet binnen 1 dag klaar zijn dan is er 
een uitloop tot en met dinsdag 6 oktober 2020, verzenddatum 16 juli 2020 (APV2000381)

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

Modelwoning Limmen met veel belangstelling bekeken
Alles zit erop en eraan: een badkamer, een keukenblok en een pretti  ge leefruimte. In de tweede 
week van september hebben verschillende groepen belangstellenden de modelwoning in 
Limmen bekeken. 

De gemeente Castricum heeft  te maken met woningnood. De modelwoning van 27 m2 dient 
als voorbeeld voor een woning die mensen op korte termijn, als de woningen eenmaal zijn 
gerealiseerd, ti jdelijk onderdak kan bieden. 

Modelwoning geeft  goed beeld van ti jdelijk wonen
Voordat het college van de gemeente defi niti ef besluit over de plannen voor ti jdelijke woningen, 
is het belangrijk dat alle betrokkenen een goed beeld hebben van een ti jdelijke woning. 

In gesprek met betrokkenen
De gemeente Castricum praat de komende 
ti jd verder met alle betrokkenen om goed 
in kaart te brengen welke wensen en 
verwachti ngen er rondom ti jdelijk wonen 
bestaan. 

Meer informati e
Wilt u meer weten over ti jdelijke woningen 
in Castricum, kijkt u dan op de projectpagina op de website van de gemeente: 
www.castricum.nl/plannen-en-projecten/ti jdelijke-woonruimte.

 




