
woensdag 29 september 2021 

We rijden volgende week een extra gft-
ronde. Hieronder ziet u wanneer u uw 
gft-container aan de weg kunt zetten. 
Bijvoorbeeld: als uw restafvalcontainer op 
maandag wordt geleegd, dan halen we 
op woensdag uw gft-afval op 
  
Akersloot     
Vrijdag 8 oktober REST  
Donderdag 7 oktober GFT  
Castricum (dinsdagroute)  
Dinsdag 5 oktober REST  
Vrijdag 8 oktober GFT

Castricum (woensdagroute)  
Woensdag 6 oktober REST  
Maandag 4 oktober GFT
Castricum (donderdagroute)  
Donderdag 7 oktober REST  
Dinsdag 5 oktober GFT
Limmen  
Maandag 4 oktober REST  
Woensdag 6 oktober GFT  
 
De extra ophaaldagen vindt u ook op 
de Afvalwijzer-app of 
www.mijnafvalwijzer.nl. 

Extra gft-route van 4 oktober 
tot en met 8 oktober   

Gemeentenieuws

U bent van harte welkom de vergaderingen 
van de raad bij te wonen. Op 30 septem-
ber en 7 oktober vergadert de raad in het 
gemeentehuis. Vanwege de Corona-maat-
regelen is er maar beperkt ruimte voor 
publiek. Indien u de vergadering vanaf 
de publieke tribune wilt volgen, vragen 

 u om u aan t  m l n ia  ri . 
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 commissie-
vergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur 
op de dag van de vergadering aan bij de 

ri . i  commissi s i  i n aan m r t 
met een * is inspreken niet (meer) mogelijk. 

Inspreken bij de begroting 2021
Daarnaast nodigt de gemeenteraad van 
Castricum u van harte uit om op donder-
dagavond 14 oktober uw mening te geven 
over de begroting 2022. De gemeente-
raad van Castricum behandelt de begro-
ting 2022 op 4 november 2021 en besluit 
hierover op 11 november 2021. Daarmee 
besluit de raad over hoe gemeenschaps-
geld in 2022 en verder wordt besteed.

Ook voor u als inwoner, organisatie of 
instelling van de gemeente Castricum dus 
een belangrijk document. De gemeente-
raad hoort daarom graag uw mening in de 
vergadering van 14 oktober aanstaande, 
zodat de raadsleden uw input kunnen 
meenemen bij de verdere behandeling van 
de begroting. U kunt de begroting vinden 
bij de vergaderstukken op de website. Als 
u uw mening wilt laten horen wordt u vrien-

li  r oc t ic  t  m l n i   ri .

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 
oorl n  m l  u an aan ia  ri . 

Dit kan tot en met de donderdag vooraf-
gaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. 
Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op 
maandag 11 oktober 2021. 

Contact
Voor al uw vragen rondom de vergaderin-

n an  raa  unt u i   ri  t r c t. 
at an r mail ia raa s ri @castri-

cum.nl, of telefonisch via 088 909 7014, 
088 909 7094 of 088 909 7390.

Agenda’s vergaderingen gemeenteraad 
Castricum

Van 6 t/m 14 november organiseert het 
Vrijwilligers Informatie Punt Castricum 
samen met de gemeente een speciale 
week. Een week waarin vrijwilligers een 
bedankje krijgen voor hun werk in de 
vorm van gratis workshops, activiteiten, 

cadeaubonnen of pakketjes. 
Vrijwilligers kunnen zich inschrijven via de 
website www.vrijwilligers-bedankt.nl. Hier 
staat ook het complete overzicht van de 
activiteiten. Inschrijven kan van 4 t/m 21 
oktober.

Vrijwilligers bedankt! 

Van 30 september tot en met 7 oktober 
is het de jaarlijkse week van de ont-
moeting. Het draait in deze week om 
ontmoeting en verbinding, het thema 
dit jaar is ‘Eet je mee?’ Daarom kunnen 
de inwoners van de gemeente Castri-
cum op veel plekken aanschuiven om 
een hapje mee te eten. Het idee is dat 
samen eten altijd verbindend is. Welzijn 
Castricum heeft dit jaar flink uitgepakt, 
omdat ze het belangrijk vinden dat we 
omkijken naar elkaar. 

Eenzaamheid in alle leeftijdsgroepen
Er zijn activiteiten voor jong en oud. Meld 
je vandaag nog aan!

1 OKTOBER
9.30u: Ontbijt in het peutercafé 
Castricum, aanmelden: 

ut rcaf @ l i ncastricum.nl 
11.00u: Ontmoetingskoor, Bakkerspleintje 
Castricum, aanmelden: 
. o m r@ l i ncastricum.nl

18.00u: BBQ en pubquiz bij Conquista in 
Limmen, aanmelden: 
n.m i rs@ l i ncastricum.nl

ZONDAG 3 OKTOBER
10.00u: Kerkdienst Corneliuskerk in 
Limmen o.l.v. pastor Olling, met gebakje 
na a oo
14.00u High tea in JC Discovery 
Castricum, aanmelden: 
m i rs@ l i ncastricum.nl
17.00u Soep en broodmaaltijd in de 
Schakel Castricum, aanmelden: 
c.mas tti@ mail.com

MAANDAG 4 OKTOBER
13.00u: International taste Cultuurbuurt-
café Castricum, aanmelden 
inloo @ l i ncastricum.nl
17.00u: Eten voor senioren, ’t Kruispunt 

rsloot  aanm l n  t o r@ i o.nl
DINSDAG 5 OKTOBER
16.15u: Wandeling en een pannenkoek bij 
Johanna’s Hof, aanmelden: 
i. ll n@ l i ncastricum.nl
WOENSDAG 6 OKTOBER
16.30-20.30u World Wide Soepcafé foyer 
Geesterhage, aanmelden 
. o m r@ l i ncastricum.nl 

17.00u Eten voor senioren, ’t Kruispunt 
rsloot  aanm l n  t o r@ i o.nl

Welzijn Castricum besteedt veel aandacht 
aan de ‘Week van de ontmoeting’ 
Het thema dit jaar is ‘Eet je mee?’ 

In de strijd tegen criminaliteit richt de 
landelijke Week van de Veiligheid zich dit 
jaar op ondernemers. Criminelen zoch-
ten sinds de komst van corona andere, 
slinkse manieren om geld van deze doel-
groep af te troggelen. Tijdens deze Week 
van de Veiligheid zetten gemeenten, bran-
cheorganisaties en politie zich daarom in 
om de lokale ondernemers te informeren 
over de signalen van crimineel gedrag en 
hoe zij zich hiertegen kunnen weren. 

or  n slac to r 

Tijdens de Week van de Veiligheid kun-
nen ondernemers en hun medewerkers 
deelnemen aan diverse activiteiten om 
zich beter te beschermen tegen crimi-
naliteit. Online overvaltrainingen, gratis 
veiligheidsscans en talkshows: het is een 
greep uit de activiteiten die door het hele 
land worden georganiseerd. Begin okto-
ber leest u hier meer over de activiteiten 
in Castricum en omgeving. Kijk ook op 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl. 

Gemeente Castricum helpt ondernemers in 
strijd tegen criminaliteit in de week van de 
Veiligheid van 11 t/m 17 oktober 

Aanvullend sociaal pakket

• Begeleiding van werk(loosheid) naar nieuw werk.  
• Mogelijkheden tot om- en bijscholing en praktijkleren.  
• Extra inzet om armoede en schulden tegen te gaan.  
• Aanpakken van jeugdwerkloosheid.

30 augustus 2021

Einde steunpakket voor banen en economie

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Financiële regelingen die stoppen per  
1 oktober 2021

Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers (Tozo)  
Na het stoppen van de Tozo kunnen ondernemers die �nanciële 
ondersteuning nodig hebben een beroep doen op de tijdelijk 
aangepaste bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

Tegemoetkoming Vaste Lasten  (TVL)  

Belastingmaatregelen, zoals 
belastinguitstel  
Belastinguitstel aanvragen kan tot 1 oktober 2021. Alle 
ondernemers betalen vanaf dan weer belasting. Het terugbetalen 
van de opgebouwde belastingschuld start op 1 oktober 2022. 
Voor het terugbetalen is vanaf dan 5 jaar de tijd.

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/steunpakket

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke 
Kosten (TONK) 

De coronamaatregelen zijn voor een groot deel opgeheven en de economie draait weer. Het steunpakket gaat 
economisch herstel in de weg zi�en. Daarom stopt per 1 oktober het steunpakket dat onze economie 1,5 jaar 
hee geholpen. Enkele aanvullende �nanciële regelingen lopen door.

Noodmaatregel Overbrugging voor 
Werkgelegenheid (NOW) 

Financiële regelingen die doorlopen tot en 
met 31 december 2021

• Corona�nancieringsregelingen KKC, Qredits,  
BMKB-C en GO-C.  

• Subsidieregeling evenementen.  
• Enkele belastingmaatregelen, zoals de onbelaste 

reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken.

Extra �nanciële regeling voor nachtclubs en 
discotheken

Het kabinet is bezig met een gerichte 
compensatieregeling voor nachtclubs en discotheken 
voor als deze sector na 1 oktober 2021 niet open kan. 
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Gemeentenieuws
woensdag 29 september 2021 

Gemeentenieuws

Proef autoluwe Dorpsstraat 
van 17 september - 15 oktober
Kan de Dorpsstraat aantrekkelijker en veiliger?
De gemeenteraad besloot in een extra 
debat met het college op 23 september 
dat de proef met de autoluwe Dorpstraat 
wordt ingekort naar totaal 4 weken (was 
totaal 7 weken).
De proef met de autoluwe Dorpsstraat 
is op 17 september van start gegaan. 
Deze nieuwe situatie heeft geleid tot extra 
verkeer in een aantal omliggende straten, 
zoals de Meester Ludwigstraat.
Op woensdag 22 september is daarom de 
afsluiting op de Breedeweg weggehaald.
De proef houdt in dat er een autovrij 

Dorpsplein is. Er is 1 maand geen 
autoverkeer mogelijk tussen de Verlegde 
Overtoom en de Burg. Mooijstraat. Uit 
deze proef moet blijken of de Dorpsstraat 
hierdoor prettiger wordt om te verblijven 
én of de verkeersveiligheid verbetert. We 
kijken ook of dit de doorstroming bij de 
spoorovergang Beverwijkerstraatweg 
verbetert. 
Kijk op de kaart hoe je via de groene route 
Castricum in- en uitrijdt, en hoe de routes 
rond de Dorpsstraat lopen.
www.castricum.nl/dorpsstraat

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

Bakkummerstraat 54 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, het intern 
wijzigen van de constructie en het vergroten van het dakterras, datum ontvangst 
22 september 2021 (WABO2101850)
Johannisweg 2 in Castricum, het herinrichten van het voorterrein, datum 
ontvangst 17 september 2021 (WABO2101825)
Julianaweg 13 in Akersloot, het bouwen van twee appartementen, datum 
ontvangst 21 september 2021 (WABO2101849)
Kapelweg 24 in Limmen, het wijzigen van de voorgevel, datum ontvangst 
17 september 2021 (WABO2101829)
Kastanjelint (kavel 3) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 
23 september 2021 (WABO2101861)
Louise de Colignystraat 14 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, 
datum ontvangst 16 september 2021 (WABO2101821)
Martin Luther Kinglaan 56 in Castricum, het verbouwen van de schuur, datum 
ontvangst 22 september 2021 (WABO2101854)
Van Oldenbarneveldweg 35 in Castricum, het realiseren van een B&B, datum 
ontvangst 21 september 2021 (WABO2101847)
Woude 35a in de Woude, het bouwen van een woning, datum ontvangst 
21 september 2021 (WABO2101845)
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.

Verleend

Belle van Zuylenlaan 10 in Castricum, het deels verwijderen van de draagmuur, 
verzenddatum 21 september 2021 (WABO2101712)
Burg Boreelstraat 15 in Castricum, het uitbreiden van de verdieping, 
verzenddatum 20 september 2021 (WABO2101327)
Dorcamp 44 in Castricum, het vergroten van de woning t.b.v. een B&B, 
verzenddatum 20 september 2021 (WABO2100975)

Verlengen behandeltermijn

Kastanjelint 8, Limmen ((kavel 4), het bouwen van een woning, verzenddatum 
26 augustus 2021 (WABO2101108)
Visweg 77b in Limmen ( t.o. 42a perceel C 4738), het bouwen van een woning, 
verzenddatum 17 september 2021 (WABO2101493)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd
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VERKEERSSITUATIE
17 september t/m 15 oktober 2021

PROEF AUTOLUWE DORPSSTRAAT VAN 17 SEPTEMBER  15 OKTOBER
Kan de Dorpsstraat aantrekkelijker en veiliger?

Voorkeursroute
Eenrichtingsverkeer Dorpsstraat
Rijrichting

Wegblokkade of afsluiting
voor motorvoertuigen
Autovrij

De gemeenteraad besloot in een extra debat met het college op 23 september dat de proef met 

de autoluwe Dorpstraat wordt ingekort naar totaal 4 weken (was totaal 7 weken).

De proef met de autoluwe Dorpsstraat is op 17 september van start gegaan. Deze nieuwe situatie 

heeft geleid tot extra verkeer in een aantal omliggende straten, zoals de Meester Ludwigstraat. 

Op woensdag 22 september is daarom de afsluiting op de Breedeweg weggehaald.

De proef houdt in dat er een autovrij Dorpsplein is. Er is 1 maand geen autoverkeer mogelijk 

tussen de Verlegde Overtoom en de Burg. Mooijstraat. Uit deze proef moet blijken of de Dorps-

straat hierdoor prettiger wordt om te verblijven én of de verkeersveiligheid verbetert. We kijken 

ook of dit de doorstroming bij de spoorovergang Beverwijkerstraatweg verbetert. Kijk op de kaart 

hoe je via de groene route Castricum in- en uitrijdt, en hoe de routes rond de Dorpsstraat lopen.
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 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

    

 Agenda Raadsplein 7 oktober 2021 

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

 Raadsinformatiebijeenkomsten
19.30 – 20.00  Presentatie Begroting 2022 
20.00 – 21.15 Presentatie stand van zaken zwemvoorziening Castricum /  
 inrichting Noord End
 Commissies
20.00 – 20.30 Commissie Algemene Zaken* 
 1A Besluitenlijst raadsvergadering 23 september 2021
 1B Lijst van ingekomen stukken
 1C Lijst ter inzage gelegde informatie
 1D Mededelingen van het college
 - Algemeen
 - Uit de samenwerkingsverbanden
 1E Vragen uit de raad
20.30 – 21.15   Zienswijze bij concept bestuursconvenant inzake governance  
 focusagenda regio Alkmaar
 Pauze 
21.30 – 22.30 Gebruik verdovende middelen op Duin en Bosch
21.30 – 22.00 Commissie Consultatie subsidieregeling peuteropvang
22.00 – 22.30  Nota Raadscommunicatie
22.45 – 23.00  Raadsvergadering 
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politieke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Vorming van een regionale uitvoeringsorganisatie 
    Participatiewet (SORA)
 B Moties bij juridische interventie Provincie Noord-Holland  
     inzake huisvesting statushouders 
 C Ruimtelijk kader planontwikkeling Rooinap Limmen
 5 Sluiting




