
woensdag 5 oktober 2022

Gemeentenieuws

Bijeenkomst Overleggroep 
Strandgebied Castricum op 
11 oktober 2022
Op dinsdagavond 11 oktober 2022 is de bijeenkomst van de Overleggroep Strandgebied 
Castricum (OSC). De bijeenkomst is in het gemeentehuis in Castricum. 
Bent u geïnteresseerd? U bent van harte welkom deel te nemen aan deze bijeenkomst. 
U kunt zich aanmelden via mirjamvanderhorst@debuch.nl, zodat we weten op hoeveel 
deelnemers we kunnen rekenen. 

AGENDA OSC, 11 oktober 2022, Gemeentehuis Castricum
19.15 uur Inloop
19.30 uur Opening door voorzitter Mees Hartvelt
19.35 uur Kennismaking met wethouder Roel Beems
19.55 uur Presentatie Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC)
20.30 uur Korte pauze
20.40 uur Presentatie Hoogheemraadschap HHNK 
21.05 uur Rondje langs de velden (gelegenheid om informatie te delen en vragen 

te stellen)
21.30 uur Sluiting 

     

Agenda Raadsplein  
Donderdag 13 oktober 2022  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Raadsinformatiebijeenkomst Raadzaal
19.30 – 20.45 Technische sessie bij de begroting 2023 

19.30 uur: bewoners, organisaties en bedrijven kunnen hun  
mening over de begroting kenbaar maken.
Aansluitend: gelegenheid om in te gaan op de antwoorden op 
technische vragen bij de begroting 2023
Commissie Trouwzaal

21.00 – 22.00 Commissie Ruimtelijk kader Santmark
22.00 – 23.00 Commissie belastingverordeningen 2023
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M. Veergelden.
Commissies Raadzaal

21.00 – 22.30 Commissie consultatie t.a.v. concept beleidskader Sociaal 
Domein

22.30 – 23.00 Commissie Algemene Zaken*
1A.   Besluitenlijst raadsvergadering 29 september 2022 
1B.   Lijst van ingekomen stukken 13 oktober 2022
1C.   Lijst ter inzage gelegde informatie 13 oktober 2022
1D.   Mededelingen van het college
1E.   Vragen uit de raad

Wegafsluitingen in verband met het 
evenement kermis Bakkum 2022
Van vrijdag 7 oktober 2022 tot en met 
zondag 9 oktober 2022 is er weer kermis 
in Bakkum. In overleg met de organisatie 
en de direct omwonenden is er een 
verkeersplan opgesteld. Dit betekent dat in 
een aantal omliggende- en aangrenzende 
straten de verkeerssituatie tijdelijk wijzigt 
zodat de omwonenden minder hinder 
ondervinden van de kermis. 

Houd u de aankondigingsborden in de 
gaten en wij vragen uw begrip voor de 
tijdelijke verkeerssituatie.

Heeft u vragen over het evenement neemt 
u dan contact op met Jose Meijne via
apvcastricum@debuch.nl of via 088-909
7561.

De gemeenteraad is er voor u
Beste inwoner van Castricum, 
Elke donderdag vergadert de gemeenteraad 
van Castricum in het gemeentehuis over aller-
lei onderwerpen die spelen in de gemeente. 
U bent van harte welkom om daarbij aanwe-
zig te zijn.
De ene week is er een raadsinformatieavond 
en de andere week een Raadsplein. Tijdens 
een Raadsplein vinden commissievergaderin-
gen plaats gevolgd door een raadsvergade-
ring. In een commissievergadering vindt het 
politieke debat over een onderwerp plaats. 
Nadat een onderwerp in de commissie 
besproken is, wordt er over gestemd in de 
raadsvergadering twee weken later. Wilt u uw 
mening geven in één van de commissiever-
gaderingen, meld u dan uiterlijk 17.00 uur op 
de dag van de vergadering aan bij ons. 
Bij commissies die zijn aangemerkt met een * 
in de agenda is dit niet (meer) mogelijk.
Tijdens raadsinformatiebijeenkomsten wordt 
informatie aan de raad gepresenteerd over 
voor de raad belangrijke onderwerpen. Ook 
voor u als inwoner is het mogelijk tijdens deze 
bijeenkomsten vragen te stellen of opmerkin-
gen te maken. U hoeft zich hiervoor niet aan 
te melden. 
Kijkt u liever thuis? U kunt alle vergaderin-
gen live volgen en achteraf terugkijken via 
de website castricum.raadsinformatie.nl. 
Op dezelfde webpagina vindt u alle plannen 
waarover wordt vergaderd.  

Inspreken bij de begroting 2023
Daarnaast nodigt de gemeenteraad van 
Castricum u van harte uit om op donderdag-
avond 13 oktober uw mening te geven over 
de begroting 2023. De begroting is gepre-
senteerd op 29 september. De gemeente-
raad van Castricum behandelt de begroting 

2023 op 3 november 2023 en besluit hier-
over op 10 november 2023. Daarmee besluit 
de raad over hoe gemeenschapsgeld in 2023 
en verder wordt besteed.

Ook voor u als inwoner, organisatie of instel-
ling van de gemeente Castricum dus een 
belangrijk document. De gemeenteraad hoort 
daarom graag uw mening in de vergade-
ring van 13 oktober, zodat de raadsleden 
uw input kunnen meenemen bij de verdere 
behandeling van de begroting. U kunt de 
begroting vinden op catricum.raadsinforma-
tie.nl bij de vergaderstukken van 13 oktober 

.	 	 unt i h bij de ri e e den a 	u	
uw mening wilt laten horen. 

Aanmelden voor het raadsspreekuur
Raadsleden gaan graag met u als inwoner 
in gesprek. Wilt u een verzoek doen, loopt 
u tegen een probleem aan of wilt u een idee
voorleggen, dan kunt u zich aanmelden voor
het raadsspreekuur. Het raadsspreekuur vindt
elke twee weken plaats op maandagavond.
an e den an via de ri e t t uiter ij

12.00 uur op de donderdag voorafgaand
aan het spreekuur. Het eerstvolgende raads-
spreekuur is op maandag 24 oktober 2022.

Contact met de griffie
Voor al uw vragen rondom (de vergaderin-
gen van) de gemeenteraad kunt u bij ons 
tere ht. at an er ai via raad ri e
castricum.nl of telefonisch via 088 909 7014, 
088 9097094 of 088 909 9082. Neemt u ook 
eens een kijkje op castricum.nl/raad-en-col-
lege en facebook.com/RaadCastricum. 

Met vriendelijke groet, 
De gri e van astricum

  

Agenda raadsinformatieavond
Donderdag 6 oktober 2022  

Bijeenkomsten Raadzaal
Tijd Onderwerp

Commissies
19.30 – 21.00 Presentatie Kennemer Wonen

Doe ook mee aan de Week van 
de Ontmoeting! Van 29 september 
t/m 6 oktober 2022

Tijdens de Week van de Ontmoeting worden 
er in de gemeente Castricum leuke en spor-
tieve activiteiten georganiseerd, waarbij inwo-
ners elkaar kunnen ontmoeten en contact 
kunnen leggen. Iedereen in onze gemeente 
hoort erbij. Daarom is het belangrijk dat je 
mee kunt doen in je eigen omgeving. 

De activiteiten waaraan u nog kunt 
deelnemen zijn: 
Woensdag 5 oktober

u en	 . 	en	 . 	uur 	 edrin en
bij Fase Fier in Bakkum of bij de Tuin van
Kapitein Rommel

• Van 13.00 tot 14.00 uur: Castricum
Ontmoet, gratis wandeling. Verzamelen
bij FC Castricum, Noord-End, De
Bloemen 2A. Vooraf aanmelden is niet
nodig.

Donderdag 6 oktober
• Van 11.00 tot 12.00 uur: Taalbingo met

e	en	thee	in	 ib i thee 	 a tri u
Geesterduinweg 1. Deze activiteit is
gratis en u hoeft zich niet vooraf aan te
melden.
an	 . 	t t	 . 	uur 	 	 	 et en

met de buurtsportcoach met tussendoor 
een	 	 e.	 er a e en	bij	in an
gemeentehuis Castricum. U kunt
zich aanmelden via kennemerland@
teamsportservice.nl.

Meer informatie 
Kijk voor alle activiteiten in de Week van 
de Ontmoeting op www.castricum.nl/
weekvandeontmoeting. Neem voor vragen 
contact op met het Sociaal Team via 
telefoonnummer 088-9097148.
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Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

De gemeente Castricum heeft ten behoeve van een herontwikkeling van bedrijfspanden 
gelegen aan de Maatlat 9 te Limmen een anterieure overeenkomst gesloten met een 
ontwikkelaar. 

Ter inzage
Vanaf  20 oktober 2022 tot en met 1 december 2022 ligt de zakelijke beschrijving 
digitaal ter inzage en kunt u deze vinden op de website van de gemeente. Tegen deze 
overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Jelger Moraal van de afdeling Plannen en 
Projecten via jelgermoraal@debuch.nl.

Anterieure overeenkomst Maatlat 9 te Limmen 

Onderstaande boom wordt binnenkort verwijderd. 

Boom Locatie
1 Gewone es Begraafplaats Zuidkerkenlaan Limmen

Meer informatie staat op onze website: www.castricum.nl/bomen

Aankondiging verwijderen bomen

De Dierenbescherming collecteert 
van 2 t/m 8 oktober 2022

Een evenement organiseren in 2023? 
Meld het bij uw gemeente!
In onze regio worden veel grote en 
kleine evenementen georganiseerd, 
zo ook in onze gemeente. Deze 
evenementen vragen de nodige 
aandacht van de organisaties zelf, 
maar ook van de gemeente en de 
hulpdiensten. 

Regionale evenementenkalender 
Veiligheidsregio NHN
De Veiligheidsregio NHN en de 
gemeenten houden samen een regionale 
evenementenkalender bij. Op deze 
kalender plaatst de gemeente alle 
evenementen die aangemeld zijn. Zo heeft 
de Veiligheidsregio NHN goed inzicht in alle 
evenementen in de regio en kan daaraan 
de benodigde inzet van de hulpdiensten 
(brandweer, politie en ambulance) 
koppelen.

Evenement organiseren in 2023
Organiseert u in 2023 een evenement 
in onze gemeente? Meld uw evenement 
uiterlijk 24 oktober 2022 bij ons aan. 

Alleen dan kan de Veiligheidsregio NHN 
op tijd de inzet van de hulpdiensten 
beoordelen.
U vindt het formulier ‘Aanmelden regionale 
evenementenkalender’ op 
www.castricum.nl.

Let op
Dat u uw evenement bij ons aanmeldt, 
betekent niet automatisch dat u een 
evenementenvergunning krijgt. Een 
evenementenvergunning vraagt u 
namelijk pas aan na uw melding en nadat 
de regionale evenementenkalender is 
goedgekeurd door de Veiligheidsregio 
NHN. De goedkeuring gebeurt meestal in 
januari van het betreffende jaar.

Meer informatie?
Hebt u nog vragen over de 
regionale evenementenkalender, 
het meldingsformulier 2023 of het 
indienen van een aanvraag van een 
evenementenvergunning, mailt u dan 
naar APV@debuch.nl.

Kijk voor meer informatie 

op onze website:
www.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

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Aangevraagd

Anna van Saksenstraat 15 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, 
datum ontvangst 25 september 2022 (Z22 092795)
Gobatstraat 12-a in Castricum, het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst 
23 september 2022 (Z22 092656)
Korte Brakersweg 5 in Castricum, het plaatsen van een hobbykas, datum 
ontvangst 26 september 2022 (Z22 093729)
Lindenlaan 103 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
26 september 2022 (Z22 092915)
Nansenlaan 55 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
26 september 2022 (Z22 092945)
Prins Hendrikstraat 16 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum 
ontvangst 26 september 2022 (Z22 092837)
Rollerusstraat 1 in Castricum, het verplaatsen van de positie van het bijgebouw, 
datum ontvangst 27 september 2022 (Z22 093748)
Westerweg 134 in Limmen, het verhogen van het dak, datum ontvangst 
28 september 2022 (Z22 093767)
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

Kooiweg 12 in Castricum, het renoveren van het dak, verzenddatum 28 september 
2022 (Z22 090748)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Ter info: Sinds 1 juli 2021 geen publicatie meer in Staatscourant

Evenementen en overige vergunningen

Verleende evenementenvergunning kermis Bakkum 2022 Hotel Fase Fier in 
feesttent, zaterdag 8 oktober en zondag 9 oktober 2022, Van Oldenbarneveldweg 
25 in Castricum, verzenddatum 29 september 2022 (Z22 086736)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
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