
werk thuis, tenzij het niet anders kan
beperk je reisbewegingen
groepen buiten: niet groter dan 40 personen,
groepen binnen: niet groter dan 30 personen
ontvang thuis maximaal 3 personen bovenop je eigen
huishouden
horeca sluit om 22.00 uur, laatste gasten naar
binnen om 21.00 uur
alle sport zonder publiek, en de kantines zijn dicht
bezoekersregistratie voor contactberoepen
verplicht deurbeleid voor supermarkten en andere
detailhandel
draag een mondkapje in publieke binnenruimtes,
zoals winkels, musea en benzinestations

De maatregelen zijn op 29 september ingegaan en gelden
vooralsnog voor drie weken. 

Dit zijn ingrijpende maatregelen, en het vraagt opnieuw veel
van ons allemaal. Maar alleen als we allemaal ons best doen

om ons er aan te houden, zijn we dit virus straks weer de baas.

Het aantal coronabesmettingen in onze regio stijgt hard. Het
kabinet heeft daarom nieuwe landelijke maatregelen

aangekondigd om het virus weer terug te dringen.
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De gemeenteraad van Castricum vergadert op 8 oktober 2020 virtueel. De agenda treft  u hierboven 
aan. De bijbehorende vergaderstukken kunt u raadplegen via castricum.raadsinformati e.nl.
De gemeenteraad van Castricum nodigt u daarbij van harte uit om op donderdagavond 8 oktober uw 
mening te geven over de begroti ng 2021. De gemeenteraad van Castricum behandelt de begroti ng 
2021 op 5 november 2020 en besluit hierover op 12 november 2020. Daarmee besluit de raad over 
hoe gemeenschapsgeld in 2021 en verder wordt besteed.

Ook voor u als inwoner, organisati e of instelling van de gemeente Castricum dus een belangrijk 
document. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening in de virtuele vergadering van 8 
oktober aanstaande om 20.45 uur, zodat de raadsleden uw input kunnen meenemen bij de verdere 
behandeling van de begroti ng. U kunt de begroti ng vinden bij de vergaderstukken op de website. Als 
u uw mening wilt laten horen wordt u vriendelijk verzocht zich te melden bij de griffi  e.
Als inwoner bent u sowieso van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen. Dat kan 
op diverse manieren. In de agenda treft  u per onderwerp aan hoe u de vergadering kunt volgen:

De vergadering is live te volgen via Radio Castricum.

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. 

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. 

U kunt de griffi  e als volgt bereiken:
• Per mail via raadsgriffi  e@castricum.nl
• Telefonisch via 088 909 7014 of 088 909 7015

Agenda raad van donderdag 8 oktober 2020 

Agenda raadsinformatiebijeenkomst 
8 oktober 2020

 
 Auditcommissie 
18.00 – 19.00 Auditcommissie 
  

 Commissie
19.30 – 20.30 Behandeling diverse rapporten rekenkamercommissie BUCH
 - GGD Holland Noorden ‘fi nanciële risico’s in perspecti ef’
 - Externe inhuur BUCH-gemeenten  

  
 Raadsinformati ebijeenkomsten
19.30 – 20.30 Presentati e beheersmaatregelen jeugd en Wmo
 

 Pauze
20.45 – 22.00  Technische sessie bij begroti ng 2021

 20.45 uur: 
 bewoners en organisati es kunnen mening over de begroti ng kenbaar  
 maken

 Aansluitend: gelegenheid om in te gaan op antwoorden op technische  
 vragen bij begroti ng 2021 

De donkere maanden zijn weer 
aangebroken en de herfstvakanti e 
staat voor de deur. Misschien gaat 
u wat vaker op pad. Inbrekers zien 
dan eenvoudig dat u niet thuis bent 
en kunnen snel hun slag slaan. 
Hoe schrikt u inbrekers af? Enkele 
maatregelen zijn: 
• Licht: gebruik ti jdschakelaars op je 
 verlichti ng.
• Geluid in huis: laat de radio of de 

televisie aan als u een avondje 
weggaat.

• Sociale controle: vertel uw buren 
dat u een paar dagen weg gaat 
zodat ze een oogje in het zeil 
kunnen houden.

• Goed hang- en sluitwerk: maak 
hiervan gebruik. Doe ramen en 
deuren dicht én op slot. Ook als u 
maar even weggaat

Bel 1-1-2!
Ziet u iets verdachts bij u in de 
buurt? Aarzel dan niet en bel direct 
1-1-2. Met de omschrijving van de 
daders en de vluchtrichti ng van de 
auto of scooter komt de politi e direct 
in acti e. Maak als het kan een fi lm of 
foto met uw mobiele telefoon. Let 
wel goed op je eigen veiligheid!

Meer ti ps vind u op www.politi e.nl/themas/woninginbraak.

Licht aan. Voorkom inbraak!

Op 19 oktober begint aannemer Ballast Nedam met de aanpassing 
van het fi etspad aan de oostzijde van de Soomerwegh. 

Fietspad in twee richti ngen
Tussen de Zeeweg en de Walstro komt een fi etspad in twee 
richti ngen. Zo wordt voorkomen dat fi etsers tweemaal de 
Soomerwegh hoeven over te steken en vervalt de lasti ge 
oversteek bij de rotonde Zeeweg/Soomerwegh

Voetgangers
Het fi etspad in twee richti ngen wordt 4 meter breed. Omdat aan beide zijden bomen staan, is 
er onvoldoende ruimte om in de nieuwe situati e het voetpad te behouden. Voetgangers kunnen 
gebruik maken van het fi etspad.

Meer informati e
Heeft  u vragen of opmerkingen over het project, dan kunt u mailen naar: 
joepvanderpeet@debuch.nl

Aanleg fi etspad in twee richtingen langs 
de oostzijde van de Soomerwegh
Op 19 oktober begint aannemer Ballast Nedam met de aanpassing 

de oostzijde van de Soomerwegh
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Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Kramersweg 7 in Castricum, het aanleggen van een gronddepot, datum ontvangst 25 
september 2020 (WABO2001920)
Jasmijnlint, kadastraal perceel secti e C, nr.4127 en 4248 in Limmen, het bouwen van drie 
woningen, datum ontvangst 28 september 2020 (WABO2001941)
Kerkweg 10 in Limmen, het kappen van een eik, datum 29 september 2020 (WABO2001946) 
Hazelnootlint 2 in Limmen, het plaatsen van een erfafscheiding, datum ontvangst 29 
september 2020 (WABO2001944)
Charley Tooropstraat 4 in Castricum, het vergroten van de woning en het plaatsen van een 
dakkapel, datum ontvangst 30 september 2020 (WABO2001957)
Dorpsstraat 9 in Akersloot, het vergroten van de woning, het bouwen van een garage en het 
aanleggen van een uitrit, datum ontvangst 1 oktober 2020 (WABO2001965)
Jasmijnlint 26 in Limmen, het plaatsen van een kozijn in de woning, datum ontvangst 
1 oktober 2020 (WABO2001961)
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
Diverse locati es (o.a. Geesterweg, Hoornselaan, Westdijk) in Akersloot, het vervangen 
van diverse zinkers t.b.v. de watertransportleiding, verzenddatum 24 september 2020 
(WABO2000793)
Castricummer Werf 128a,128b,128c en 128d in Castricum (kad. B 11953), het bouwen van 
vier units, verzenddatum 1 oktober 2020 (WABO2001456)
Castricummer Werf 4a in Castricum (nr 4), het verkleinen van het kantoor ten behoeve van 
mantelzorg, verzenddatum 28 september 2020 (WABO2001625)
Breedeweg 10 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), verzenddatum 29 
september 2020 (WABO2001696)
Poelven 9a, t/m 15a en Poelven 33a t/m 39a in Castricum, het realiseren van een dakterras, 
verzenddatum 25 september 2020 (WABO2001859)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

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

Het coronavirus raakt ons allemaal. In ons werk, onze vrije ti jd en het contact met familie
en vrienden. Na ruim een half jaar slaat coronamoeheid toe, juist nu besmetti  ngen weer
toenemen. Ondernemers krijgen harde klappen, banen zijn onzeker en jongeren worden
beperkt in hun doen en laten. Mensen voelen zich sneller eenzaam, zeker nu de dagen
korter worden, het virus hardnekkig blijkt en we niet weten wanneer ons leven weer
normaal wordt.

Volhouden wordt lasti ger. Daar hebben we elkaar dan ook hard bij nodig. Daarom zett en

Aandacht voor elkaar
we vanaf 6 oktober samen de schouders onder de acti e Aandacht voor elkaar. Een landelijk
initi ati ef om nog meer naar elkaar om te kijken. En om aandacht te geven aan elkaars
verdriet, teleurstelling en onzekerheid. Zo blijven we elkaar vasthouden, ook op 1,5 meter
afstand.

Hebt u een goed idee of initi ati ef, waarmee u klaar staat voor anderen? Of wilt u graag uw
verhaal vertellen? Deel dan uw ervaringen en ideeën op sociale media met #aandachtvoorelkaar 
en op www.aandachtvoorelkaar.nl.
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