
woensdag 12 oktober 2022

Gemeentenieuws

        

Agenda Raadsplein  
Donderdag 13 oktober 2022  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Raadsinformatiebijeenkomst Raadzaal
19.30 – 20.45 Technische sessie bij de begroting 2023

19.30 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
Pauze
Commissies Raadzaal

21.00 – 22.00 Commissie Ruimtelijk kader Santmark
22.00 – 23.00 Commissie belastingverordeningen 2023

.	 fvalsto enheffing inclusief tarieventabel;
B.	 orensenbelasting;
.	 wijtscheldingsregels gemeentelijke belastingen;

D.	 Leges en tarieventabel;
.	 Lijkbezorgingsrechten inclusief tarieventabel;
.	 Marktgelden inclusief tarieventabel;
.	 Onroerende-zaakbelastingen;
.	 Precariobelasting incl. tarieventabel;

I.	 Reclamebelasting;
.	 Rioolheffing;
.	 Roerende -zaakbelastingen;

L.	 oeristenbelasting;
M. Veergelden.
Commissies Trouwzaal

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

Laat uw duurzame huis zien!
Zonnepanelen op het dak, een 
warmtepomp of het huis geïsoleerd? 
Laat het zien tijdens de Duurzame 
Huizen Route. Op zaterdag 29 oktober 
en 5 november openen honderden 
huiseigenaren in Nederland hun deuren 
voor de buren. Buren komen kijken hoe 
zij ook kunnen verduurzamen. Mogen 
we ook bij u kijken?

Verduurzamen lijkt soms ingewikkeld, 
maar in bijna elk huis zijn er stappen om 
te zetten. Door uw duurzame huis te laten 
zien, helpt u anderen op weg. Ze zien de 

duurzame maatregelen in werking en doen 
inspiratie op voor hun eigen huis. 

Duurzame Huizen Route
Lijkt het u leuk om buurtgenoten te vertellen 
over energiebesparing en de duurzame 
maatregelen in uw huis? Meld u aan via 
www.duurzamehuizenroute.nl/aanmelden. 
U bepaalt zelf op welke dagdelen u 
bezoek wilt ontvangen. Liever alleen online 
inspireren? Voeg uw woning toe aan de 
lijst voorbeeldwoningen, en vertel daar uw 
duurzame verhaal. 

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 commissieverga-
deringen plaats gevolgd door een raads-
vergadering. In een commissievergadering 
vindt het politieke debat over een onderwerp 
plaats. Nadat een onderwerp in de commis-
sie besproken is, wordt er over gestemd in 
de raadsvergadering twee weken later. Wilt u 
uw mening geven in één van de commissie-
vergaderingen, 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 
2022. kunt zich bij de griffie melden als 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. 
anmelden kan via de griffie, tot uiterlijk

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 
terecht. Dat kan per mail via raadsgriffie@
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-
college en facebook.com/RaadCastricum. 

Met vriendelijke groet, 
De gri e van astricum

Dealen met drugs: ondersteuning 
voor bezorgde ouders
Heeft uw puber plots veel meer geld om uit 
te geven? Ziet u ander gedrag dat u onge-
rust maakt? Gaat het slechter op school, 
komt uw kind vaker laat of niet thuis? Ver-
watert het contact met familie en vrienden 
en duiken er plots nieuwe ‘vrienden’ aan de 
voordeur op die u eigenlijk niet vertrouwt? 

Alarm!
Dit zijn een aantal veelvoorkomende signalen 
die erop kunnen wijzen dat uw kind betrok-
ken is bij drugscriminaliteit. Het is ook totaal 
begrijpelijk dat u geen idee hebt wat u moet 
doen. U zet in ieder geval een belangrijke 
eerste stap: u bent alert, herkent het pro-
bleem en u luistert naar uw ouderlijke intuïtie.

Zoek hulp
Drugshandel is een wereld waar groeps-
druk en wantrouwen spelen en waarin ook 
geweld voorkomt. Er zijn dus genoeg rede-
nen om zo snel mogelijk hulp te zoeken voor 
uw kind. Deel uw zorgen met iemand die u 
vertrouwt. Daarnaast kan u contact zoeken 

met jongerenwerkers en de wijkagent, zij 
kennen de buurt en kunnen u op meerdere 
gebieden helpen. Wist u dat uw kind bij Fier 
anoniem zijn/haar verhaal kwijt kan? Er zijn 
ook organisaties van ervaringsdeskundige 
ouders die u graag willen helpen. 

Dealen met drugs
Een kind dat in aanraking komt met drugs-
handel, vormt een bron van zorgen. Als 
ouder of voogd kunt u zich erg alleen en 
wanhopig voelen. De website Dealenmet-
drugs.nl wil ouders ondersteunen die ver-
moeden of weten dat hun kind betrokken 
is bij drugshandel. Op de website staat een 
lijst van tien veelvoorkomende signalen en 
tips om in gesprek te blijven. Ook vindt u hier 
ervaringsverhalen en de contactgegevens 
van organisaties die u kunnen helpen. U 
kunt op de website uw eigen verhaal ano-
niem kwijt. U staat er niet alleen voor!

Bekijk de website: www.dealenmetdrugs.nl
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Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Het bestemmingsplan voorziet in een ruimtelijke kwaliteitsverbetering op het terrein 
Limmerweg 4 waarbij diverse elementen opnieuw worden gerangschikt.

Ter inzage
Het vastgesteld bestemmingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
planID NL.IMRO.0383.BPLimmerweg4-VS01. Op officielebekendmakingen.nl vindt u
de officiële publicatie. Vanaf 13 oktober 2022 tot en met 24 november 2022 ligt het
plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kunt u bij de Raad van State 
beroep instellen tegen het plan. Na de inzagetermijn treedt het bestemmingsplan in 
werking. Wilt u dit niet? Dan kunt u tegelijk met uw beroep een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Raad van State.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thomas van der Zande, afdeling 
Plannen en Projecten, thomasvanderzande@debuch.nl.

Vastgesteld bestemmingsplan Limmerweg 4 Castricum 

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

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

De Nederlandse Brandwonden Stichting 
collecteert van 9 t/m 15 oktober 2022

De wandelpaden in het hondenlosloopgebied 
in park Noord-End worden vernieuwd.
De bestaande asfaltverharding is op veel loca-
ties versleten en opgedrukt door boomwortels. 
Het asfalt wordt vervangen door een zoge-
naamde halfverharding. Dit betreft een 100% 
natuurlijk en duurzaam product, dat nagenoeg 
ongevoelig is voor beschadigingen en onkruid-
groei en daarmee onderhoudsarm is. Door zijn 
natuurlijke kleur gaat de verharding op in de 
natuur. Het materiaal is goed begaanbaar voor 
wandelaars, buggy’s en rolstoelen.

Planning van deze werkzaamheden is als volgt:
- Maandag 17 oktober start (voorbereidende)    
		werkzaamheden;
- Donderdag 3 en vrijdag 4 november 
		aanbrengen van de halfverharding;
- t/m 11 november afrondende werkzaamheden.

De wandelpaden zijn gedurende de werkzaamheden niet toegankelijk. Voor vragen kunt 
u terecht bij de gemeentelijke toezichthouder de heer Zonneveld, te bereiken via 
telefoonnummer 14 0251, of per mail ronzonneveld@debuch.nl

Wandelpaden hondenlosloopgebied Noord-End

Aangevraagd

Aangevraagd
Beverwijkerstraatweg 205 in Castricum, het aanleggen van kunstgras, 
datum ontvangst 3 oktober 2022 (Z22 094457)
Henri Schuytstraat 3 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
29 september 2022 (Z22 093948)
Lavendellint 13 in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 
30 september 2022 (Z22 094282)
Meidoornlaan 19 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
4 oktober 2022 (Z22 094537)
Willem de Zwijgerlaan 2 in Castricum, het vergroten van de woning en het plaatsen 
van een dakopbouw, datum ontvangst 3 oktober 2022 (Z22 094494)
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

Amberlint 9 in Limmen, het realiseren van een B&B, verzenddatum 4 oktober 2022 
(Z22 091540)
Nansenlaan 55 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
6 oktober 2022 (Z22 092945)
Schoolstraat 6 in Castricum, het vergroten en wijzigen van de woning (legalisatie), 
verzenddatum 3 oktober 2022 (Z22 078756)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)

Bleumerweg 6 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
28 september 2022 (Z22 091368)
Dotterbloem 37 in Castricum, het plaatsen van een veranda, verzenddatum 
13 september 2022 (Z22 082002)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)

Gasstraat 15 in Castricum, het uitbreiden van het pand, verzenddatum 30 augustus 
2022 (Z22 078485)
Ravelstraat 13 in Castricum, het bouwen van een erker, verzenddatum 24 augustus 
2022 (Z22 069789)
Walingstuin 45 in Castricum, het plaatsen van een glasvezelverdeelstation, 
verzenddatum 24 augustus 2022 (Z22 071800)
Walnootlint 7 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 23 augustus 
2022 (Z22 075530)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Duinweg 13a in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 5 oktober 
2022 (Z22 087442)
Van Duurenlaan 17 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
29 september 2022 (Z22 079976)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Sokkerwei 4 en 6 in Castricum, het brandveilig gebruik van het pand 
(WABO2100108)
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt vanaf 12 oktober 2022 zes weken ter 
inzage. Een belanghebbende kan binnen zes weken na 13 oktober 2022 een 
beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, 
postbus 1621 2003 BR Haarlem.

Ter info: Sinds 1 juli 2021 geen publicatie meer in Staatscourant 

Het bestemmingsplan voorziet in twee woningen tussen op het perceel Rijksweg 68 te 
Limmen. De bestaande bebouwing wordt gesloopt.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan inclusief het besluit hogere waarden geluid 
kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. onder plan-identificatienummer: ID
NL.IMRO.0383.BPL21Rijksweg68-VS01. Op officielebekendmakingen.nl vindt u de
officiële publicatie. Vanaf 13 oktober tot en met 23 november 2022 ligt het plan, het
besluit hogere waarden geluid en de zakelijke beschrijving van de gesloten anterieure 
overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar ter inzage in het gemeentehuis. 
Tijdens deze termijn kunt u bij de Raad van State beroep instellen tegen het 
bestemmingsplan en het besluit hoger waarden geluid. Na de inzagetermijn treedt het 
bestemmingsplan in werking. Wilt u dit niet? Dan kunt u tegelijk met uw beroep een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de Raad van State.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Richard van den Haak, Team 
Plannen en Projecten van de gemeente Castricum, via telefoonnummer 14-0251.

Vastgesteld bestemmingsplan Rijksweg 68 Limmen 




