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Voorlopige Agenda Raadsplein 
22 oktober 2020

 
 Commissie
19.00 – 19.30 Behandeling amendementen bij subsidieverordening   
19.00 – 19.30 Behandeling amendementen bij nota parkeernormen     
19.30 – 20.45 Consultati e inzake locati ekeuze Flexwonen 
 + memo D66 & PvdA  
19.30 – 20.45  Consultati e vergunningverlening samenvoeging 
 Deining & Sports @ Sea  
 Pauze  
21.00 – 22.30 Jeugdzorg Plus  
21.00 – 22.00 Belasti ngverordeningen  
22.00 – 22.30 Commissie Algemene Zaken 
 1A 5e herziening exploitati eplan Limmen Zandzoom 
 1B Statutenwijziging ISOB
 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 Wijziging Algemene Subsidieverordening (inclusief amendementen)
 B Nota Grondprijsbeleid 
 C Nota parkeernormen (inclusief amendementen)
 D 5e herziening exploitati eplan Limmen Zandzoom 
 (o.v.b. commissiebehandeling)
 E Statutenwijziging ISOB (o.v.b. commissiebehandeling)
 5 Sluiti ng

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek met 
inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen voorleggen of 
een voorstel willen presenteren. Dit kan ti jdens het Raadsspreekuur dat elke twee weken plaatsvindt 
op maandagavond tussen 19.15 uur en 20.15 uur. U hoeft  dan niet bij alle fracti es langs, maar kunt 
in één keer met vertegenwoordigers van alle fracti es spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de 
gelegenheid. Op dit moment vindt het raadsspreekuur virtueel plaats. 

Het eerstvolgende virtuele Raadsspreekuur is op maandag 26 oktober 2020
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de griffi  e. Dit kan tot en met de 
donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-9097015 of stuur 
een e-mail naar raadsgriffi  e@castricum.nl.

De raad zit voor u klaar tijdens het virtuele 
Raadsspreekuur

De gemeenteraad van Castricum vergadert op 22 oktober 2020 virtueel. De agenda treft  u hierboven 
aan. De bijbehorende vergaderstukken kunt u raadplegen via castricum.raadsinformati e.nl.
Als inwoner bent u 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

  
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 raad van donderdag 22 oktober 2020 

Donderdagmorgen 29 oktober, op de laatste dag van de maand van het werk, organiseert 
het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP-NHN) voor de eerste keer een online 
banenmarkt. Dit biedt, ti jdens coronati jden, extra mogelijkheden - voor zowel werkgevers 
als werkzoekenden. De online banenmarkt is van 09:30-12:15 uur. Aanmelden kan op www.
banenmarktnhn.nl.

Voor werkzoekenden biedt de online banenmarkt vacatures vanuit diverse branches. Voor 
hulp en ondersteuning bij het solliciteren zijn er verschillende webinars te volgen en er is er 
een online CV check mogelijk. Ook is er informati e over omscholingstrajecten en werken in het 
buitenland. Werkgevers kunnen zich via een livestream presenteren of een blind date aangaan met 
werkzoekenden. Er kan ook een bedrijfsfi lm aan het profi el van het bedrijf worden gekoppeld, zodat 
de werkgever zich kan profi leren. 

Match vanuit competenti es
Vanwege de veranderingen in de samenleving is het belangrijk om met elkaar kansen op de 
arbeidsmarkt te blijven pakken. Tijdens deze speciale digitale banenmarkt bepaalt de werkgever 
op basis van welke competenti es het bedrijf gematcht wil worden met potenti ële werkzoekenden. 
Het matchsysteem zorgt er vervolgens voor dat de werkgever via een online videoverbinding kan 
speeddaten met werkzoekenden die deze competenti es in huis hebben. 

Vooraf aanmelden
Werkgevers kunnen zich tot en met 15 oktober aanmelden via: www.banenmarktnhn.nl.  
Werkzoekenden kunnen zich vanaf 15 tot en met 29 oktober aanmelden via hetzelfde platf orm. 
Er zijn twee rondes met bedrijfspresentati es van 09.30 tot 10.45 uur waar werkzoekenden zich voor 
op kunnen geven. Daarna starten de speeddates tussen 10:45 en 12:15 uur. Dit zijn 9 rondes van 10 
minuten.  

Het Grootste Werkfesti val
Aansluitend aan de banenmarkt vindt Het Grootste Werkfesti val plaats. Met als mott o Kansen zien 
+ kansen grijpen vertellen ondernemers en experts over onder meer werken met data, hoe om 
te gaan met cybercriminaliteit, de prakti sche kanten van een leven lang ontwikkelen en de (on)
mogelijkheden rondom de energietransiti e in onze regio. De 
regionale kansen voor ondernemers, onderwijs en overheid 
zijn zowel op locati e als digitaal te zien van 13.30-17.00 uur. 
Kijk voor meer informati e op www.hetgrootstewerkfesti val.nl.

WerkgeversServicepunt NHN
In het WSP-NHN werken gemeenten, UWV en de SW-
bedrijven samen. Zij bieden één aanspreekpunt waar 
werkgevers terecht kunnen met hun arbeidsmarktvragen. 
Adviseurs van het WSP-NHN bemiddelen tussen werkgevers 
en werkzoekenden en adviseren werkgevers over mogelijke 
subsidies, regelingen en/of begeleiding op de werkvloer.  

Op zoek naar werk? Grijp je kans! 
Voor de eerste keer online banenmarkt op 29 
oktober

In de herfstvakanti e ben je aan het goede adres in Huis van Hilde om alles te leren over archeologie. 
En niet op een saaie manier, maar door tal van leuke acti viteiten. Zo is er een speurtocht door het 
gebouw, kun je archeoloog worden in onze ArcheoHotspot, het laten regenen in onze interacti eve 
zandbak, en meedoen met onze Minecraft workshop ‘Bouw een bunker’ en de Aardappelstempel-
workshop. Of bezoek de Pop-Up Kunstbunker in de Dorpsstraat. En tussendoor kun je heerlijk 
lunchen in ons museumcafé van De Oude Keuken.

Workshops
De workshops in deze herfstvakanti e staan volledig in het teken van de Tweede Wereldoorlog. De 
reden hiervoor is de ti jdelijke tentoonstelling “Oorlog in de lucht, weerslag in de grond” over de 
archeologie van WOII die nog tot 3 januari te zien is in Huis van Hilde. Bovendien is Huis van Hilde 
ook een van de parti jen die de Pop-Up Kunstbunker in het dorp van Castricum heeft  gerealiseerd. 
Deze is tot en met 24 oktober te bezichti gen. 
  
Open volgens corona-richtlijnen 
Huis van Hilde is in de herfstvakanti e open op: zondag 11 oktober, dinsdag 13 oktober, woensdag 
14 oktober, donderdag 15 oktober en zondag 18 oktober. De openingsti jden zijn 11 uur – 17 uur. 
Bezoekers kunnen van tevoren een ti jdslot reserveren via de website en eventueel hun kinderen 
aanmelden voor de workshops door een mail te sturen. Op deze manier is er de garanti e dat er 
maximaal 30 bezoekers tegelijk in het gebouw zijn. Uiteraard gelden in het archeologiemuseum 
de algemene corona-regels, zoals de 1,5 meter afstand, handen desinfecteren en thuisblijven bij 
klachten. Ook adviseert Huis van Hilde bezoekers een mondkapje te dragen ti jdens hun bezoek.

Programma  herfstvakanti e (11 t/m 18 oktober 2020):
• Minecraft  - Workshop ‘Bouw een bunker’: dinsdag 13 en woensdag 14 oktober om 11 uur en    
 14.30 uur.
• Aardappelstempel – Workshop: donderdag 15 en zondag 18 oktober om 14 uur.
• Dagelijks grati s rondleidingen om 12 uur en 14.30 uur.
• Pop-Up Kunstbunker in het dorp (Dorpsstraat 58), 
 do, vrij, za en zo van 11 – 17 uur. 
• Grati s speurtocht.
• AcheoHotspot, dagelijks van 13 -16 uur.
• ArcheoGame, doorlopend.
• Interacti eve zandbak, doorlopend.
• AcheoLab, doorlopend.

Meer informati e: htt ps://www.huisvanhilde.nl/events/herfstvakanti e-in-huis-van-hilde/ 

Leuke Archeo-Activiteiten voor groot en klein
Herfstvakantie in Huis van Hilde

Op dinsdagavond 20 oktober 2020 is de digitale bijeenkomst van de Overleggroep Strandgebied 
Castricum (OSC). Bent u geïnteresseerd? U bent van harte welkom deel te nemen aan deze 
bijeenkomst. U kunt zich aanmelden via mirjamvanderhorst@debuch.nl. U ontvangt dan een link, 
waarmee u het overleg kunt volgen en  hieraan kunt deelnemen. 

AGENDA OSC, 20 oktober 2020

Bijeenkomst Overleggroep Strandgebied Cas-
tricum op 20 oktober 2020

20.00 - 20.10 uur   Opening voorzitt er 
  Mees Hartvelt
  Voorstelronde sprekers 
20.10 - 20.55 uur   Presentati e Sti chti ng 
  Duinbehoud

20.55 – 21.00 uur   korte pauze
21.00 - 21.45 uur  Presentati e plannen Deining/
  Sports at Sea 
21.45 – 22.00 uur   Wat verder ter tafel komt
22.00 uur  Afsluiti ng
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Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Amberlint (kavel 24) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 2 oktober 
2020 (WABO2001990)
Kapelweg 49 in Limmen, het maken van en uitweg, datum ontvangst 5 oktober 2020 
(WABO2001996)
Westerweg 62a in Limmen, het bouwen van een bedrijfsruimte, datum ontvangst 5 oktober 
2020 (WABO2001993)
Enterij 40 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 5 oktober 2020 
(WABO2001995)
Enterij 38 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 5 oktober 2020 
(WABO2001994)
Zeeweg (parkeerplaats strand) in Castricum, het plaatsen van twee houten totempalen, 
datum ontvangst 6 oktober 2020 (WABO2002002)
Wagnerstraat 11 in Castricum, het plaatsen van twee dakkapellen, datum ontvangst 7 
oktober 2020 (WABO2002013)
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
Geesterweg 1a in Akersloot, het vergroten van de 2e verdieping Van der Valk Hotel, 
verzenddatum 8 oktober 2020 (WABO2001197)
Jasmijnlint 26 in Limmen, het plaatsen van een kozijn in de woning, verzenddatum 6 oktober 
2020 (WABO2001961)
Van der Mijleweg 16 (tegenover) in Castricum, het plaatsen van een schelpenvissersbeeld, 
verzenddatum 6 oktober 2020 (WABO2001380)
Eikenhorst 77 in Castricum, het bouwen van een schuur, verzenddatum 30 september 2020 
(WABO2001083)

Juliana van Stolbergstraat 72 in Castricum, het maken van een uitweg, verzenddatum 8 
oktober 2020 (WABO2001361)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Geesterweg/De Noord in Akersloot het ti jdelijk plaatsen van een promoti e/reclamebord 
(legalisati e), verzenddatum 5 oktober 2020 (WABO2001573)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Kennisgeving melding arti kel 8.41 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken ter uitvoering van de Wet 
milieubeheer bekend dat op grond van arti kel 8.41 van deze wet de volgende melding is 
ontvangen:

Acti viteitenbesluit milieubeheer 

• Loonbedrijf Baltus B.V., Westerweg 62a (1906EG) in Limmen, het vervangen van de 
machineberging.

In genoemd Besluit zijn voorschrift en gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven 
moeten voldoen. Deze voorschrift en richten zich op de bescherming van het milieu. Wij 
controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschrift en.

Informati e:
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord (OD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.

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

Inwoners die intensieve zorg en/of ondersteuning krijgen van familie of andere naasten, kunnen 
deze mantelzorgers in ’t zonnetje zett en. Mantelzorg is belangrijk en onmisbaar werk. De 
gemeente wil de mantelzorgers daarvoor bedanken met een mantelzorgwaardering in de vorm 
van een cadeaubon. 

Aanvragen kan nu het hele kalenderjaar
Iedere inwoner van gemeente Castricum die 
langdurige zorg en/of ondersteuning krijgt 
van een mantelzorger, kan voortaan het hele 
kalenderjaar door eenmaal een waardering voor 
een mantelzorger aanvragen. Dit kan digitaal via 
de DigiD van de zorgvrager op www.castricum.nl/
mantelzorg.

Meer informati e 
Neem bij vragen over de mantelzorgwaardering 
of het aanvragen van een papieren 
aanvraagformulier contact op met het Sociaal 
Team via 14 0251.
Informati e over de voorwaarden vindt u op www.
castricum.nl/mantelzorg.

 Een mantelzorger in ‘t zonnetje zetten?

Het is inmiddels een jaarlijkse traditi e: de 
viering van Allerzielen Alom begin november, 
op de begraafplaats Onderlangs in Castricum. 
Er komen alti jd veel mensen naartoe, om de 
overledenen te herdenken op de prachti g 
verlichte begraafplaats.

Helaas gaat de geplande viering dit jaar (op 
4 november) niet door. De organisati e - die 
geheel uit vrijwilligers bestaat -  heeft  dit 
besloten vanwege de coronamaatregelen. Ze 
hopen u weer te zien op 3 november 2021. 
 

Viering Allerzielen Alom gaat niet door

Kennisgeving melding artikel 8.41 Wet 
milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Castricum maken ter uitvoering 
van de Wet milieubeheer bekend dat op 
grond van artikel 8.41 van deze wet de 
volgende melding is ontvangen:

Activiteitenbesluit milieubeheer 

• Loonbedrijf Baltus B.V., Westerweg 
62a (1906EG) in Limmen, het 
vervangen van de machineberging.

In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld 
waaraan de daaronder vallende bedrijven 
moeten voldoen. Deze voorschriften richten 
zich op de bescherming van het milieu. Wij 
controleren deze bedrijven periodiek op de 
naleving van deze voorschriften.

Informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
(OD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.

Draag een mondkapje in
publieke binnenruimtes.

Bedek neus,
mond en kin.




