
woensdag 20 oktober 2021 

Een groene gemeente met veel variatie 
in bomen, planten en struiken, daar gaat 
Castricum voor. Iedereen is welkom 
om op het Kortenaerplantsoen mee te 
helpen met planten. Dit is onderdeel 
van plantestafette van GroenSpoor. 
Woensdagochtend 
3 november plant de GroenSpoor-
organisatie samen met de deelnemers 
mooie stroken met heesters, vaste 
planten en kruiden voor bijen, vlinders 
en vogels in het Kortenaerplantsoen. 

De groene stroken komen langs de 
bestaande bosrand die al veel inheemse 
soorten telt.  De beplanting is niet alleen 
mooi om naar te kijken maar helpt hiermee 
ook bijen, vlinders en vogels aan een 
betere leefomgeving.

Programma
De GroenSpoor Plantestafette start om 
09.15 uur in de aula van het Clusius 
College aan de Oranjelaan 2a in 
Castricum. Daar laten leerlingen van Het 

Clusius College een aantal praktische 
voorbeelden zien wat je kunt doen 
in je eigen tuin aan biodiversiteit en 
klimaatadaptatie.Peter Mol van Landschap 
Noord-Holland geeft uitleg over de 
plantactiviteit en de waarde van de nieuwe 
beplanting voor bijen, vlinders, vogels en 
egels.
En dan is het tijd voor actie: wethouder 
Falgun Binnendijk geeft door de schop 
in de grond te steken ‘de startschop’ 
voor de GroenSpoor Plant-estafette 
2021. De deelnemers krijgen begeleiding 
bij het planten door vrijwilligers van 
vereniging Groei en Bloei en van 
Landschap Noord-Holland. Als alle 
heesters en vaste planten in de grond 
staan en het zaaigoed gezaaid is, wordt 
het estafettestokje, ‘de startschop’, 
doorgegeven aan de volgende gemeente 
van de estafette: gemeente Heemskerk.

Meedoen
Wie mee wil doen kan een e-mail sturen 
naar plantestafette@gmail.com.

Plantestafette in Castricum

Gemeentenieuws

U bent van harte welkom de vergaderingen 
van de raad bij te wonen. Op 28 oktober 
vergadert de raad in het gemeentehuis. 
Vanwege de coronamaatregelen is 
er maar beperkt ruimte voor publiek. 
Indien u de vergaderingen vanaf de 
publieke tribune wilt volgen, vragen we 
u om u aan te melden via de griffie. De 
vergaderstukken kunt u bekijken op
castricum.raadsinformatie.nl. Op dezelfde
pagina kunt u tevens de commissie- en
raadsvergaderingen live volgen en achteraf
terugkijken.

Het is sinds kort ook mogelijk alle 
vergaderingen van de gemeenteraad 
van Castricum live te volgen via de 
website castricum.raadsinformatie.nl. Dat 
geldt dus voor de raadsvergadering, de 
commissievergaderingen en ook voor de 
raadsinformatiebijeenkomsten. Daarnaast 
zendt Radio Castricum nog steeds elke 
twee weken de commissievergaderingen 
vanuit de Raadzaal en de 
raadsvergadering uit. 

De vergadering achteraf terugkijken kan 
ook. De opnames staan vanaf vrijdag 
12.00 uur online. Desgewenst kunt u 

de vergadering ook met ondertiteling 
terugkijken door op CC te klikken.

Wilt u inspreken bij één van de 
commissievergaderingen? Meld u dan voor 
17.00 uur op de dag van de vergadering 
aan bij de griffie. Bij commissies die zijn 
aangemerkt met een * is inspreken niet 
(meer) mogelijk. 

Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met 
u als inwoner in gesprek tijdens het
Raadsspreekuur. Wilt u een verzoek doen,
loopt u tegen een probleem aan of wilt u
een idee voorleggen, meld u dan aan via
de griffie. Dit kan tot en met de donderdag
voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00
uur. Het eerstvolgende Raadsspreekuur is
op maandag 1 november 2021.

Contact
Voor al uw vragen rondom de 
vergaderingen van de raad kunt u bij 
de griffie terecht. Dat kan per mail via 
raadsgriffie@castricum.nl, of telefonisch via 
088 909 7014, 088 909 7390 of 088 909 
7094. 

Volg de vergadering van de gemeenteraad

  

Agenda Raadsplein 28 oktober 2021

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

19.30 – 20.15 Presentatie door de initiatiefgroep Nieuw Zwembad 
Commissies

19.30 – 21.00 2e tussenevaluatie uitrol grondstoffenplan 
20.15 – 21.00 Diversen met betrekking tot Gemeenschappelijke Regelingen:

- Brief van de regietafel Noord-Holland Noord
- Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst

Noord-Holland Noord
- Voorstel tot intrekken verzoek taakterugname Omgevings- 

   dienst Noord-Holland Noord
- Zienswijze op wijziging organisatieverordening van het RAUM

t.b.v. creëren bestuursbureau
Pauze

21.15 – 22.30 Belastingverordeningen 2022 
• Afvalstoffenheffing en tarieventabel 2022;
• Kwijtscheldingsregels gemeentelijke belastingen 2022;
• Leges en tarieventabel 2022;
• Lijkbezorgingsrechten en tarieventabel 2022;
• Marktgelden en tarieventabel 2022;
• Onroerende – zaakbelastingen 2022;
• Roerende –zaakbelastingen 2022;
• Rioolheffing 2022;
• Toeristenbelasting 2022;
• Forensenbelasting 2022;
• Precariobelasting en tarieventabel 2022;
• Veergelden 2022;
• Reclamebelasting 2022;
• Intrekking verordening precariobelasting ter zake van buizen,

kabels, draden kabels en leidingen Castricum 2021.
21.15 – 22.00 Moties en amendementen bij ruimtelijk kader Rooinap te 

Limmen
22.00 – 22.30 Commissie Algemene Zaken* 

1A Kadernota Samenwerken en fuseren 2021
1B Wijziging van de verordening Rekenkamercommissie  
     BUCH
1C Aanvraag i.h.k.v. de bommenregeling 
2A Besluitenlijst raadsvergadering 7 oktober 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

22.45 – 23.00 Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Afscheid van mw. Husslage & toelaten van mw. Kooter tot lid
   van de raad  
4 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
5 Besluitvorming
A Zienswijze bij concept bestuursconvenant inzake governance 

 focusagenda regio Alkmaar
B Nota Raadscommunicatie
C Kadernota Samenwerken en fuseren 2021 (onder 

 voorbehoud van commissiebehandeling) 
D Wijziging van de verordening Rekenkamercommissie BUCH 
   (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
E Aanvraag i.h.k.v. de bommenregeling (onder voorbehoud van 
   commissiebehandeling)
F Ruimtelijk kader Rooinap te Limmen incl. moties en 
   amende-menten (onder voorbehoud van commissie-

    behandeling) 
6 Sluiting



woensdag 9 juni 2021 
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woensdag 20 oktober 2021 

Gemeentenieuws

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

In het Gemeenteblad van 15-10-2021 is het volgende verkeersbesluit gepubliceerd:

1. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde
gehandicaptenparkeerplaats in de Sleutelbloem te Castricum. Door middel
van plaatsing van verkeersbord E6 en een onderbord waarop het kenteken van
betrokken voertuig staat vermeld, als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990). De volledige tekst van het
verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening – kunt u inzien op: www.
officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad.

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit 
kunt u bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op www.castricum.nl 

Verkeersbesluit: realiseren gehandicaptenparkeerplaats

Verleend

Dr. Jacobilaan 27 in Castricum, het aanleggen van een uitweg, verzenddatum 
13 oktober 2021 (WABO2101598)
Julianaweg 5 in Akersloot, het bouwen van een erker en het wijzigen van de 
gevel, verzenddatum 14 oktober 2021 (WABO2101773)
Tempelaarstraat 14 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
8 oktober 2021 (WABO2101369)
Tine Marcushof 11 in Castricum, het wijzigen van de schuurdeur, verzenddatum 
7 oktober 2021 (WABO2101869)
Zeeweg (strand) in Castricum, het tijdelijk plaatsen van meetpalen voor een
 termijn van acht jaar, verzenddatum 13 oktober 2021 (WABO2101444)
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 overig vergunningen 

Verleende alcoholvergunning en een terrasvergunning voor Bistro 
Gingers op het adres Rijksweg 7 in Limmen, verzenddatum 8 oktober 2021 
(HORECA210104)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Breedeweg 19 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst
12 oktober 2021 (WABO2101972)
Dag Hammarskjöldlaan 27 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, datum 
ontvangst 7 oktober 2021 (WABO2101946)
Geversweg 3 a in Castricum, het saneren van de bodem, datum ontvangst 
11 oktober 2021 (WABO2101965)
Hogeweg 119 in Limmen, het bouwen van twee woningen, datum ontvangst 
8 oktober 2021 (WABO2101954)
Hoocamp 9 in Akersloot, het bouwen van een schuur met veranda, datum 
ontvangst 12 oktober 2021 (WABO2101983)
Julianaweg (achter 47) perceel A 3180 in Akersloot, het bouwen van een woning, 
datum ontvangst 12 oktober 2021 (WABO2101979)
Julianaweg 47 in Akersloot, het verlengen van de tijdelijke woonruimte, datum 
ontvangst 13 oktober 2021 (WABO2101990)
Korte Brakersweg 31 in Castricum, het plaatsen van een hobbykas, datum 
ontvangst 7 oktober 2021 (WABO2101945)
Rusthof 1 in Castricum, het renoveren van de woning, datum ontvangst 7 oktober 
2021 (WABO2101948)
Stationsweg 6 in Castricum, het oprichten van een chauffeursruimte bij het 
busstation, datum ontvangst 12 oktober 2021 (WABO2101975)
Theebos 24 in Limmen, het bouwen van een erker, datum ontvangst 12 oktober 
2021 (WABO2101980)
Zeeweg 2 in Limmen, het tijdelijk stallen van kampeermiddelen, datum ontvangst 
14 oktober 2021 (WABO2101991)
Zeeweg 31 in Castricum, het verbouwen van gebouw 13, datum ontvangst 
12 oktober 2021 (WABO2101971)
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.

Rectificatie publicatie 29 september 2021:
Ontvangen

Woude 35a, in de Woude, het bouwen van een woning, datum ontvangst 
21 september 2021 (WABO2101845) Dit moet zijn: Woude 35b, in de Woude, 
het bouwen van een woning, datum ontvangst 21 september 2021 
(WABO2101845)
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