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De Corona-
Melder-app: 
vanaf nu voor 
iedereen 
beschikbaar
Voorkom dat je onbewust 
een ander besmet 

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
 2 E 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 en 29 oktober 2020 virtueel. De agenda’s 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.

Tijdens de raadsinformati ebijeenkomsten bent u als inwoner van harte welkom uw vragen te stellen 
of opmerkingen te maken, u hoeft  zich daarvoor niet aan te melden. 

Agenda’s raad van 22 oktober 
en 29 oktober 2020

Het coronavirus is er nog. 
Daarom kan vanaf nu iedereen de 
CoronaMelder-app gebruiken. De 
app informeert je als je mogelijk 
bent besmet. Zo kun je voorkomen 
dat je onbewust een ander besmet. 
Elke download helpt om de 
verspreiding van corona te stoppen. 
In de App Store en de Google Play 
Store staat CoronaMelder voor je 
klaar. Het downloaden van de app is 
alti jd vrijwillig. 

Agenda raadsinformatiebijeenkomst 
29 oktober 2020

 Commissies
19.30 – 20.45 Consultati e bestuursopdracht beheersmaatregelen jeugd 
 en Wmo & rapport BMC
  
19.30 – 20.45 Consultati e Prestati eafspraken Kennemer Wonen 2021-2024
  
 Pauze

 Raadsinformati ebijeenkomst
21.00 – 22.30 Presentati e voortgang 3 projecten:
 - Integraal verkeersplan Castricum
 - Landelijk verbeterprogramma overwegen 
 - Samenwerkingsovereenkomst gemeente Castricum & ProRail
 

Winkelen en boodschappen

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

  13 oktober 2020

Gedeeltelijke lockdown 
 

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich te verspreiden. Om corona onder controle te krijgen,  
is ingrijpen noodzakelijk. Per 14 oktober 22.00 uur gelden daarom de volgende maatregelen:

Groepen

Binnen: max. 30 personen per 
ruimte (incl. kinderen t/m 12 jaar). 
Groep van max. 4 personen of  
1 huishouden. 
 
 
Buiten: groep van max. 4 
personen of 1 huishouden. 
 
 
Op doorstroomlocaties,  
bijvoor beeld musea, biblio-
theken en monumenten: groep 
van max. 4 personen of 1 
huishouden. Bezoek is op basis 
van reservering per tijdsvak.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden 
sluiten. 
 
 
Afhaalrestaurants blijven open. 
Geen verkoop en bezorging van 
alcohol na 20.00 uur. 
 
 
Verbod op evenementen, met 
uitzondering van onder andere 
markten en demonstraties.

Vervoer en vrije tijd

Reis zo min mogelijk binnen 
Nederland en naar het buitenland. 

 
In het ov is het dragen van een 
mondkapje verplicht.

Sport

Sport met max. 4 personen, op 
1,5 meter afstand. Kinderen t/m  
17 jaar zijn uitgezonderd. 

 
Geen wedstrijden. Topsporters 
zijn uitgezonderd. 

 
Geen publiek bij sport. 

 
Sluiting van sportkantines, 
douches en kleedkamers.

Thuis

Ontvang max. 3 personen per 
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

 
Volg de regels die gelden voor 
quarantaine en isolatie.

Ben je ook benauwd en/of heb je 

koorts? Dan moeten alle huisgenoten 

thuisblijven.

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Winkels sluiten uiterlijk om 
20.00 uur. Supermarkten en andere 
winkels die levensmiddelen 
verkopen, zijn uitgezonderd. 

 
Alcoholverbod na 20.00 uur.  
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en 
nuttigen in de openbare ruimte. 

 
Speciale winkeltijden voor 
mensen met een kwetsbare 
gezondheid.

Contactberoepen: klanten 
worden gevraagd zich te 
registreren.

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Vermijd drukke 
plekken.

Draag een mondkapje in 
publieke binnenruimtes.

Onderwijs

In het vo, mbo en ho draagt 
iedereen een mondkapje buiten 
de les. In specifieke situaties ook in 
leslokalen.
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Een collega voor de functi e 

“medewerker wijken”
Kijk voor de vacaturetekst op werkenbij.debuch.nl

De BUCH zoekt..

Publicatie Castricum 21 oktober 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Van Duurenlaan 1 in Castricum, het verbouwen van de woning en het vergroten van de 
dakkapel, datum ontvangst 9 oktober 2020 (WABO2002025)
De Bloemen 20 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 9 oktober 
2020 (WABO2002026)
Poelven 1a t/m 7a in Castricum, het creëren van dakterrassen, datum ontvangst 12 oktober 
2020 (WABO2002034)
Kastanjelaan 5 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), datum ontvangst 12 
oktober 2020 (WABO2002045)
J. van Heemskerklaan 2 in Castricum, het uitbreiden van de woning datum ontvangst 12 
oktober 2020 (WABO2002040)
Woude 25 in De Woude, het gedeeltelijk dempen van de erfscheidingssloot, datum ontvangst 
13 oktober 2020 (WABO2002046)
Mient 82 in Castricum, het veranderen van de gevel van de woning, datum ontvangst 13 
oktober 2020 (WABO2002054)
Amberlint 22 (kavel 4) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst  
(WABO2002072)
Heemstederweg 5 in Castricum, het bouwen van een loods, datum ontvangst 14 oktober 
2020 (WABO2002062)
Torenstraat 73 in Castricum, het plaatsen van een woonhuislift , datum ontvangst 14 oktober 
2020 (WABO2002059)
Sifriedstraat 18 in Castricum, het splitsen van de woning, datum ontvangst 14 oktober 2020 
(WABO2002064)
Tulpenveld 14 in Limmen, het bouwen van een garage, datum ontvangst 14 oktober 2020 
(WABO2002074)
Duinenboschweg 30 in Castricum, het uitbreiden van de woning, datum ontvangst 12 mei 
2020 (WABO2002077)
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
Enterij 38 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 14 oktober 2020 
(WABO2001994)
Waterzijde 5 in Akersloot, het veranderen en vergroten van de woning, verzenddatum 
15 oktober 2020 (WABO2001390)
Zuidkerkenlaan 23 a in Limmen, het bouwen van een schuur, verzenddatum 14 oktober 2020 
(WABO2001595)
Enterij 40 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 14 oktober 2020 
(WABO2001995)
Breedeweg 45 in Castricum, het afwijken van het bestemmingsplan en het verleggen van het 
pad, verzenddatum 13 oktober 2020 (WABO2001457)
Willem de Zwijgerlaan 52 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 
9 oktober 2020 (WABO2001755)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Castricummer Werf 15 in Castricum het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 
15 oktober 2020 (WABO2001580)
Bremlaan 24 in Castricum het vergroten van de woning, verzenddatum 15 oktober 2020 
(WABO2001510)
 Dorpsstraat 29 en 29a in Castricum en Oudeweg 18 en 20 in Castricum (Dorpsstraat 29) 
het verbouwen van een kantoorpand tot appartementen (begane grond en 1e verdieping), 
verzenddatum 14 oktober 2020 (WABO2001426)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overig vergunningen 
Standplaatsvergunning Bennys fruit, Baletonfüredplein in Castricum en Vuurbaak in Limmen 
voor 3 jaar, verzenddatum 6 oktober 2020 (APV2000718)
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

Onze wereld werd begin dit jaar 
onverwacht door corona een stuk 
kleiner. Maar voor veel kinderen is 
een veilig en stabiel thuis helemaal 
nooit normaal geweest. Voor 
deze kinderen telt iedere dag en 
daarom is pleegzorg zo belangrijk! 
Het maakt niet uit of je oud, jong, 
alleen of samen bent. Ieder kind is 
anders en daarom zoeken we een 
heleboel verschillende soorten 
pleegouders. Volti jd, deelti jd, in de 
weekenden of doordeweeks. Er is 
meer mogelijk dan je denkt. 

De gemeenten van de regio 
Alkmaar organiseren samen 
met de pleegzorgaanbieders 
een informati ebijeenkomst over 
pleegzorg op 10 november om 
19.30 uur in het gemeentehuis van 

Castricum. Na de bijeenkomst kunnen geïnteresseerden speeddaten met ervaren pleegouders 
over pleegzorg in de prakti jk. Benieuwd naar wat jij kunt betekenen voor een kind? Geef 
je op via wervingpleegoudersnh@wsg.nu. Wil je eerst meer informati e? Kijk dan op www.
openjewereld.nu

Week van de Pleegzorg
Tijdens de week van de pleegzorg, 28 oktober t/m 4 november 2020, worden allerlei acti viteiten 
georganiseerd waarbij pleegzorg centraal staat. De landelijke aft rap vindt plaats in het Luxor 
theater in Rott erdam (ook te volgen via live stream), Duinrell nodigt pleeggezinnen uit en de 
pleeggrootouderdag wordt dit jaar gestreamd op 28 oktober. Naast landelijke vinden ook 
regionale acti viteiten in samenwerking met de pleegzorgaanbieders plaats: 

Benieuwd naar wat jij kunt betekenen voor een kind? Informatiebijeenkomst over pleegzorg

Het college heeft  het voornemen om op grond van arti kel 5.12 lid 4 van de Algemene 
plaatselijke verordening van de gemeente Castricum, om op 23 oktober 2020 te laten 
verwijderen; paarse Ford Ka met kenteken 74-FT-BK geplaatst Molenlei 1 1921 CX te Akersloot, 
zaaknummer 508732.  
Wij wijzen erop dat de kosten voor het verwijderen ten laste van de eigenaar komen. 

Heeft  u vragen, dan kunt u op werkdagen tussen 09:00 en 10:00 uur bellen met team 
Handhaving via 14 0251.

Verwijderen voorwerp

•  Een informati eavond op 10 november voor een ieder die geïnteresseerd is in pleegzorg
•  Enkele wethouders bezoeken een pleeggezin
•  Een kennisdelingsbijeenkomst met wijk- en jeugdteams (op 29 oktober bij Levvel, 30 oktober 

Kenter Jeugdhulp en 2 november bij Parlan Jeugdhulp)
•  Een (online) themabijeenkomst voor pleegouders op 3 november (check voor meer 

informati e je pleegzorgaanbieder).

Bij alle acti viteiten worden de actuele corona maatregelen in acht genomen.
Met deze acti eweek wil Pleegzorg Nederland, onderdeel van Jeugdzorg Nederland, aandacht 
vesti gen op pleegzorg en het tekort aan pleegouders. De gemeenten in de regio Alkmaar 
werken hier graag aan mee en besteden daarom extra aandacht aan de Week van de Pleegzorg.


