Gemeentenieuws
woensdag 27 oktober 2021

Binnenkijken bij duurzame woningen tijdens
de Duurzame Huizen Route
De snel oplopende gasprijzen zijn voor
veel huishoudens reden om zich te orienteren op energiebesparende maatregelen. Dit kan tijdens de Duurzame
Huizen Route op zaterdag 30 oktober en
6 november. Honderden enthousiaste
huiseigenaren in heel Nederland stellen
hun huis open om uitleg te geven over
bijvoorbeeld isolatie of een warmtepomp.
Bezoekers kunnen zich inschrijven via
www.duurzamehuizenroute.nl.

Agenda Raadsplein 28 oktober 2021
Raadsinformatieavond / commissie
Tijd

Onderwerp

19.30 – 20.15

Presentatie door de initiatiefgroep ieuw wembad
Commissies
2e tussenevaluatie uitrol grondsto enplan
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 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
- Zienswijze op wijziging organisatieverordening van het RAUM
t.b.v. creëren bestuursbureau
Pauze
Belastingverordeningen 2022
Afvalsto enheffing en tarieventabel 2022
wijtscheldingsregels gemeentelijke belastingen 2022
eges en tarieventabel 2022
ijkbezorgingsrechten en tarieventabel 2022
arktgelden en tarieventabel 2022
Onroerende – zaakbelastingen 2022
Roerende –zaakbelastingen 2022
Rioolheffing 2022
Toeristenbelasting 2022
orensenbelasting 2022
Precariobelasting en tarieventabel 2022
Veergelden 2022
Reclamebelasting 2022
ntrekking verordening precariobelasting ter zake van buizen,
kabels, draden kabels en leidingen Castricum 2021.
Moties en amendementen bij ruimtelijk kader Rooinap te
Limmen*
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
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)
Ruimtelijk kader Rooinap te immen incl. moties en
amendementen (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
6 Sluiting

19.30 – 21.00
20.15 – 21.00

Zelf een duurzaam huis?
Wie zelf stappen heeft gezet om zijn
of haar huis te verduurzamen, kan zijn
woning ook als voorbeeld aanmelden via
duurzamehuizenroute.nl/aanmelden.

Enquête over ervaringen rond bezoek, verblijf en verkeer

21.15 – 22.30

Uw mening gevraagd over
proef autoluwe Dorpsstraat
De proef autoluwe Dorpsstraat is
afgelopen. Vrijdag 15 oktober zijn de
hekken en borden in het centrum van
Castricum verwijderd. De gemeente
werkt alle gegevens uit in een
evaluatierapport voor de gemeenteraad.
Deze neemt dan een besluit over het
vervolg.

ondernemersgroepen, e-mails en brieven,
interviews met bezoekers van het winkelgebied en de uitkomsten van de enquête.
De gemeente maakt ook gebruik van de
tellingen (auto’s, passanten) die op diverse
plekken zijn gedaan. Het verwerken van
alle gegevens in een rapport neemt enkele
maanden in beslag

Uw ervaringen met de proef
U kunt in onze enquête uw ervaringen
met de proef aan ons kwijt. Inwoners en
ondernemers in het centrumgebied zijn
hiervoor per brief uitgenodigd. Anderen
zijn ook welkom om mee te doen aan de
enquête. Alle informatie helpt ons bij de
beoordeling van de proef. Meedoen is
anoniem en kan tot 1 november.

Doel van de proef
Met de proef wil de gemeente weten of een
autoluwe Dorpsstraat bijdraagt aan:
prettiger winkelen en horecabezoek en
daarmee een versterking voor het gebied;
meer verkeersveiligheid op de
Dorpsstraat;
minder drukte en meer veiligheid
bij de spoorkruising op de
Beverwijkerstraatweg.
Daarnaast wil de gemeente weten welke
ndere e ecten een autoluwe Dorpstraat
tot gevolg heeft.

21.15 – 22.00

Meedoen aan de enquête
De enquête is online. Een onafhankelijk
extern bureau voert de enquête uit.
Om mee te doen gaat u naar
www.e ectmeting.nl castricum

22.45 – 23.00

Vervolg
Vier weken lang is er gemeten, gekeken
en gevraagd. Is een Dorpsstraat zonder
doorgaand verkeer goed voor een aangenamer verblijf in winkels en horeca?
Helpen de nieuwe autoroutes de drukte bij
de spoorovergang verminderen? Wat zijn
andere positieve en negatieve e ecten
De gemeente verwerkt alle reacties die
ze heeft ontvangen van bewoners- en

Gewijzigd vastgesteld Uitwerkingsplan“Limmer Linten fase 3a Westerweg-Kapelweg”
Op 24 augustus 2021 is het uitwerkingsplan “Limmer Linten fase 3a WesterwegKapelweg” vastgesteld. Het uitwerkingsplan is gericht op de woningbouwontwikkeling
in Limmen Zandzoom. Het plan omvat 30 woningen waarvan 7 sociale woningen.
Het college heeft op 12 oktober 2021 een herstelbesluit genomen omdat abusievelijk
in de bestemming ‘Woongebied’ parkeren achter de voorgevelrooilijn als verplichting
was opgenomen. In lijn met de vorige uitwerkingsplannen geldt dit alleen voor percelen
die zich bevinden aan het lint. Door het herstelbesluit is deze verplichting uit de
planregels gehaald. Voor het overige is het uitwerkingsplan, zoals dat is vastgesteld op
24 augustus 2021, ongewijzigd.
Ter inzage
Het gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.
nl. Op officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicatie. Vanaf 28 oktober
2021 tot en met 8 december 2021 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 uitwerkingsplan 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 het Team Plannen en Projecten van
de gemeente Castricum, de heer J. van Boven en de heer J.H. Moraal, tel. 14 0251 of
via e-mail janvanboven@debuch.nl en jelgermoraal@debuch.nl.

22.00 – 22.30
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Behandeling Begroting 2022
Raadsinformatieavond / commissie

Bekendmakingen

Tijd

Onderwerp

Omgevingsvergunningen

17.00 – 20.00

Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Besluitvorming
4 Reacties op de begroting 2022
- maximaal 6 minuten per fractie, de volgorde wordt bij loting
bepaald
Schorsing voor maaltijd
4
- Gelegenheid voor reactie college op hetgeen is ingebracht
- Gelegenheid voor fracties om in te gaan op reactie college en
elkaars inbreng
5 Sluiting
Commissies
Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 1:
Een sociale en vitale gemeente
Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 3:
Een leefbare gemeente
Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 2:
Een aantrekkelijke gemeente
Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 4:
Een financieel gezonde gemeente
Sluiting

Aangevraagd

18.30 – 19.15

20.00 – 21.30
20.00 – 21.30
21.45 – 23.00
21.45 – 23.00

Agenda’s vergaderingen gemeenteraad Castricum
U bent van harte welkom de vergaderingen
van de raad bij te wonen. Op 28 oktober
en 4 november 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 vergade-

ring 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.

Vastgesteld exploitatieplan Limmen-Zandzoom, 7e herziening
Op 23 september 2021 is het exploitatieplan ‘Limmen-Zandzoom, 7e herziening’
gewijzigd vastgesteld. Het exploitatieplan maakt onderdeel uit van het gelijknamige
bestemmingsplan. Met het exploitatieplan wordt een goede ruimtelijke kwaliteit, een
juiste uitvoering van werken en werkzaamheden en een eerlijke verdeling van kosten
en baten nagestreefd in het gehele Zandzoomgebied. De zevende herziening heeft
betrekking op een nieuw woongebied in de Limmen-Zandzoom (fase 3a). Het plan
omvat 30 woningen. Het exploitatieplan is voor deze deelontwikkeling uitgewerkt.
Ter inzage
Het vastgestelde exploitatieplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op
officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicatie. Vanaf 28 oktober 2021 tot en
met 8 december 2021 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze periode
kunt u bij de Raad van State beroep instellen tegen het plan. Na de inzagetermijn treedt
het exploitatieplan 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 het Team Plannen en Projecten van de gemeente Castricum, de
heer W. Voerman, tel. 14 0251 of via e-mail woutervoerman@debuch.nl.

Bartókstraat 17 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst
16 oktober 2021 (WABO2102003)
Berkenlaan 7 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst
15 oktober 2021 (WABO2102001)
Brugstraat 12 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst
16 oktober 2021 (WABO2102004)
Maatlat 9 in Limmen, het realiseren van 7 bedrijfsunits in een bestaand pand en
het realiseren van 18 bedrijfsunits in een nieuw pand, datum ontvangst 18 oktober
2021 (WABO2102017)
Woude 34 in de Woude, het aanleggen van een woonboot, datum ontvangst
15 oktober 2021 (WABO2101997)
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
Beverwijkerstraatweg 205 in Castricum, het omleggen van een weg op het
camping terrein, verzenddatum 15 oktober 2021 (WABO2101224)
Dag Hammarskjöldlaan 27 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw,
verzenddatum 18 oktober 2021 (WABO2101946)
Dorpsstraat 108 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum
18 oktober 2021 (WABO2101815)
Dr. Jacobilaan 27 in Castricum, het aanleggen van een uitweg, verzenddatum
7 oktober 2021 (WABO2101598)
Duinenboschweg 47 in Castricum, het vervangen van dakpannen, verzenddatum
20 oktober 2021 (WABO2101895)
Louise de Colignystraat 14 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 14 oktober 2021 (WABO2101821)
Oosterzijweg 10-12-14 in Limmen, het tijdelijk bewonen van de gebouwen, verzenddatum 19 oktober 2021 (WABO2100387)
Pagenlaan 2f in Limmen, het wijzigen van de situering van de woning, verzenddatum 15 oktober 2021 (WABO2101709)
Visweg 77b in Limmen, het bouwen van een woning, verzenddatum 4 oktober
2021 (WABO2101493)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Weigeringen
Goudsbergen 12 in Castricum, het plaatsen van een tuinhuis, verzenddatum 15
oktober 2021 (WABO2101475)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Verlengen behandeltermijn
Dorpsstraat 113a in Castricum, het aanbrengen van lichtreclame op de gevel, verzenddatum 18 oktober 2021 (WABO2101708)
Kerkpad 1 in Castricum, het herstellen en renoveren van het Müller kabinetorgel,
verzenddatum 15 oktober 2021 (WABO2101690)
Klaas Hoornlaan 1 in Akersloot, het herinrichting van het terrein, verzenddatum
18 oktober 2021 (WABO2101707)
Overtoom 25 in Castricum, het plaatsen van een kap op de schuur, verzenddatum
19 oktober 2021 (WABO2101727)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd
Evenementen en overig vergunningen
Verleende alcoholvergunning voor slijtersbedrijf Verdeggio op het adres Geesterduin 14 in Castricum, verzenddatum 18 oktober 2021 (HORECA210107)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum
Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 - 194 296 61 (whatsapp)
info@castricum.nl

Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.castricum.nl

