
woensdag 26 oktober 2022

Gemeentenieuws

        

Agenda Raadsplein donderdag 3 november 2022 
 behandeling begroting 2023 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Raadsvergadering Raadzaal
17.00 – 20.30  1 Opening en mededelingen

2 Vaststellen agenda
3 Besluitvorming
A Diverse fi nanciële beleidskaders:
 - fi nanciële verordening 
 - nota reserves en voorzieningen 
 - nota vaste activabeleid
 - nota weerstandsvermogen en risicomanagement 
 - treasurystatuut 
 - nota kostentoerekening tariefberekening 
4 Plenaire behandeling begroting 2023:
  Reacties fracties op de Begroting 2023
  Gelegenheid voor reactie college op hetgeen is ingebracht
  Gelegenheid voor fracties om in te gaan op reactie college 
    en elkaars inbreng
5  Sluiting 
Commissies Raadzaal

20.45  21.45  Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 1: 
een sociale en vitale gemeente

22.00  22.45 Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 2:
Een aantrekkelijke gemeente
Commissies Trouwzaal

20.45  21.45  Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 3:
Een leefbare gemeente

22.00  22.45 Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 4:
Een fi nancieel gezonde gemeente

De gemeenteraad is er voor u
Beste inwoner van Castricum, 
Elke donderdag vergadert de gemeente-
raad van Castricum in het gemeentehuis 
over allerlei onderwerpen die spelen in de 
gemeente. U bent van harte welkom om 
daarbij aanwezig te zijn.
De ene week is er een raadsinformatie-
avond en de andere week een Raadsplein. 
Tijdens een Raadsplein vinden commis-
sievergaderingen plaats gevolgd door een 
raadsvergadering. In een commissieverga-
dering vindt het politieke debat over een 
onderwerp plaats. Nadat een onderwerp 
in de commissie besproken is, wordt er 
over gestemd in de raadsvergadering twee 
weken later. Wilt u uw mening geven in één 
van de commissievergaderingen, 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 gepresen-
teerd over voor de raad belangrijke onder-
werpen. Ook voor u als inwoner is het 
mogelijk tijdens deze bijeenkomsten vragen 
te stellen of opmerkingen 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 gesproken.

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 aanmel-
den voor het raadsspreekuur. Het raads-
spreekuur vindt elke twee weken plaats op 
maandagavond. Aanmelden kan via de grif-
fi e, tot uiterlijk 12.00 uur op de donderdag 
voorafgaand aan het spreekuur. Het eerst-
volgende raadsspreekuur is op maandag 
14 november 2022.

Contact met de griffi  e
Voor al uw vragen rondom (de vergaderin-
gen van) de gemeenteraad kunt u bij ons 
terecht. Dat kan per mail via raadsgriffi  e@
castricum.nl of telefonisch via 088 909 
9082, 088 9097094 of 088 909 7014. 
Neemt u ook eens een kijkje op castricum.
nl/raad-en-college en facebook.com/
RaadCastricum. 

Met vriendelijke groet, 
De gri   e van astricum

‘Iedereen moet kunnen meedoen’ 

Het Platform Gehandicaptenbeleid 
Castricum (PGBC) onderzoekt, 
met steun van de gemeente, in de 
komende maanden hoe het staat met 
de toegankelijkheid en bruikbaarheid 
van gebouwen voor mensen met een 
beperking in de gemeente Castricum.

Mensen met een beperking, welke dat ook 
mag zijn, moeten op voet van gelijkheid 
kunnen deelnemen aan de samenleving.’ 
Wethouder Falgun Binnendijk vertelt dat 
dit staat in het VN-verdrag Handicap. Voor 
gemeenten betekent dit dat zij passende 
maatregelen moeten nemen, zodat 
personen met een handicap zo zelfstandig 
en onafhankelijk mogelijk kunnen leven. 
‘Met de uitkomsten van het door het 
PGBC te houden onderzoek, gaan we 
bekijken wat er nog nodig is om aan de 
eisen van het verdrag te voldoen en een 
inclusieagenda opstellen’.
Het PGBC bekijkt vooral of de gebouwen 
en voorzieningen toegankelijk zijn voor 
mensen met een lichamelijke beperking, 
dus motorisch, visueel of auditief.

Het PGBC adviseert aan de gemeente 
over allerlei zaken die van belang zijn voor 

mensen met een beperking, onder meer 
over de toegankelijkheid van openbare 
gebouwen en de openbare ruimte. 
De leden van het PGBC zijn allemaal 
vrijwilligers, met of zonder beperking.

In aanwezigheid van de wethouders 
Binnendijk (Wmo) en Brouwer (Openbare 
ruimte) is de actie van start gegaan. 

De eigenaren of beheerders van de 
gebouwen die het eerst bekeken gaan 
worden, krijgen binnenkort een brief met 
meer informatie over het onderzoek. 
Eigenaren of beheerders van gebouwen 
die van mening zijn dat hun gebouw goed 
toegankelijk en bereikbaar is voor mensen 
met een beperking, kunnen ook zelf 
contact opnemen met het PGBC, via e-mail 
info@pgbc.nl. Dan wordt hun gebouw met 
voorrang bezocht. 

oe toegankeli k zi n belangri ke voorzieningen en gebouwen 
in de gemeente astricum  

Vraag de energietoeslag aan
De energieprijzen zijn fors gestegen. Dat 
betekent dat u veel meer moet betalen voor 
gas en elektra. De gemeente heeft daarom 
eerder een energietoeslag aan mensen met 
een laag inkomen uitgekeerd.
De hoogte van dat bedrag was  800,- 
netto per huishouden. De Rijksoverheid 
heeft besloten dit bedrag met  500,- te 
verhogen. Mensen met een laag inkomen, 
die bij de gemeente bekend zijn, hebben de 
eerste bijdrage ontvangen. 

Achter de schermen wordt hard gewerkt 
om ook het tweede deel, zo snel als 
mogelijk, uit te betalen.

Denkt u ook in aanmerking te komen 
voor deze toeslag, dan kunt u tot en 
met 30 november 2022 een aanvraag 
indienen.

Wanneer komt u in aanmerking 
voor de toeslag?
De toeslag is bedoeld voor mensen met 
een laag inkomen. De inkomensgrens is 
120  van het sociaal minimum. ijk op 
www.castricum.nl/energietoeslag voor de 
precieze voorwaarden.

Hoe vraagt u de toeslag aan?
Inwoners die al een toeslag van  800,- 
hebben ontvangen, ontvangen automatisch 
ook de nabetaling van  500,-. Zij hoeven 
géén nieuwe aanvraag te doen. 
Het bedrag wordt betaald in de week van 
24 oktober 2022. Heeft u nog geen toeslag 
aangevraagd en denkt u wel recht te 
hebben  Vraag de toeslag dan aan via: 
www.castricum.nl/energietoeslag.

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag of heeft 
u vragen  Neem dan contact op met het 
Sociaal Team. Dit kan via 14-0251.

        

Agenda raadsinformatieavond 
 Donderdag 27 oktober 2022  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Bijeenkomsten Raadzaal 
19.30  20.30  Commissie inzake ontslagbrief Adviesraad Sociaal Domein 
20.30  21.00  Presentatie e  ecten corona op cultuur

auze
21.15  23.00  Auditcommissie

Bijeenkomsten Trouwzaal
19.30  21.00  Presentatie uitvoering motie lokale woondeal
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Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Inhoud
De 9e herziening heeft betrekking op twee nieuwe woongebieden in Limmen-
Zandzoom.
1. Gebied Acacialint: het deelgebied wordt begrensd door de schietbaan (noord), de 

woningen Hogeweg 177-179 (oost) en het recreatiepark (zuidwest). Het plan omvat 
maximaal 18 appartementen en 19 grondgebonden woningen (vrijstaand en 2/1 
kap).

2. Gebied Notenlint: het deelgebied wordt begrensd door Hazelnootlint (noord), 
plangebied Tegro-Schilder, in voorbereiding (oost), woningen Visweg 32-36 (zuid) en 
de woningen Hogeweg 130-146 (west). Het plan omvat maximaal 30 appartementen 
en 40 grondgebonden woningen (vrijstaand, 2/1 kap en rijwoningen).

Het exploitatieplan is voor bovengenoemde plannen concreet uitgewerkt.

Ter inzage 
Het ontwerp exploitatieplan ligt vanaf 27 oktober tot en met 7 december 2022 ter 
inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens zijn de plannen te raadplegen 
op www.ruimtelijkeplannen.nl onder de plannaam ‘Ontwerp exploitatieplan 
Limmen-Zandzoom, 9e herziening’, met plan-identificatienummer: NL.IMRO.0383.
BPL10zandzoom-OE09. 

De officiële publicatie vindt u op www.officiëlebekendmakingen.nl

Tijdens bovengenoemde periode kan iedereen een schriftelijke zienswijze naar voren 
brengen bij de gemeenteraad van Castricum, Postbus 1301, 1900 BH  Castricum. 
Voor een mondelinge zienswijze of vragen kan contact worden opgenomen met Wouter 
Voerman, via tel. 14-0251.

Ontwerp Exploitatieplan Limmen-Zandzoom, 9e herziening

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

Inhoud
Het ontwerp uitwerkingsplan Notenlint is onderdeel van de woningbouwontwikkeling in 
Limmen-Zandzoom. Het Notenlint ligt tussen de Rijksweg en de Hogeweg, ten noorden 
van de Visweg. Het gebied wordt begrensd door Hazelnootlint (noord), plangebied 
Tegro-Schilder, in voorbereiding (oost), woningen Visweg 32-36 (zuid) en de woningen 
Hogeweg 130-146 (west).

Het plan omvat maximaal 30 appartementen en 40 grondgebonden woningen 
(vrijstaand, 2/1 kap en rijwoningen). De verkeersontsluiting vindt plaats via de Visweg 
en het Hazelnootlint. Daarnaast is een ontsluiting voor langzaam verkeer voorzien op de 
Hogeweg en de Visweg. 

Op de procedure is de Crisis-en herstelwet van toepassing.

Ter inzage
Het ontwerp uitwerkingsplan ligt vanaf 27 oktober tot en met 7 december 2022 ter 
inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het plan te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl onder de plannaam ‘Ontwerp uitwerkingsplan Limmer Linten 
Notenlint’, met plan-identificatienummer: NL.IMRO.0383.UPLNotenlint-ON01. 
De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.
Tijdens bovengenoemde periode kan iedereen een schriftelijke zienswijze naar voren 
brengen bij burgemeester en wethouders, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. Voor 
een mondelinge zienswijze of vragen neemt u contact op met Jacqueline Feron via tel. 
14-0251.

Ontwerp Uitwerkingsplan Limmer Linten Notenlint 

Aangevraagd

Beethovensingel 47 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum 
ontvangst 14 oktober 2022 (Z22 096780)
Dorpsstraat 126 in Castricum, het wijzigen van het dak, datum ontvangst 
13 oktober 2022 (Z22 096663)
Helmkade 4 in Castricum, het realiseren van een gezinshuis, datum ontvangst 
17 oktober 2022 (Z22 096905)
Maatlat 9 in Limmen, het bouwen van achttien bedrijfsunits, datum ontvangst 
18 oktober 2022 (Z22 097155)
Oosterbuurt 2a in Castricum, het plaatsen van een hobbykas, datum ontvangst 
17 oktober 2022 (Z22 097094)
Pieter Kieftstraat 20 in Castricum, het verlengen van het termijn van de vergunde 
noodkanalen, datum ontvangst 12 oktober 2022 (Z22 095871)
Plantenhove 68 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
13 oktober 2022 (Z22 096624)
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

Brahmslaan 8a in Akersloot, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 
14 oktober 2022 (Z22 089310)
Burg Lommenstraat 12 in Castricum, het plaatsen van twee dakkapellen, 
verzenddatum 17 oktober 2022 (Z22 068698)
Dorpsstraat 76 in Castricum, het gedeeltelijk vervangen van de gevel en het 
aanbrengen van extra brandcompartimenten, verzenddatum 14 oktober 2022 (Z22 
081907)
Limmerweg 5 C in Castricum, het tijdelijk voeren van een pluktuin, verzenddatum 
17 oktober 2022 (Z22 091170)
Lindenlaan 103 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
14 oktober 2022 (Z22 092915)
Roemersdijk 1 in Akersloot, het bouwen van een nieuwe schuur, verzenddatum 
17 oktober 2022 (Z22 089937)
Strammerboogh 19 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
17 oktober 2022 (Z22 091598)
Van Duurenlaan 11 in Castricum, het plaatsen van zonnepanelen op een 
rijksmonument, verzenddatum 20 oktober 2022 (Z22 066939)
Walingstuin 43 (achter), perceel C 4555 in Castricum (perceel C 4555), 
het bouwen van een glasvezelverdeelstation, verzenddatum 13 oktober 2022 
(Z22 090918)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Evenementen en overige vergunningen 

Verleende standplaatsvergunning tijdelijk Sanquin bloedafname 2023, 
op 22 februari 2023,10 mei 2023, 2 augustus 2023, 27 september 2023 en 
22 november 2023, Van Haerlemlaan 31 in Castricum, verzenddatum 13 oktober 
2022 (Z22 094092)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Inhoud
Het ontwerp uitwerkingsplan Acacialint is onderdeel van de woningbouwontwikkeling 
in Limmen-Zandzoom. Het Acacialint ligt achter de woningen Hogeweg 177 en 179. 
Het deelgebied wordt begrensd door de schietbaan (noord), de woningen Hogeweg 
177-179 (oost) en het recreatiepark (zuidwest).

Het plan omvat maximaal 18 appartementen en 19 grondgebonden woningen 
(vrijstaand en 2/1 kap). De verkeersontsluiting vindt plaats via de Hogeweg ten noorden 
van Hogeweg 179. Daarnaast is een ontsluiting voor langzaam verkeer voorzien ten 
noorden van Hogeweg 177.

Op de procedure is de Crisis-en herstelwet van toepassing.

Ter inzage
Het ontwerp uitwerkingsplan ligt vanaf 27 oktober tot en met 7 december 2022 ter 
inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het plan te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder de plannaam ‘Ontwerp uitwerkingsplan Limmer Linten 
Acacialint’, met plan-identificatienummer: NL.IMRO.0383.UPLAcacialint-ON01. 
De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.
Tijdens bovengenoemde periode kan iedereen een schriftelijke zienswijze naar voren 
brengen bij burgemeester en wethouders, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. Voor 
een mondelinge zienswijze of vragen neemt u contact op met Jacqueline Feron via 
tel. 14-0251.

Ontwerp Uitwerkingsplan Limmer Linten Acacialint 




