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Agenda Raadsplein 
5 november 2020

 19:00 uur Raadsvergadering 1e deel
   

 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Besluitvorming
 A Evt. besluitvorming als gevolg van de commissies op 27/10/20 en 
 29/10/20 
 4 Reacti es op de begroti ng 2021
 - maximaal 6 minuten per fracti e, de volgorde wordt bij loti ng bepaald
Circa 
20:15 uur Schorsing 
20:30 – 23:00 5 Gelegenheid voor reacti e college op inbreng fracti es &
    Gelegenheid voor fracti es om in te gaan op reacti e college en 
    elkaars inbreng
 6 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 1: een sociale en 
    vitale gemeente
 7 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 2:
    Een aantrekkelijke gemeente
 8 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 3:
    Een leefb are gemeente
 9 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 4:
    Een fi nancieel gezonde gemeente
 10 Sluiti ng

Van donderdag 22 oktober t/m zondag 15 november
Naar aanleiding van de persconferenti e door 
premier Rutt e afgelopen 13 oktober, heeft  
archeologiecentrum Huis van Hilde besloten 
ti jdelijk haar deuren weer te sluiten. Het 
archeologiecentrum betreurt de sluiti ng enorm 
maar vindt het momenteel niet verantwoord 
om open te blijven voor bezoek. De ernst van 
het aantal corona-besmetti  ngen en de oproep 
van de premier om zoveel mogelijk thuis te 
blijven, hebben hierin de doorslag gegeven.  
Huis van Hilde sluit vanaf donderdag 22 
oktober en blijft  onder voorbehoud gesloten 
tot en met zondag 15 november. 

Huis van Hilde tijdelijk gesloten

De gemeenteraad van Castricum vergadert op 29 oktober 2020 virtueel. Op 5 november staat de 
behandeling van de begroti ng 2021 op de agenda van de raad. Deze vergadering zal plaatsvinden in 
de raadzaal van het gemeentehuis van Castricum. 

Beide agenda’s treft  u bijgaand 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

De vergadering is live te volgen in de Raadzaal van het gemeentehuis van Castricum. 
De raadzaal is ingericht conform de geldende richtlijnen. Er is om die reden beperkt 
ruimte voor publiek. Wilt u een vergadering vanaf de publieke tribune volgen, meld 
u dan aan bij de griffi  e. 

  
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. Bij commissies die zijn aangemerkt met een * is inspreker niet 
(meer) mogelijk. 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. 

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’s raad van 29 oktober 2020 
en 5 november 2020

Agenda raadsinformatiebijeenkomst 
29 oktober 2020

 Commissies
19.00 – 20.00 Consultati e Prestati eafspraken Kennemer Wonen 2021-2024

19.30 – 20.45 Consultati e bestuursopdracht beheersmaatregelen jeugd 
 en Wmo & rapport BMC
  
20:00 – 21:15 Vervolgbehandeling consultati e  locati ekeuze Flexwonen 
 + memo D66 & PvdA*
  
 Pauze

 Raadsinformati ebijeenkomst
21:30 – 23:00 Presentati e stand van zaken korte en lange termijn maatregelen 
 Spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg 

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek met in-
woners 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 9 november 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 

Een verstopte afvoer kan verschillende 
oorzaken hebben: een plaatselijke 
verstopping van bijvoorbeeld het doucheputje 
of het toilet. Dat moet u zelf, voor eigen 
rekening  (laten) oplossen. Het kan ook 
zijn dat alle afvoer in huis niet meer goed 
doorloopt. Dan zit het probleem in het 
riool. Vraag is dan of de verstopping in het 
gemeentelijk riool (buiten de erfafscheiding) 
zit of in het riool op eigen grond. In het eerste 
geval verhelpt de gemeente de verstopping 
(geen kosten voor u), in het tweede geval 
moet u zelf een loodgieter inschakelen (kosten voor eigen rekening).

Erfafscheidingsput? Bellen met de gemeente
Bepalend voor de grens van het gemeentelijk riool en het eigen riool is de afscheidingsput. Die 
geeft  informati e over de aard van de verstopping. Een natt e put betekent een verstopping in het 
riool op eigen grond. Een droge put betekent een verstopping in het gemeentelijk riool. 
Maar waar zit die put? Alti jd voor het huis. Geen idee waar? Bel dan met de gemeente. Die kan 
het u vertellen.

Malafi de loodgietersbedrijven
In de regio Alkmaar zijn loodgietersbedrijven acti ef die veel te hoge tarieven berekenen voor 
het verhelpen van een verstopping. Tot wel 800 euro, met de mededeling dat de verzekering of 
de gemeente die kosten vergoed. De gemeente vergoedt de kosten van verstoppingen op eigen 
gerond nooit. Deze malafi de bedrijven komen op Google als eerste naar boven als u zoekt op 
verstopping afvoer of soortgelijke zoektermen.
Schakel bij een verstopping op eigen grond (en dus voor eigen rekening) een loodgietersbedrijf 
in dat lid is van de branchevereniging Techniek Nederland, www.technieknederland.nl. 

Verstopte afvoer? Let op malafi de loodgieters

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

Collecte 25 oktober 2020 t/m 31 oktober 2020
Diabetes Fonds collecteert deze week.
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Publicatie Castricum 28 oktober 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Oude Schulpweg 4 in Castricum, het bouwen van een ti jdelijke overkapping, datum ontvangst 
16 oktober 2020 (WABO2002085)
Paulingstraat 12 in Castricum, het bouwen van een aanbouw (voorzijde), datum ontvangst 18 
oktober 2020 (WABO2002088)
Dusseldorperweg 135 in Limmen, het veranderen en vergroten van de woning, datum 
ontvangst 22 oktober 2020 (WABO202127) 
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
Julianaweg 47 in Akersloot, het plaatsen van een ti jdelijke woonruimte, verzenddatum 19 
oktober 2020 (WABO2001881)
Duinenboschweg 30 in Castricum, het uitbreiden van de woning (van rechtswege ontstaan), 
verzenddatum 19 oktober 2020 (WABO2002077)
Sans Souci 2 in Castricum, het samenvoegen van 2 appartementen, verzenddatum 15 
september 2020 (WABO2001607)
Geesterduin 27 in Castricum, ontheffi  ng arti kel 8.3 Bouwbesluit verbouw Albert Heijn, 
verzenddatum 19 oktober 2020 (WABO2001929)
Houtsnip 7 in Castricum, het bouwen van een garage en het aanleggen van een inrit, 
verzenddatum 2 oktober 2020 (WABO2001655) 
Poelven 1a t/m 7a in Castricum, het creëren van dakterrassen, verzenddatum 20 oktober 
2020 (WABO2002034)

Hoocamp 27 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 16 oktober 2020 
(WABO2001801)
Charley Tooropstraat 4 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 21 oktober 
2020 (WABO2001370)
Wagnerstraat 11 in Castricum, het plaatsen van twee dakkapellen, verzenddatum 19 oktober 
2020 (WABO2002013)
Dusseldorperweg 76 in Limmen, het verplaatsen van het inpandige koorhek van de RK kerk, 
verzenddatum 22 oktober 2020 (WABO2001475)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)
Soomerwegh 1 in Castricum, het wijzigen van de milieu inrichti ng en het plaatsen van een 
geluidscherm (WABO2000565) 
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 29 oktober 21020 zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn 
kan een ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor meer informati e kunt u 
contact met ons opnemen.

Evenementen en overig vergunningen 
Verleende standplaatsvergunning Froods, verkoop AGF voor 3 jaar Vuurbaak in Limmen, 
verzenddatum 14 oktober 2020 (APV2000738))
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

Het is de Week van de Pleegzorg. Van 28 oktober t/m 
4 november worden allerlei acti viteiten georganiseerd 
waarbij pleegzorg centraal staat. 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. 
 
Digitale bijeenkomst
De geplande bijeenkomst van 10 november om 
19:30 uur in het gemeentehuis van Castricum, 
is wegens de coronamaatregelen vervallen en 
wordt digitaal gehouden. Aanmelden kan via 
wervingpleegoudersnh@wsg.nu. Je ontvangt een 
opgenomen presentati e, met daarin een uitnodiging om hier op 10 november online over door 
te praten. Ga voor meer informati e naar www.williamschrikker.nl of www.openjewereld.nu en 
kijk wat jij kunt betekenen voor een kind.  

Informatiebijeenkomst over pleegzorg

Op dit moment wordt het fi etspad aan het eind van de Soomerwegh (oostkant) breder gemaakt. 
Dat stuk, tussen Walstro en Zeeweg wordt tweerichti ngsverkeer. Dat is veiliger voor de fi etsers 
die komen vanaf de Zeeweg. De verbreding van het fi etspad zou betekenen dat het voetpad aan 
die kant moet verdwijnen en wandelaars gebruik moeten maken van het fi etspad. 
Inwoners gaven bij ons aan dat dat laatste niet veilig zou zijn voor voetgangers. Daarom is 
besloten toch een voetpad aan te leggen aan deze kant van de weg. Het wordt een schelpenpad, 
dat we meteen laten aansluiten op het schelpen(voet)pad langs de Zeeweg. De aanleg wordt 
meegenomen in het werk dat nu plaatsvindt. 

Schelpenpad: voetpad langs 
Soomerwegh-Oost blijft

In de gemeente Castricum zijn woningen gelegen die vanwege wegverkeerslawaai een te hoge 
geluidbelasti ng ondervinden. Deze woningen zijn in de jaren 90 gemeld bij het toenmalige Ministerie 
van VROM en behoren nu tot de zogenaamde geluidsaneringsvoorraad. 

Op 20 oktober 2020 heeft  het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over 
het saneringsprogramma Rijksweg Limmen in de gemeente Castricum.

Het saneringsprogramma geeft  een omschrijving van de uitgangspunten en van de maatregelen 
welke in aanmerking komen om de geluidbelasti ng, veroorzaakt door het wegverkeerslawaai, 
op de gevel van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen zoveel mogelijk te beperken. In 
de voorliggende situati es heeft  het college besloten om uit te gaan van geluidsanering door het 
treff en van geluidwerende maatregelen aan de woningen. Het saneringsprogramma bestaat uit een 
akoesti sch onderzoek en een UK/s formulier.

Om de berekende geluidbelasti ng op de gevel van de woning ook in de toekomst te kunnen 
waarborgen, dient het saneringsprogramma te worden vastgesteld door het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat.

Geluidsaneringsprojecten 
In het saneringsprogramma Rijksweg Limmen is rekening gehouden met de sanering van in totaal 
122 woningen aan de Rijksweg te Limmen. 

Inzage   
Het ontwerp-saneringsprogramma ligt met ingang van 29 oktober tot en met 10 december ter 
inzage. U kunt het ontwerpsaneringsprogramma inzien op: www.castricum.nl/inzage
Ook kunt u het ontwerpsaneringsprogramma op afspraak inzien ti jdens openingsti jden bij 
de publieksbalies van de gemeente Castricum, Raadhuisplein 1 te Castricum. Vanwege de 
coronamaatregelen is dit alleen mogelijk op afspraak. Voor het maken van een afspraak belt u 
14 0251.

Reageren 
Tijdens de periode dat de (ontwerp)saneringsprogramma’s ter inzage liggen, kan iedereen 
zijn of haar zienswijze indienen tegen het opgestelde programma en de voorgestelde 
saneringsgrenswaarden. U kunt tot en met 10 december 2020 reageren. 
Uw zienswijze kunt u per post, per mail via info@castricum.nl of telefonisch via 14 0251 indienen. 
Schrift elijk kunt deze richten aan College van burgemeester en wethouders, ter att enti e van 
D. Druiven, onder vermelding van “zienswijze ontwerp saneringsprogramma Rijksweg Limmen”.

Wat gebeurt er met uw reacti e?
Na de ter inzage periode van zes weken worden alle reacti es samengevat en van een standpunt 
voorzien in een zogenaamde “zienswijzenota”. Mogelijk wordt het ontwerp-saneringsprogramma 
op onderdelen aangepast. Vervolgens wordt het ontwerp-saneringsprogramma ter vaststelling 
aangeboden aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

ONTWERP SANERINGSPROGRAMMA GELUID 
Bekendmaking Wet geluidhinder

Benieuwd naar wat jij kunt betekenen voor een kind? 

Nieuwe inzamelschema afval van start
Met de komst van de pmd-container voor de laagbouw, is ook het nieuwe inzamelschema van 
start gegaan. Vanaf nu naar 1x per 3 weken, in plaats van 1x per 2 weken.

Het schema voor de komende weken: • Deze week (week 44): gft -afval • Week 45: restafval 
• Week 46: pmd-afval • Week 47: gft -afval • Week 48: restafval • Week 49: pmd-afval

Kijkt u ook op www.mijnafvalwijzer.nl of download de app Mijn Afvalwijzer. 




