
woensdag 3 november 2021 

Woensdag 27 oktober is er een geslaagde 
opening geweest op speelplek Het Acht-
kant Limmen. De hele speelplek is ver-
nieuwd met diverse houten toestellen. 
Buurtbewoners hebben actief meegedacht 
en er is een prachtig resultaat neergezet.

De meeste toestellen staan op het gras 
en één groot klim-glijtoestel staat in het 

kunstgras. De valdemping is nodig omdat 
het toestel hoog is. De hekwerken moeten 
nog even blijven staan omdat het gras 
niet op alle plekken goed is aangeslagen. 
Het wordt nauwlettend door de gemeente 
in de gaten gehouden. Zodra het kan 
worden de hekwerken verwijderd en kun-
nen de kinderen naar hartenlust spelen.

Opening speelplek Het Achtkant Limmen

Gemeentenieuws

De veerpont Akersloot is toe aan de 
tweejaarlijkse grote onderhoudsbeurt. De 
werkzaamheden zijn van 29 november 
t/m 3 december en die dagen kan de pont 
niet varen. Voor etsers en voetgangers 
is er een vervangende pont, maar de 
vaartijden zijn anders dan normaal. Auto’s 
moeten omrijden.

De ets  en voetgangerspont vaart van 
maandag 29 november t/m 3 december 
op de volgende tijden*: 

op werkdagen van 7.00 tot 19.00 uur
op zaterdag en zondag van 8:00 uur tot
19.00 uur.

* Onder voorbehoud van extreme
weersomstandigheden

Grote beurt pont Akersloot
29 november t/m 3 december; omrijden voor auto’s

  

Voorlopige agenda Raadsplein
11 november 2021

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

19.30 – 20.45 Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat Raad
A Actuele politieke onderwerpen
B bespreking gewijzigde amendementen en moties bij 
    begroting 
4 Besluitvorming
A Begroting 2022 incl. moties en amendementen 
B Belastingverordeningen 2022

Afvalsto enheffing en tarieventabel 2022
wijtscheldingsregels gemeentelijke belastingen 2022
eges en tarieventabel 2022
ijkbezorgingsrechten en tarieventabel 2022

Marktgelden en tarieventabel 2022
Onroerende  zaakbelastingen 2022

oerende  zaakbelastingen 2022
ioolheffing 2022

Toeristenbelasting 2022
orensenbelasting 2022

Precariobelasting en tarieventabel 2022
Veergelden 2022

eclamebelasting 2022
Intrekking verordening precariobelasting ter zake van buizen,
kabels, draden kabels en leidingen Castricum 2021.

5 Sluiting
Commissies

21.00 – 21.45 Verklaring van geen bedenkingen m.b.t. Jasmijnlint Limmen 
21.00 – 22.00 Notitie toeristenbelasting 
21.45  22.30 Motie woonvoorziening Oosterzijweg 
22.00 – 22.30 Commissie Algemene Zaken* 

1A Besluitenlijsten raadsvergadering 28 oktober 2021 
4 november 2021
1B Lijst van ingekomen stukken 
1C Lijst ter inzage gelegde informatie
1D Mededelingen van het college
- Algemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden
1E Vragen uit de raad

Behandeling Begroting 2022 
4 november 2021

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

17.00 – 20.30 Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Besluitvorming
A Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 
   Noord-Holland Noord
B Voorstel tot intrekken verzoek taakterugname Omgevings- 
   dienst Noord-Holland Noord 
C Zienswijze op wijziging organisatieverordening van het 
    A M t.b.v. cre ren bestuursbureau 
4 Reacties op de begroting 2022
- maximaal 6 minuten per fractie, de volgorde wordt bij loting

bepaald
18.30  19.15 chorsing 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

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

20.45  21.45 Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 3:
Een leefbare gemeente

22.00  22.45 Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 4:
en nancieel gezonde gemeente

22.00  22.45 Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 2:
Een aantrekkelijke gemeente

U bent van harte welkom de vergade-
ringen van de raad bij te wonen. Op 4 en 
11 november vergadert de raad in het 
gemeentehuis. Vanwege de coronamaat-
regelen 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 commissie-
vergaderingen en ook voor de raads-
informatiebijeenkomsten. 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 terugkij-
ken door op CC te klikken.

Wilt u inspreken bij één van de commis-
sievergaderingen  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 Raads-
spreekuur. 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 15 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. 

Agenda’s vergaderingen gemeenteraad Castricum



woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 3 november 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

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Dorpsstraat 30 in Castricum, het aanbrengen van isolatiefolie onder bestaande 
pannendak, datum ontvangst 25 oktober 2021 (WABO2102049)
Molenweide 46 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
26 oktober 2021 (WABO2102054)
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

Berkenlaan 7 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
21 oktober 2021 (WABO2102001)
Griegstraat 4 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, verzenddatum 
21 oktober 2021 (WABO2101942)
Julianaweg 47 in Akersloot, het verlengen van de tijdelijke woonruimte, 
verzenddatum 25 oktober 2021 (WABO2101990)
Kerkpad 1 in Castricum, het restaureren van het Müller kabinetorgel van de 
rijksmonumentale kerk, verzenddatum 26 oktober 2021 (WABO2101690)
Korte Brakersweg Tuin nr.31 in Castricum, het plaatsen van een hobbykas, 
verzenddatum 28 oktober 2021 (WABO2101945)
Oosterzijweg 9 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 
27 oktober 2021 (WABO2101531)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Castricummer Werf 65 in Castricum, het veranderen van de voorgevel en plaatsen 
van een dakopbouw (achterzijde), verzenddatum 22 oktober 2021 (WABO2101733)+
Charlotte Ruyslaan 33 in Castricum, het bouwen van een garage, verzenddatum 
23 oktober 2021 (WABO2101742)
De Skulper (naast nr. 16, kavel 2) in Akersloot, het bouwen van een woning en 
een garage, verzenddatum 22 oktober 2021 (WABO2101729)
Duinweg 7 in Castricum, het wijzigen van de bestemming, verzenddatum 
28 oktober 2021 (WABO2101776)
Ruiterweg 52 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
25 oktober 2021 (WABO2101758)
‘t Kieftenland 5 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 
22 oktober 2021 (WABO2101736)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende evenementenvergunning MTB Beachmarathon Hoek van Holland - 
Den Helder 2021 op zondag 7 november 2021 over het strand van Castricum, 
verzenddatum 28 oktober 2021 (APV2100552)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Het wegverkeerslawaai veroorzaakt geluidsbelasting op de gevel van woningen en 
andere geluidgevoelige gebouwen. Het saneringsprogramma Beverwijkerstraatweg 
geeft een omschrijving van de uitgangspunten en van de maatregelen die in 
aanmerking komen om deze geluidbelasting zoveel mogelijk te beperken.

Geluidsaneringsproject 
In het saneringsprogramma Beverwijkerstraatweg is rekening gehouden met 
de sanering van in totaal 54 saneringsobjecten aan de Beverwijkerstraatweg te 
Castricum. Tijdens de periode dat het (ontwerp)saneringsprogramma ter inzage ligt, 
kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen tegen het opgestelde programma en 
de voorgestelde saneringsgrenswaarden.

Ter inzage   
Het ontwerp saneringsprogramma ligt met ingang van 4 november tot en met 15 
december ter inzage. U kunt het ontwerpsaneringsprogramma inzien op: 
www.castricum.nl/inzage

Ook kunt u het ontwerpsaneringsprogramma inzien tijdens openingstijden bij de 
publieksbalies van de gemeente Castricum, Raadhuisplein 1 te Castricum. 

De volledige bekendmaking vindt u op: www.officielebekendmakingen.nl

Ontwerp saneringsprogramma geluid Beverwijkerstraatweg Castricum  
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