
woensdag 2 november 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 Toelating raadslid
B	 Diverse financi le beleidskaders
4 Plenaire behandeling Begroting 2023
	 Reacties fracties op begroting 2023
	 1 .30 19.15 uur: Schorsing
	 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 21.30 	 nhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 1:
een sociale en vitale gemeente
- Gelegenheid voor bijdragen n.a.v. programma 1 in algemene zin 
- Behandelen moties en amendementen bij programma 1

21.30 23.00 	 nhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 3:
en leefbare gemeente

- Gelegenheid voor bijdragen n.a.v. programma 3 in algemene zin 
- Behandelen moties en amendementen bij programma 3
Commissies Trouwzaal

20.45 21.30 	 nhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 2:
en aantrekkelijke gemeente

- Gelegenheid voor bijdragen n.a.v. programma 2 in algemene zin 
- Behandelen moties en amendementen bij programma 2 

21.30 22.30 	 nhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 4:
en financieel gezonde gemeente

- Gelegenheid voor bijdragen n.a.v. programma 4 in algemene zin 
- Behandelen moties en amendementen bij programma 4

De gemeenteraad is er voor u
Beste inwoner van Castricum,
lke 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. n 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 n
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 vergaderd.  

Behandeling Begroting 2023
Op de avond van 3 november 2022 staat 

de behandeling van de Begroting 2023 
centraal. n de begroting staat beschreven
hoe het gemeenschapsgeld in 2023 en
verder wordt besteed. Alle fracties zullen
op de begroting reageren en gaan hierover 
met elkaar in debat. Ook worden de moties
en amendementen behandeld die bij de 
begroting zijn ingediend. Op 10 november 
besluit de raad over de vaststelling van de 
Begroting 2023 en de bijbehorende moties 
en amendementen. 

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-
fie, 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 griffie
Voor al uw vragen rondom (de vergaderin-
gen van) de gemeenteraad kunt u bij ons
terecht. Dat kan per mail via raadsgri e
castricum.nl of telefonisch via 0 909
7014, 0 9097094 of 0 909 90 2.
Neemt u ook eens een kijkje op:
castricum.nl/raad-en-college en facebook.
com/RaadCastricum.

Met vriendelijke groet, 
De gri e van astricum

        

Agenda Raadsplein donderdag 10 november 2022 
behandeling begroting 2023 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies Raadzaal
19.30 20.3 	 Vervolg commissie ruimtelijk kader Santmark
20.30 21.15 	 Commissie motie vreemd aan de orde van dag inzake wonen

Commissies Trouwzaal
19.30 20.30 	 Vervolg commissie inzake ontslagbrief Adviesraad Sociaal

Domein
20.30 – 21.15 Commissie Algemene Zaken*

1A.		Verordening burgerinitiatief 2022
1B.			Gedragscode publicatie 2022
1C.			Verordening vertrouwenscommissie 2022
2A.			 ijst ingekomen stukken 10 november 2022
2B.			 ijst ter inzage gelegde informatie 10 november 2022
2C.			Mededelingen van het college
2D.   Vragen uit de raad
Raadsvergadering Raadzaal

21.30 uiterlijk 23.00 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 2023 incl. moties en amendementen
B Belastingverordeningen 2023
A.	 Afvalsto enhe ng inclusief tarieventabel
B.	 orensenbelasting
C.	 Kwijtscheldingsregels gemeentelijke belastingen
D.	 eges en tarieventabel
.	 ijkbezorgingsrechten inclusief tarieventabel
.	 Marktgelden inclusief tarieventabel
G.	 Onroerende-zaakbelastingen
H.	 Precariobelasting incl. tarieventabel
.	 Reclamebelasting
.	 Rioolhe ng
K.	 Roerende -zaakbelastingen
.	 Toeristenbelasting

M. Veergelden.
C	 Verordening burgerinitiatief 2022
D	 Gedragscode publicatie 2022
	 Verordening vertrouwenscommissie 2022

5 Sluiting 

Benieuwd of uw woning geschikt
is voor een warmtepomp
De gemeente Castricum vindt het 
belangrijk om haar inwoners te helpen 
bij het verduurzamen van de woning. 
“De laatste paar maanden is er steeds 
meer belangstelling om de CV-ketel 
te laten vervangen door een (hybride) 
warmtepomp,” zegt wethouder Valen-
tijn Brouwer. “Maar hoe weet u of uw 
woning hiervoor geschikt is? Meld u 
dan aan voor het webinar over warm-
tepompen, waar een adviseur van het 
onafhankelijke Duurzaam Bouwloket 
u informeert.” Het webinar vindt twee 
keer plaats: woensdag 9 november en 
donderdag 17 november, van 20.30 tot 
21.30 uur. 
U kunt zich aanmelden via 
www.duurzaambouwloket.nl/
buch-actie. 

Voor wie is dit webinar? 
Wilt u gewoon weten wat een warmtepomp
nu precies is, welke soorten er bestaan,
en welke warmtepomp geschikt is voor uw
situatie Of heeft u onlangs uw woning (ver-
der) laten isoleren en wilt u weten of deze
inmiddels geschikt is voor een warmte-
pomp Dan is dit webinar geschikt voor u.

Aanmelden voor dit webinar, terugkij-
ken is ook mogelijk
Het webinar wordt georganiseerd door de
gemeenten Castricum, Bergen, Uitgeest en
Heiloo in samenwerking met het onafhan-
kelijke Duurzaam Bouwloket. nergieco -
peratie CA orie steunt dit initiatief om uw
woning te verduurzamen.

U dient zich van tevoren aan te melden
voor het webinar, dan ontvangt u op de dag
zelf een kijklink. en adviseur van Duur-
zaam Bouwloket is dan beschikbaar via de
chatfunctie. Kunt u niet op 9 of 17 novem-
ber Geen probleem, u kunt zich ook aan-
melden om het webinar later terug te kijken.
U kunt zich aanmelden via
www.duurzaambouwloket.nl/buch-actie
of meld u telefonisch aan via
072 – 743 39 56.

Inkoopactie woningisolatie van start
Naast het webinar, gaat er nu ook een
inkoopactie met woningisolatie van start in
de 4 gemeentes. Meer informatie hierover,
en aanmelden voor de daarbij behorende 
webinars, vindt u op:
www.duurzaambouwloket.nl/buch-actie.
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Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Inhoud
De gemeente Castricum is een prachtige gemeente waar we goed kunnen wonen,
recre ren en werken. We willen ervoor zorgen dat we in 2040 nog steeds een gezonde
en prettige gemeente zijn. De uitgangspunten daarvoor hebben we nu vastgelegd in 
een ontwerp-omgevingsvisie. Deze visie gaat over belangrijke onderwerpen, zoals
wonen, bereikbaarheid, landschap en natuur en voorzieningen.

Ter inzage
Het resultaat ligt nu gedurende 6 weken ter inzage voor zienswijzen. De inzagetermijn
loopt van 2 november tot en met 13 december.
	Digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-identificatienummer
N . MRO.03 3.OV23Castricum2040-ON01).
	Digitaal op onze website: www.castricum.nl/omgevingsvisie.
	Op papier in de publiekshal in het gemeentehuis van Castricum.

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manier een zienswijze geven:
	Schriftelijk aan Gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum, onder
vermelding van Zienswijze Omgevingsvisie gemeente Castricum .
	Per e-mail via info castricum.nl, onder vermelding van Zienswijze Omgevingsvisie
gemeente Castricum .		
	Mondeling: maak een afspraak met Mirjam van der Horst ansen via 14 0251.

Ontwerp-omgevingsvisie gemeente Castricum

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

Onderstaande boom wordt binnenkort verwijderd.

Boom Locatie
1 paardenkastanje	 Tulpenveld schuin tegenover huisnummer 52

Meer informatie staat op onze website: www.castricum.nl/bomen

Aankondiging verwijderen bomen

Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats:
Ter hoogte van 	H ndelstraat in Akersloot

Het verkeersbesluit kunt u vinden op www.o cielebekendmakingen.nl. Vanaf 2
november 2022 ligt het verkeersbesluit 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens
deze periode kunt u bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Team Verkeer en Vervoer Castricum via 140251.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Meedenken over toekomst gemeente
Hoe moeten Akersloot, Bakkum, 
Castricum, Limmen en de Woude 
eruitzien over pakweg 20 jaar? En wat 
moeten we daarvoor doen? Daarover 
gaat de omgevingsvisie. Die gaat in 
op zaken als wonen, bereikbaarheid 
en duurzaamheid. De ontwerp-
omgevingsvisie ligt ter inzage tot en 
met 13 december.

Waarom een visie
De gemeente Castricum is een prachtige
gemeente waar we goed kunnen wonen,
recre ren en werken. Ook in 2040
willen we nog steeds een gezonde en 
prettige gemeente zijn. Daarom maken
we een omgevingsvisie. Deze visie 
gaat over belangrijke onderwerpen als
wonen, duurzaamheid, bereikbaarheid,
voorzieningen, erfgoed, landschap en
natuur. en omgevingsvisie is ook nodig
bij het maken van omgevingsplannen (nu
heten deze nog bestemmingsplannen). 
Bij de nieuwe Omgevingswet die eraan 
komt, is een omgevingsvisie de basis voor
bijvoorbeeld bouwplannen.

Gesprek over doelen 
De belangrijkste doelen zijn: gezonde
dorpen met een gevarieerd woonaanbod,
een open en gevarieerd landschap, goed
bereikbaar en duurzaam ingericht.
Voordat het document er kwam hebben al
veel inwoners, ondernemers en organisaties
inbreng geleverd. Via vragenlijsten (1.800) 
en gesprekken (200 deelnemers) kreeg
de gemeente een beeld van hoe er in de 
gemeente wordt gedacht over de toekomst

en welke keuzes daarvoor belangrijk zijn.
Het resultaat van de vragen en gesprekken
is begin dit jaar verwerkt in de voorontwerp-
omgevingsvisie. Hierop heeft de gemeente
35 inspraakreacties van inwoners en
maatschappelijke organisaties ontvangen.
n de zogeheten nota van inspraak is te
vinden wat de reacties waren en wat de
gemeente daarmee heeft gedaan in de
volgende stap: de ontwerp-omgevingsvisie. 
Daarnaast zijn de afspraken van het nieuwe
college van burgemeester en wethouders
verwerkt in de ontwerp-omgevingsvisie.

Inzage en reageren
De ontwerp-omgevingsvisie ligt ter inzage 
van 2 november tot en met 13 december.
nzien is mogelijk op het gemeentehuis of
digitaal via de website www.castricum.
nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl. n
deze periode kan iedereen reageren in de
vorm van een mondelinge of schriftelijke
zienswijze.

De zienswijzen worden verwerkt in
een definitieve omgevingsvisie. De
gemeenteraad stelt deze vast, naar
verwachting in het tweede kwartaal 2023.
Heeft u nog vragen over de ontwerp-
omgevingsvisie We beantwoorden
deze graag. U bent van harte welkom
bij de inloopbijeenkomst op dinsdag 15
november tussen 17.00 en 19.00 uur in het 
gemeentehuis van Castricum.

Meer informatie over de bijeenkomst en
de visie vindt u op www.castricum.nl/
omgevingsvisie. 

Aangevraagd

Bijlacker 1 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, datum
ontvangst 24 oktober 2022 (Z22 097592)
Heereweg 89 in Castricum, het kappen van 23 coniferen, het aanleggen en het reali-
seren van een erfafscheiding, datum ontvangst 21 oktober 2022 (Z22 097504)
Pimpernel 2 in Castricum, het plaatsen van een lift, datum ontvangst 21 oktober
2022 (Z22 097467)
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

Breedeweg 58 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum
25 oktober 2022 (Z22 0 1901)
Cieweg 29 in Castricum, het vergroten van het bijgebouw, verzenddatum 2 oktober
2022 (Z22 091358)
Kogerpolderkanaal (langs) nabij De Woude, het vervangen van de damwanden,
verzenddatum 25 oktober 2022 (Z22 077300)
Oosterbuurt 2a in Castricum, het plaatsen van een hobb kas, verzenddatum 25
oktober 2022 (Z22 097094)
Pieter Kieftstraat 20 in Castricum, het verlengen van het termijn van de vergunde 
noodkanalen, verzenddatum 26 oktober 2022 (Z22 095 71)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

‘t Kieftenland 42 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum
27 oktober 2022 (Z22 0 9907)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Verleende evenementen en overige vergunningen 

Evenementenvergunning, doorlopend intocht Sinterklaas Akersloot 2022, 
zondag 13 november 2022, Klaashoornlaan 1- Kerklaan 35 en diverse locaties 
Akersloot, 25 oktober 2022 (Z22 094708
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Diverse asfaltreparaties
Op diverse locaties binnen de kernen
van de gemeente Castricum, worden
asfaltreparaties uitgevoerd. De
zogenaamde inbrekingen , ontstaan
door werkzaamheden in de ondergrond,
zijn tijdelijk gedicht met straatstenen.
Deze stenen worden verwijderd en de 
asfaltconstructie hersteld.

Planning
Uitvoering vindt plaats van t/m
11 november. Een en ander onder 
voorbehoud van de weersomstandigheden. 

Op de betre ende locaties worden
vooraankondigingsborden geplaatst.

Beperken overlast
De werkzaamheden veroorzaken mogelijk
(geluid)overlast. Er wordt geprobeerd dit tot 
een minimum te beperken.

Meer informatie
Voor vragen kunt u terecht bij de
gemeentelijke toezichthouder de heer
Sch nig, te bereiken via: tel 14 02 51,
of per mail frankschonig debuch.nl

Het vermelden van ontvangen aanvragen en genomen besluiten in de gemeentekrant
en op de digitale gemeentepagina is een extra service van de gemeente.
De wettelijk voorgeschreven publicatie van aanvragen en besluiten vindt u op
www.o cielebekendmakingen.nl.



Het Diabetes Fonds collecteert 
van 29 oktober t/m 4 november 2022
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Volgende week extra gft-ronde
Volgende	week,	van	maandag	7	tot	en	met	
vrijdag	11	november,	rijden	we	een	extra	
gft-ronde.	U	kunt	op	www.mijnafvalzaken.nl	

of	de	app	Mijn	Afvalzaken	lezen	wanneer	u	
uw	gft-container	aan	de	weg	kunt	zetten.	 Burgemeester	en	wethouders	maken	op	grond	van	artikel	2.12,	lid	1	onder	a	sub	3	

Wabo	bekend	dat	het	college	van	Castricum	in	zijn	vergadering	van	25	oktober	2022	
heeft	besloten	het	ontwerp	besluit	omgevingsvergunning	voor	de	Geversweg	2a	
conform	afd.	3.4	Awb	ter	inzage	te	leggen.	Het	ontwerp	besluit	omgevingsvergunning	
voorziet in de nieuwbouw van een woning na sloop bestaande bebouwing en onder de 
voorwaarde	van	7.260	m2	natuurontwikkeling.

Ter inzage
Het	ontwerpbesluit	en	de	hierbij	behorende	stukken	zijn	met	ingang	van	3	november	
2022	gedurende	zes	weken	digitaal	in	te	zien	via	www.ruimtelijkeplannen.nl	onder	
planID NL.IMRO.0383.Geversweg2a-ON01. Daarnaast ligt het ontwerp besluit ter 
inzage	in	het	gemeentehuis	van	Castricum,	Raadhuisplein	1,	1902	CA	Castricum.	

Tegen	het	ontwerp	besluit	kan	gedurende	termijn	van	terinzagelegging	een	ieder	
zienswijze	indienen.	De	zienswijze	dient	gemotiveerd	te	zijn	en	gericht	te	worden	
aan	het	college	van	Castricum.	Na	de	terinzagelegging	worden	eventuele	zienswijze	
beantwoord	en	omtrent	het	perceel	een	definitief	besluit	genomen.

Voor	meer	informatie	kunt	u	contact	opnemen	met	het	Team	Plannen	en	Projecten	van	
de	gemeente	Castricum,	tel.	14-0251.

Ontwerp besluit Geversweg 2a Zanderij Noord

Vraag de energietoeslag aan
De	energieprijzen	zijn	fors	gestegen.	Dat	
betekent	dat	veel	mensen	meer	moet	
betalen	voor	gas	en	elektriciteit.	De	
gemeente	heeft	daarom	aan	inwoners	
met	een	laag	inkomen	die	bekend	zijn	
bij de gemeente een energietoeslag van 
€	1.300,-	uitgekeerd.	Zij	hebben	deze	
eenmalige	bijdrage	automatisch	ontvangen.	
Ook	inwoners	die	menen	voor	de	toeslag	
in	aanmerking	te	komen,	hebben	daar	zelf	
een aanvraag voor ingediend.

Aanvragen energietoeslag kan nog in 
maand november
Denkt	u	ook	in	aanmerking	te	komen	voor	
deze	toeslag,	dan	kunt	u	tot	en	met	30	
november 2022 een aanvraag indienen via 
http://www.castricum.nl/energietoeslag.	U	
kunt	ook	een	papieren	aanvraagformulier	
ophalen bij de balie in het gemeentehuis.

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.	Kijk	op	
http://www.castricum.nl/energietoeslag	
voor de voorwaarden.

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag of 
heeft u vragen? 
Neem	dan	contact	op	met	het	Sociaal	
Team	via	telefoonnummer	14-0251	of	
met	Stichting	Welzijn	via	072-509	52	67	
(bereikbaar	tussen	09.00	en	12.00	uur).

U	kunt	ook	voor	hulp	bij	de	aanvraag	naar	
het	inloopspreekuur	van	de	bibliotheek	
in	Castricum	op	vrijdag	tussen	09.00	en	
12.00	uur,	of	in	Akersloot	op	donderdag	
tussen 09.00 en 12.00 uur.




