
woensdag 10 november 2021 

Op dinsdag 2 november heeft Stichting 
Oud Limmen in bijzijn van burgemeester 
Toon Mans en een aantal genodigden 
de tentoonstelling over 20 jaar fusie 
met gemeente Castricum en 200 jaar 

burgemeesters in Limmen geopend. 
Ga voor openingstijden en meer informatie 
naar de website van Oud Limmen: 
www.oudlimmen.nl

Stichting Oud Limmen opent tentoonstelling 
over burgemeesters van Limmen

Gemeentenieuws

     

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 enhe ng en tarieventabel 2022
		 wijtscheldingsregels gemeentelijke belastingen 2022
		 eges en tarieventabel 2022
		 ijkbezorgingsrechten en tarieventabel 2022
		 arktgelden en tarieventabel 2022
		Onroerende zaakbelastingen 2022
		 oerende zaakbelastingen 2022
		 ioolhe ng 2022
		 oeristenbelasting 2022
		 orensenbelasting 2022
		Precariobelasting en tarieventabel 2022
		Veergelden 2022
		 eclamebelasting 2022
		 ntrekking verordening precariobelasting ter zake van buizen,
			kabels, draden kabels en leidingen astricum 2021.
5 Sluiting
Commissies

21.00 – 21.45 Verklaring van geen bedenkingen m.b.t. Jasmijnlint Limmen 
21.00 – 21.45 Zienswijze op de eerste begrotingswijziging van de 

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord  
21.45 – 22.30 Motie woonvoorziening Oosterzijweg 
21.45 – 22.30 Commissie Algemene Zaken* 

1A Besluitenlijsten raadsvergaderingen 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
1 E Vragen uit de raad

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. ndien u de vergaderingen vanaf
de publieke tribune wilt volgen, vragen
we u om u aan te melden via de gri e.
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 
terugkijken 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 
gri e. 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
gri e. it 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 
gri e terecht. at kan per mail via
raadsgri e@castricum.nl, of telefonisch
via 088 909 7014, 088 909 7390 of
088 909 7094. 

  

Beleid bijtincidenten vastgesteld
n ederland worden er jaarlijks
150.000 mensen en een nog veel groter,
onbekend aantal (huis)dieren gebeten 
door een hond. Omdat dit ook in onze 
gemeente kan voorkomen hebben we 

met de politie regels vastgesteld over hoe 
we omgaan met bijtincidenten. 
Deze regels kunt u vinden op: 
www.o cielebekendmakingen.nl
gmb-2021-382918.html

Burgemeester Mans praat over corona
Burgemeester Toon Mans is op zaterdag 
13 november live in de uitzending van De 
Ochtendshow op Radio Castricum. 

De burgemeester vertelt daar over de 
laatste ontwikkelingen rond corona in de 
gemeente. Welke maatregelen gelden er? 
Waar moet je op letten als je gaat 
winkelen, sporten of s avonds naar een

horecagelegenheid gaat? Burgemeester 
Mans praat je bij. 
De Ochtendshow is te horen tussen 
10.00 en 12.00 uur. Burgemeester Mans 
komt om ongeveer 11.15 uur in de 
uitzending. nformatie over de fre uen-
ties waarop Omroep Castricum is te 
horen, vind je hier
www.castricum105.nl radio fre uenties

Het college aan de oude B&W tafel van Limmen. Foto: Henk de Reus

We rijden volgende week een extra gft-
ronde. Hieronder ziet u wanneer u uw 
gft-container aan de weg kunt zetten. 
Bijvoorbeeld: als uw restafvalcontainer op 
maandag wordt geleegd, dan halen we op
woensdag uw gft-afval op  

Akersloot     
Vrijdag 19 november   REST
onderdag 18 november 	

Castricum (dinsdagroute)
Dinsdag 16 november  REST
Vrijdag 19 november	 	
   

Castricum (woensdagroute)
Woensdag 17 november  REST
aandag 15 november	 	

Castricum (donderdagroute)
Donderdag 18 november REST
insdag 16 november	 	

Limmen  
Maandag 15 november  REST
Woensdag 17 november	 	

De extra ophaaldagen vindt u ook op de 
Afvalwijzer-app of www.mijnafvalwijzer.nl.

Extra gft-route van 15 november 
tot en met 19 november   

Alzheimer Nederland collecteert 
van 7 t m 13 november.
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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

Duinenboschweg 7 in Castricum, het bouwen van een kelder in het bijgebouw,
datum ontvangst 31 oktober 2021 (WABO2102082)
Koningshof 1 in Castricum, het plaatsen van een opbouw, datum ontvangst 28
oktober 2021 (WABO2102073)
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

Bakkummerstraat 71 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum
3 november 2021 (WABO2101230)
Langs N513 (Zeeweg) in Castricum, het kappen van een Alnus glutinosa,
verzenddatum 3 november 2021 (WABO2101809)
Molenlei 8 in Akersloot, het plaatsen van afzuiginstallatie en het wijzigen van een
kozijn, verzenddatum 1 november 2021 (WABO2101552)
Zeeweg 45 in Castricum, het tijdelijk gebruiken van een gedeelte van het gebouw 
ten behoeve van detailhande, het wijzigen van de gevel en het
aanbrengen van reclame, voor een periode van 5 jaar, verzenddatum 29 oktober
2021 (WABO2100974)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Anna Paulownastraat 3 in Castricum, het vervangen en vergroten van een 
dakkapel, verzenddatum 2 november 2021 (WABO2101818)
Beverwijkerstraatweg 205 in Castricum, het aanleggen van een padelbaan,
verzenddatum 28 oktober 2021 (WABO2101794)
Bleumerweg 20 in Castricum, het veranderen van de woning, verzenddatum
2 november 2021 (WABO2101799)
Puikman 2 in Castricum, het plaatsen van 6 lichtmasten, verzenddatum
27 september 2021 (WABO2101214)
Ruiterweg 52 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum
25 oktober 2021 (WABO2101758)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende evenementenvergunning Graef Castricum Trail 2021 op zondag 
14 november 2021, Zeeweg 4 in Castricum, verzenddatum 2 november 2021 
(APV2100590)
Verleende evenementenvergunning Hollandse avond op zondag 14 november 
2021, Grandcafé Balu Dorpsstraat 35a in Castricum, verzenddatum 3 november 
2021 (APV2100645)
Verleende evenementenvergunning intocht Sinterklaas Limmen op zondag 
14 november 2021 in Limmen, verzenddatum 3 november 2021 (APV2100687)
Verleende evenementenvergunning intocht Sinterklaas op zaterdag 13 novem-
ber 2021, Geesterduin Castricum, verzenddatum 3 november 2021 (APV2100689)
Verleende evenementenvergunning intocht Sinterklaas op zondag 14 novem-
ber 2021 in Akersloot, verzenddatum 4 november 2021 (APV2100741)
Verleende vergunning voor de verkoop van vuurwerk Mega Markt 2021 op 
woensdag 29 december 2021 t/m vrijdag 31 december 2021, Boekel 39 in 
Akersloot Boekel 39 in Akersloot, verzenddatum 2 november 2021 (APV2100711)
Verleende standplaatsvergunning tijdelijk verkoop kerstbomen bij Geesterduin 
de Eeuwige Lente 2021 in de periode van donderdag 2 december 2021 tot en 
met dinsdag 21 december 2021, Geesterduin 7 in Castricum, verzenddatum 
1 november 2021 (APV2100721)
Verleende standplaatsvergunning tijdelijk verkoop kerstbomen Kooiplein 2021 
in de periode van zaterdag 4 december 2021 tot en met zondag 19 december 
2021, Kooiplein te Castricum, verzenddatum 1 november 2021 (APV2100529)
Verleende vergunning voor de verkoop vuurwerk Vuurwerkspektakel 2021 van 
woensdag 29 december 2021 t/m vrijdag 31 december 2021, Overtoom 7 in 
Castricum, verzenddatum 2 november 2021 (APV2100677)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

2 november 2021

Coronaregels

Basisregels

Was je handen Schud geen handen Klachten? Blijf thuis 
en laat je testen

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Zorg voor voldoende 
frisse lucht

Werk minstens de hel� 
van de tijd thuis

Mondkapje 
verplicht

Openbaar vervoer,
op stations en luchthavens Winkels Publieke locaties 

binnen
Bezoek aan 
bijv. kapper

Bezoek aan bijvoorbeeld kapper

Mbo, hbo en
universiteit

Coronatoegangs-
bewijs nodig

Alle horeca (binnen)
van 6.00 - 00.00 uur

Alle horeca (buiten)
van 6.00 - 00.00 uur

Sporten op sportlocaties
(vanaf 18 jaar)

Zwembad
(vanaf 18 jaar)

Publiek bij
sportwedstrijden

Museum Concert en festival Bioscoop en theater Kermis Casino

Zonder corona-
toegangsbewijs Parken en natuur Winkels Bibliotheek

Bezoek aan bijv.
fysiotherapeut

Bezoek aan bijvoorbeeld fysiotherapeut

Dierentuin
en pretpark

Reizen Reis buiten de spits Vakantie? 
Check wijsopreis.nl

Check of een corona-
bewijs nodig is

Bij thuiskomst:
doe een (zelf)test

Coronatoegangsbewijs
vanaf 13 jaar

Volledige vaccinatie
Negatieve test
binnen 24 uur

In afgelopen 6 maanden
corona gehad

Download de
CoronaCheck-app

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

alleen samen krijgen we corona onder controle
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