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Voorlopige agenda raadsinformatieavond 
Donderdag 17 november 2022 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Bijeenkomsten Raadzaal
1 . 0  21.00  resentatie affier 

Bijeenkomsten Trouwzaal
19.30 – 21.00 Presentatie programma klimaat

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 vergaderd.  

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-
e, tot uiterli k 12.00 uur op de donderdag 

voorafgaand aan het spreekuur. Het eerst-
volgende raadsspreekuur is op maandag 
28 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 raadsgriffie@
castricum.nl of telefonisch via 088 909 
7014, 088 9097094 of 088 909 9082. 
Neemt u ook eens een kijkje op castricum.
nl/raad-en-college en facebook.com/Raad-
Castricum. 

Met vriendelijke groet, 
De gri e van astricum

        

Agenda Raadsplein 
Donderdag 10 november 2022  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies Raadzaal
19.30 – 20.30 Vervolgcommissie ruimtelijk kader Santmark*
20. 0  21.15 Commissie motie vreemd aan de orde van dag in ake exwonen  

Commissies Trouwzaal
19.30 – 20.30 Vervolgcommissie 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.   Besluitenlijst Raadsplein 3 november 2022
2B.   Lijst ingekomen stukken 10 november 2022
2C.   Lijst ter inzage gelegde informatie 10 november 2022
2D.   Mededelingen van het college
2E.   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
C Verordening burgerinitiatief 2022
D Gedragscode publicatie 2022
E Verordening vertrouwenscommissie 2022
5 Sluiting 

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

2022. U kunt hierop schriftelijk of monde-
ling een reactie geven. 

Meer weten?
• Zie www.castricum.nl/omgevingsvisie.
• Bezoek de inloopbijeenkomst: dinsdag 

15 november van 17.00-19.00 uur in het 
gemeentehuis Castricum.

Gratis adviezen verduurzamen 
eigen woning 
De gemeente Castricum vindt het 
belangrijk om haar inwoners te helpen 
bij het verduurzamen van de woning, 
vooral met deze stijgende energie-
prijzen en de koude periode die eraan 
komt. “De gemeente Castricum heeft 
telefonische adviesgesprekken en huis-
kamerbezoeken ingekocht, hier is er 
nog een aantal van beschikbaar,” aldus 
wethouder Valentijn Brouwer. “Woning-
eigenaren kunnen gratis en vrijblijvend 
zo’n adviesgesprek aanvragen, 
maar op = op.”  

Energiecoöperatie CALorie Energie orga-
niseert met haar vrijwillige energiecoaches 
al jaren huiskamergesprekken over ver-
duurzaming bij woningeigenaren van de 
gemeente Castricum. Dit huiskamergesprek 

bevat onder andere een energiescan van uw 
woning. Er zijn nog ongeveer 50 bezoeken 
over van de strippenkaart die de gemeente 
heeft ingekocht. Aanmelden kan via 
www.duurzaambouwloket.nl en klikken op 
‘huiskamerbezoek over verduurzaming’. 

Telefonisch advies Duurzaam Bouwloket
De gemeente Castricum heeft ook telefoni-
sche adviezen ingekocht bij het energielo-
ket Duurzaam Bouwloket, waar er nu nog 
ongeveer 20 van over zijn. Een onafhankelijk 
adviseur van Duurzaam Bouwloket adviseert 
u tijdens een telefonisch adviesgesprek van 
max. 0 minuten over de energiebespa-
ringsmogelijkheden van uw woning. Aanmel-
den kan via www.duurzaambouwloket.nl en 
klikken op ‘gratis telefonisch maatwerkad-
vies’ of door te bellen naar 072 743 39 56.

Interview burgemeester over begroting
Aanstaande donderdag stelt de gemeen-
teraad de begroting voor 2023 vast. Wat 
dat betekent voor inwoners, ondernemers, 
organisaties en clubs in onze gemeente, 
licht burgemeester Mans toe op de lokale 

omroep. Hij wordt hierover op zaterdag 12 
november vanaf 11.15 uur geïnterviewd in 
het radioprogramma ‘Ochtend Show ‘ van 
Castricum105. 

Isolatieactie en webinar
De gemeente Castricum is samen met 
Duurzaam Bouwloket, buurgemeenten 
Bergen, Uitgeest en Heiloo en vakkun-
dige isolatiebedrijven een isolatieactie 
gestart. De gemeente nodigt u uit voor 
één van de twee online informatieavon-
den over de isolatieactie, het isoleren 
van de woning en subsidieregelingen. 
CALorie Energie steunt dit initiatief om 
uw woning verder te verduurzamen.

Inschrijven isolatieactie
U kunt zich tot en met 31-12-2022 aanmel-
den via www.duurzaambouwloket.nl/buch-
actie of meld u telefonisch aan via 
072 – 743 39 56.

Online informatieavond
Een onafhankelijk adviseur van het Duur-
zaam Bouwloket geeft u advies over iso-
latiemaatregelen, materialen, belangrijke 
aandachtspunten en de subsidie- en nan-
cieringsmogelijkheden. U kunt al uw vragen 
stellen via een live chat.

Wanneer: Dinsdag 15 en woensdag 
16 november van 20.30 tot 
21.30 uur

Aanmelden: Via www.duurzaambouwloket.
nl/buch-actie of meld u 
telefonisch aan via 072 – 743 
39 56.

Alzheimer Nederland collecteert
van 6 t/m 12 mei 2022.
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Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Het (ontwerp)bestemmingsplan voorziet een kader ten behoeve van de bouw van één 
vrijstaande woning met garage op een momenteel braakliggend terrein. 

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.  
Op officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicatie. Vanaf 10 november 2022 
tot en met 22 december 2022 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze 
periode kunt u een zienswijze indienen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van 
de gemeente Castricum, tel. 14-0251 of via e-mail ricohofman@debuch.nl

Ontwerp bestemmingsplan ‘Waterzijde 11 Akersloot’ 

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 els Molenbuurt t.o. huisnummer 22
1 berk Uiterdijk t.h.v. huisnummer 5

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

Aankondiging verwijderen bomen

Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van:
• Professor van der Scheerlaan in Castricum

Het verkeersbesluit kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf 
9 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 14-0251.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Boomveiligheidscontrole: 
hoe gaat het met 7.400 bomen?
Maandag 14 november gaat de 
boomveiligheidscontrole van start. 
De controle duurt ongeveer 3 weken 
en wordt door De Boominspecteurs 
uitgevoerd bij 7.400 bomen verdeeld 
over de gemeente Castricum. Tijdens 
de inspectie wordt duidelijk of een 
boom een boom zonder problemen, 
een risicoboom of een attentieboom is. 
Hier zijn verschillende maatregelen op 
van toepassing. 

3 soorten bomen
Er zijn 3 soorten bomen:
• boom zonder problemen
• risicoboom
• attentieboom

Voor een boom zonder problemen
worden geen maatregelen genomen. Deze 
bomen zijn gezond en in goede staat en 
worden eens in de drie jaar geïnspecteerd.

Voor een risicoboom kunnen meerdere 
maatregelen worden genomen. De boom 
kan worden gesnoeid, waarbij dood hout 
of gevaarlijke takken worden verwijderd. 
Hierna is de boom weer veilig en wordt hij 
als boom zonder problemen geregistreerd. 

Als een boom zwaar verrot of aangetast 
is, kan dit betekenen dat de boom niet 
stevig (instabiel) wordt of een stambreuk 
krijgt. In dat geval kan een boom voor de 
veiligheid worden gekapt. Hier wordt dan 
een kapvergunning voor aangevraagd. 
Als er acuut gevaar is, wordt een 
noodkapvergunning afgegeven om een 
boom direct te kappen. Het normale proces 
van een kapvergunningaanvraag duurt 
ongeveer acht weken. De daadwerkelijke 
kap vindt dan zo’n 3 à 4 maanden later 
plaats. 

Een attentieboom is een boom met een 
probleem, bijvoorbeeld door rotting of een 
schimmel. Dit soort bomen worden jaarlijks 
geïnspecteerd totdat het moment komt dat 
het probleem een risico wordt. Dan wordt 
er een kapvergunning aangevraagd om de 
boom te kappen.

Meer informatie
Hebt u een vraag over de 
boomveiligheidscontrole? Neem dan 
contact op met de gemeente via de 
Fixi applicatie. De Boominspecteurs 
beantwoorden geen vragen over de staat 
van een boom. 

Aangevraagd

Burgemeester Mooijstraat 33-b in Castricum, het vergroten van de dakkapel, 
datum ontvangst 2 november 2022 (Z22 098970)
De Bloemen (volkstuinencomplex sectie C nummer 3766) in Castricum,
het plaatsen van een hobbykas, datum ontvangst 30 oktober 2022 (Z22 099044)
Geesterweg 10 in Akersloot, het bouwen van 90 appartementen en 
14 waterwoningen, datum ontvangst 28 oktober 2022 (Z22 099026)
Oude Haarlemmerweg 57 in Castricum, het vergroten van de woning, 
datum ontvangst 27 oktober 2022 (Z22 098966)
Rollerusstraat 18 in Castricum, het verhogen van de carport, datum ontvangst 
26 oktober 2022 (Z22 098967)
Rijksweg 64 in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 2 november 
2022 (Z22 098974)
Tijm 1 in Castricum, het plaatsen van een lift, datum ontvangst 2 november 2022 
(Z22 098973)
Wielewaal 8 in Castricum, het bouwen van een woning, datum ontvangst 
31 oktober 2022 (Z22 098982)
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

Anna van Saksenstraat 15 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, 
verzenddatum 3 november 2022 (Z22 092795)
Korte Brakersweg 5 in Castricum, het plaatsen van een hobbykas, 
verzenddatum 2 november 2022 (Z22 093729)
Lavendellint 13 in Limmen, het bouwen van een woning, verzenddatum 
31 oktober 2022 (Z22 094282)
Meester Ludwigstraat 37 in Castricum, het vergroten van de woning, 
verzenddatum 1 november 2022 (Z22 090612)
Plantenhove 68 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
1 november 2022 (Z22 096624)
Prins Hendrikstraat 16 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw,  
verzenddatum 1 november 2022 (Z22 092837)
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

Evenementenvergunning Graef Castricum Trail 2022 op 20 november 2022, 
Zeeweg 4 SPOR in Castricum, verzenddatum 29 oktober 2022 (Z22 091788)
Ontheffing riet verbranden op grondgebied van gemeente Castricum in de 
periode van 2 januari 2023 tot en met 31 maart 2023, verzenddatum 29 oktober 
2022 (Z22 095223)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

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.officielebekendmakingen.nl.

Word nu lid op natuurmonumenten.nl en
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR




