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Agenda Raadsplein 
12 november 2020

 
19.30 – 20.45 Raadsvergadering
   

 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat Raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
 B bespreking gewijzigde amendementen en moti es bij begroti ng 
 4 Besluitvorming
 A Begroti ng 2021
 B Belasti ngverordeningen*
  B.Kwijtschelding gemeentelijke belasti ngen;
  C. Leges en tarieventabel;
  D. Lijkbezorgingsrechten en tarieventabel;
  E. Marktgelden;
  F. Onroerende-zaakbelasti ngen;
  G. Roerende -zaakbelasti ngen;
  H. Rioolheffi  ng;
  I. Toeristenbelasti ng;
  J. Forensenbelasti ng; 
  K. Precariobelasti ng;
  L. Precariobelasti ng op kabels en leidingen;
  M. Veergelden;
  N. Reclamebelasti ng.

 *Met uitzondering van A. verordening afvalstoff enheffi  ng

 C Moti es bij voorstel college inzake fl exwonen op Castricummer Werf
 5 Sluiti ng

 Commissies
21.00 – 22.30  Vervolgbespreking verordening afvalstoff enheffi  ng i.r.t. uitrol   
 grondstoff enplan 
   

21.00 – 22.00 Moti es inzake Jeugdzorg Plus 

22.00 – 22.30 Moti e toevoegen vierde onderzoeksvariant aan bestuursopdracht 
 Integraal Verkeersplan Castricum 

De gemeenteraad van Castricum vergadert op donderdag 12 november en 19 november virtueel. 
De 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 virtueel 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 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

  
Bij commissievergadering geldt het inspreekrecht. 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. 
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 12 november 
en 19 november 2020

  

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 23 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 

Agenda Raadsplein 
19 november 2020

  Commissies
19.30 – 21.00 Kadernota Zanderij Noord
   

19.30 – 20.15 Renteloze lening aan Bridge & Biljartclub Castricum 
   

20.15 – 21.00  Commissie Algemene Zaken 
  

 1A Besluitenlijst raadsvergadering 22 oktober, 5 november en 
       12 november 2020
 1B Lijst van ingekomen stukken
 1C Lijst ter inzage gelegde informati e
 1D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
 1E Vragen uit de raad

 Pauze

21.15 – 22.30 Zienswijze op 2e begroti ngswijziging Werkorganisati e BUCH

21.15 – 22.00 Moti e Jeugdlintje 
  

22.00 – 22.30 Vervolgbehandeling amendement bij subsidieverordening 
  

22.45 – 23.00  Raadsvergadering 

 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Moti es jeugdhulp Plus
 B Verordening afvalstoff enheffi  ng + tarieventabel 
 C Subsidieverordening 
 5 Sluiti ng
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De verbouwing van het stati on is eind 
februari 2021 helemaal klaar, als ook de 
mooie, grote luifel aan de dorpszijde is 
aangebracht. De komende 2 maanden 
vinden er nog een aantal belangrijke 
werkzaamheden plaats waardoor 
afsluiti ngen noodzakelijk zijn. Die luiden 
als volgt:
-  De duinzijde is dicht van 

maandagochtend 16 november tot 
en met 17 december. In deze periode 
bouwen we de duinzijde luifel, 
werken we het plafond af en wordt de 
tegelvloer aangebracht. 

-  In de loop van vrijdag 13 november 
gaan de trap en lift  aan de dorpszijde van het stati on open en dat blijf zo tot en met 3 januari 
2021. Van 4 januari tot 25 februari is de dorpszijde dicht i.v.m. de bouw van de grote luifel en 
afronding van de trap en balustrades.

Vorderingen station Castricum

Griffi  emedewerker/plv. griffi  er
Kijk voor de vacaturetekst op werkenbij.debuch.nl

De gemeente Uitgeest 
heeft een vacature: 

De maatregelen om de verspreiding 
van COVID-19 te voorkomen raken 
ons allemaal. Voor de één hebben 
de maatregelen grote gevolgen in 
het dagelijks leven, de ander raakt 
het minder. Heeft  u vragen, stress of 
zorgen over bijvoorbeeld gezondheid, 
gevoelens van eenzaamheid, geldzaken, 
uw gezinssituati e of (dreigende) 
werkloosheid/ontslag? Soms lukt 
het niet om zelf of met hulp uit uw 
omgeving, een oplossing te vinden. U 
kunt dan voor een luisterend oor, advies 
of ondersteuning vrijblijvend bij het 
Sociaal Team in uw gemeente terecht via telefoonnummer 14 0251 of www.castricum.nl. 
Heeft  u zorgen om iemand anders? U kunt ook contact met ons opnemen als het om een vriend, 
buur of collega gaat. Meer weten over hoe u met stress en zorgen om kunt gaan? Kijk op www.
steunpuntCoronazorgen.nl

Vragen, stress en zorgen? 
U kunt altijd bij het Sociaal Team terecht

Het wordt weer kouder buiten, dus de open 
haard of houtkachel kan weer aan. Het kan voor 
een heerlijk winters gevoel in huis zorgen, maar 
wees er van bewust dat het stoken van hout voor 
overlast kan zorgen. Omwonenden kunnen door 
de rook last hebben van de geur, roetneerslag en 
gezondheidsklachten. 

Goed stoken 
Er zijn veel zaken die van invloed zijn op de houtrook. Overlast kan voorkomen worden door 
“goed” te stoken. Dit doet u door rekening te houden met de volgende aandachtspunten:
1. Zorg voor de juiste groott e van uw kachel in verhouding tot de ruimte die u wilt verwarmen
2. Laat uw schoorsteen en rookkanaal goed afstemmen op uw haard of kachel
3. Laat minstens één keer per jaar uw schoorsteen vegen door een erkend vakman
4. Maak een houtvuur aan met aanmaakblokjes en kleine houtjes
5. Stook alleen droog, onbehandeld hout
6. Stook niet bij windsti l of misti g weer
7. Zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte waar gestookt wordt
8. Zorg voor volledige luchtt oevoer
9. Controleer regelmati g of u goed stookt
10. Laat een houtvuur vanzelf uitbranden

Stookwijzer en stookalert
Wilt u weten wanneer u uw open haard of houtkachel beter uit kunt laten? Stookwijzer.nu geeft  
advies, op basis van actuele gegevens over het weer en de luchtkwaliteit in uw buurt. Als het 
RIVM op basis van de verwachte weersomstandigheden en de luchtkwaliteit afraadt om hout te 
stoken, zal hier een stookalert voor worden afgegeven. 

Toch rookoverlast
Ervaart u regelmati g overlast van houtrook? Probeer dan eerst de bron van de houtrook te 
lokaliseren. De houtrook kan afk omsti g zijn van uw directe buren, maar in ongunsti ge situati es 
ook enkele honderden meters van uw huis. Als u de bron van de houtrook heeft  gelokaliseerd, 
ga dan met de houtstokers in gesprek en probeer er samen uit te komen. Het kan zijn dat de 
stokers zich van geen kwaad bewust zijn. Het is daarom belangrijk om dit aan te geven. 

Klacht
Komt u er op geen enkele manier samen uit, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. 
Wel willen wij u er op wijzen dat de wij niet handhavend op kunnen treden tegen de 
rookoverlast zelf. De gemeente kan alleen controleren of de houtkachel zelf voldoet aan de 
technische eisen uit het Bouwbesluit 2012 en of er geen sprake is van hinderlijke rook, roet of 
walmen. Wat nu precies hinderlijke rook, roet of walmen is, is helaas niet vastgesteld. Duidelijk 
normen en regels vanuit de Rijksoverheid ontbreken, wat het handhaven op rookoverlast dan 
ook vrijwel onmogelijk maakt.
Dit laatste is dan ook waarom wij u er op sturen om er samen uit te komen.

Rookoverlast door hout stoken
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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

Publicatie Castricum 11 november 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Schouw 1 in Akersloot, het bouwen van appartementen, datum ontvangst 30 oktober 2020 
(WABO2002199)
Kapelweg 17 in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 2 november 2020 
(WABO2002206)
Const. Huygensstraat 8 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 2 
november 2020 (WABO2002213)
Korte Brakersweg 5 in Castricum, het plaatsen van een hobbykas, datum ontvangst 2 
november 2020 (WABO2002248)
Amberlint (kavel 5) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 3 november 
2020 (WABO2002221)
Kogerpolder 1 (nabij) in De Woude/Akersloot, het verbreden van het talud en vergroten van 
de watergang, datum ontvangst 3 november 2020 (WABO2002222)
Wielewaal 12 in Castricum, het verbreden van de uitrit en verplaatsen lantaarnpaal, datum 
ontvangst 4 november 2020 (WABO2002232)
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
Peter Duymstraat 18 in Castricum, het plaatsen van twee dakkapellen, verzenddatum 4 
november 2020 (WABO2001645)
Papenberg nabij Onderlangs 3 in Castricum, het bouwen van een uitkijktoren, verzenddatum 
3 november 2020 (WABO2001062)
Van Renesselaan 14 in Castricum, het verbouwen van de woning, verzenddatum 29 oktober 
2020 (WABO2001763)
Castricummer Werf 15 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 30 
oktober 2020 (WABO2001580)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
De Skulper 20, De Skulper 2 t/m 16 (even) en Molenbuurt 24 (achter) in Akersloot het 
gedeeltelijk gewijzigd uitvoeren van de verleende vergunning, verzenddatum 4 november 
2020 (WABO2001871)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

In de Staatscourant van 10 november 2020 zijn de volgende verkeersbesluiten gepubliceerd:

1.Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats in de 
Schipperslaan naast Walnootlint 14 te Limmen. Door middel van plaatsing van verkeersbord E6 
en een onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, als bedoeld in 
bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990). 

2.Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats 
tegenover woning, Charlott e van Pallandtlaan 27 in Castricum. Door middel van plaatsing 
van verkeersbord E6 en een onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat 
vermeld, als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 
(RVV1990).

De volledige tekst van de verkeersbesluiten – inclusief bijbehorende tekening – kunt u inzien op: 
www.offi  cielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunt u 
bezwaar maken. Kijk voor meer informati e op www.castricum.nl 

Verkeersbesluiten: 
realiseren gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken op grond van arti kel 3.30 Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 1 oktober 2020 heeft  ingestemd 
met het toepassen van de coördinati eregeling voor het project ‘realiseren van 48 sociale huur-
woningen op locati e De Clinghe in Duin en Bosch te Castricum’.

Wat is een coördinati eregeling?
Voor dit project worden in ieder geval de volgende besluiten gecoördineerd voorbereid en 
bekendgemaakt: bestemmingsplan op grond van de Wro; vergunningen op grond van de Wabo.
Door toepassing te geven aan de coördinati eregeling uit de Wro vindt de voorbereiding en 
bekendmaking van de in het coördinati ebesluit aangewezen besluiten plaats volgens de uni-
forme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb). Dit betekent dat de voor het project benodigde besluiten tegelijkerti jd in 
één procedure worden voorbereid, waarbij het college van B&W van de gemeente Castricum de 
coördinati e van deze besluiten op zich neemt en via één kennisgeving de besluiten gelijkti jdig 
bekend maakt. Voor een ieder bestaat te zijner ti jd de mogelijkheid om zienswijzen in te bren-
gen tegen één of meerdere ontwerpbesluiten. Belanghebbenden die een zienswijze hebben 
ingediend kunnen later bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in beroep 
gaan tegen de defi niti eve besluiten. 

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het coördinati ebesluit is in te zien via www.castricum.nl. Vanwege de coronapandemie zijn de 
genoemde stukken alleen op afspraak fysiek in te zien op het gemeentehuis van Castricum. Voor 
meer informati e kunt u contact opnemen met Jacqueline Feron van team Plannen en Projecten 
Castricum via 14 0251 of via jacquelineferon@debuch.nl. 

Het is niet mogelijk tegen dit coördinati ebesluit bezwaar of beroep in te stellen. 

Toepassen coördinatieregeling realiseren 48 
sociale huurwoningen op locatie De Clinghe in 
Duin en Bosch te Castricum 

Deze week worden vrijwilligers in onze gemeente in het 
zonnetje gezet. Van 7 t/m 15 november is er een waarderings-
week georganiseerd voor de inwoners die acti ef zijn als vrijwilliger 
in onze gemeente. Vrijwilligers Bedankt! is een dankjewel namens de 
gemeenten, steunpunten voor vrijwilligerswerk en welzijnsorganisati es. 
Want… Waar zouden we zijn zonder vrijwilligers? 

Collecte 8 november 2020 t/m 14 november 2020
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) collecteert deze week.




