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Voorlopige agenda raadsinformatieavond 
Donderdag 17 november 2022 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Bijeenkomsten Raadzaal
.   .   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-
fie, tot uiterlijk .  uur op de donderdag 
voorafgaand aan het spreekuur. Het eerst-
volgende raadsspreekuur is op maandag 
28 november 2022.

Gast van de raad
De gemeenteraad nodigt alle inwoners en 
organisaties in Castricum van harte uit om 
een keer Gast van de raad te zijn. Als Gast 
van de raad wordt u om 18.45 uur, vooraf-
gaand aan de vergaderingen, ontvangen in 
de publiekshal van het gemeentehuis. Daar 
wordt u opgehaald voor een kop koffie of 
thee en iets lekkers. Een medewerker van 
de griffie en een of meerdere raadsleden 
leggen u de ‘spelregels’ van de gemeente-
lijke politiek uit. Ook lichten ze de agenda-
punten van die avond verder toe. Daarna 
kunt u vanaf de publieke tribune de verga-
deringen bijwonen. U kunt zich aanmelden 
bij de griffie en een datum prikken. 

onta t met de gri e
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/RaadCastricum. 

Met vriendelijke groet, 
De gri e van astricum

        

Agenda Raadsplein 
Donderdag 24 november 2022  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies Raadzaal
19.30 – 20.45 Bestemmingsplan Zanderij Zuid deelgebied 3 (Kaptein Kaas)
21.00 – 22.30 Diversen Limmen Zandzoom:

- Bestemmingsplan rotonde Rijksweg/Visweg te Limmen 
- Bestemmingsplan Tegro-Schilder, herziening locatie Rijksweg 

te Limmen 
- Exploitatieplan ‘Limmen- Zandzoom, 8e herziening’ en 

Exploitatieplan ‘Rotonde Rijksweg-Visweg Limmen
Commissies Trouwzaal

19.30 – 20.45 Commissiebehandeling van de volgende documenten m.b.t. 
water en riolering:
• Programma Water en Riolering 2023-2026;
• Aansluitverordening;
• Verordening eenmalig rioolaansluitrecht;
• Verordening afvoer hemel- en grondwater 

21.00 – 22.00 Zienswijze op derde begrotingswijziging BUCH naar aanleiding 
van 2e voortgangsrapportage BUCH

22.00 – 22.30 Commissie Algemene Zaken*
1A.   Besluitenlijst raadsvergadering 10 november 2022
1B.   Brieven aan de raad 24 november 2022
1C.   Lijst ter inzage gelegde informatie 24 november 2022
1D.   Mededelingen van het college
1E.   Vragen uit de raad
Raadsvergadering Raadzaal

22.45 – 23.00 1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Ruimtelijk kader Santmark inclusief amendement 
B otie DO DD inzake e wonen
5 Sluiting 

Participatieavond 23 november 
verkeersplan Limmen-West
In Zandzoom Limmen wordt een groot 
aantal woningen gebouwd en dat heeft 
gevolgen voor het verkeer in Limmen. 
Vooral aan de westkant wordt het druk-
ker. Om dit in goede banen te leiden 
gaat de gemeente een nieuw integraal 
verkeersplan (IVP) opstellen. Dit plan 
vormt de basis voor de wegenstructuur 
en de verkeersstromen aan de west-
kant van Limmen voor de komende 
10 tot 15 jaar. 

Uw input helpt ons verder
Aan de start van dit plan gaat de gemeente 
graag in gesprek met de bewoners van het 
gebied: wat gaat goed en wat moet beter 
qua verkeer? Denkt u mee? U bent van 
harte welkom op 23 november 2022 van 
19.00 tot 21.00 uur in de Heeren van Lim-
men. Vooraf aanmelden is noodzakelijk.

Aanmelden en voorkeur aangeven
Wilt u de bijeenkomst bijwonen, dan kunt u 
zich tot 21 november aanmelden via 
atiedekker@debuch.nl. ermeld daarbij 

naar welk gebied uw interesse uitgaat:
1. Hogeweg (ten zuiden van de Burg. 

Nieuwenhuijsenstraat) en Kapelweg 
2. Westerweg 
3. Noordelijke oost- en westverbindingen 

(excl. Driehoek Visweg/Pagenlaan/
Dronenlaantje)

4. Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat;
We maken gesprekstafels per deelge-
bied en delen u in bij de tafel van uw 
keuze. Uiteraard wordt aan alle tafels 
ook naar geheel Limmen West gekeken, 
aangezien de wegen met elkaar in 
verbinding staan.

Mogelijke tweede avond 
Door u aan te melden, kunnen wij een 
goede inschatting maken van de interesse 
per deelgebied en de gesprekstafels goed 
inrichten. Als er meer aanmeldingen zijn 
dan er plek is, wordt een tweede bijeen-
komst georganiseerd. Aanwezigheid op 
23 november gaat dan op volgorde van 
inschrijving. De overige inschrijvingen wor-
den geïnformeerd over een tweede datum. 

Vraag de energietoeslag nu nog aan

Het Gehandicapte Kind collecteert
van 13 t/m 19 november 2022.

De energieprijzen zijn fors gestegen. Dat 
betekent dat veel mensen meer moet beta-
len 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,- uitge-
keerd. 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 
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 (bereik-
baar 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.
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Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Tussen 14 november en 9 december werkt gemeente Heemskerk aan de 
Rijksstraatweg, dat is het verlengde van de Beverwijkerstraatweg. Het gaat om 
werkzaamheden ter hoogte van de Duinweg (bij de Patatoloog). In de nachten van 
28, 29 en 30 november is deze weg tussen 19.00 en 6.00 uur afgesloten voor 
al het gemotoriseerde verkeer. Reist u naar Heemskerk? Rijd dan via de N203. 
Omleidingsroutes staan aangegeven. (Brom)fietsverkeer blijft wel mogelijk. 

Overdag wordt er ook aan de weg gewerkt, maar dan is de overlast beperkt tot 
oponthoud. 

Meer informatie: www.heemskerk.nl/laatste-nieuws/rijksstraatweg-s-nachts-afgesloten-
op-28-29-en-30-november 

Rijksstraatweg naar Heemskerk dicht in de nachten van 28, 29 en 30 november

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

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.

Gemeente viert Boomfeestdag 
met zeven nieuwe pluim-essen
Vandaag, woensdag 16 november, 
plant wethouder Valentijn Brouwer 
met hulp van 23 leerlingen van groep 5 
van de Montessorischool zeven pluim-
essen (Fraxinus ornus “Louisa lady”). 
Dit gebeurt in het kader van de lande-
lijke Boomfeestdag. De jonge bomen 
komt te staan in de Anna van Buren-
straat in Castricum. 

Van tevoren legt de wethouder samen met 

de groenbeheerder van de gemeente in de 
klas het thema uit van de Boomfeestdag: 
‘(Met) Bomen werken’. ‘We hebben als 
college beloofd dat we meer gaan investe-
ren in klimaat en duurzaamheid. Concreet 
betekent dit dat we werken aan meer groen 
in onze gemeente, dat wil zeggen: we wil-
len 500 bomen erbij. Dit zijn er alvast zeven. 
Hoe fijn is het dat juist de jongste generatie 
op deze manier aan zo’n groene toekomst 
meehelpt.’

Gemeente haalt weesfietsen weg bij 
station Castricum
Wie per fiets naar het stationsgebied komt, 
kan hem daar gerust achterlaten in de 
bewaakte of onbewaakte stalling. Maar 
niet voor eeuwig. Veel stallingsplek wordt 
ingenomen door fietsen die zijn achtergela-
ten en door de eigenaar niet meer worden 
meegenomen. Dat is zonde van de stal-
lingsruimte. Het is ook lastig voor andere 
fietsers die een plek zoeken. Daarom haalt 
de gemeente van tijd tot tijd zulke ‘wees-
fietsen’ weg. 

Om zeker te weten dat het om weesfietsen 
gaat, krijgen zulke rijwielen eerst een label. 
Staat die fiets met label er na 4 weken 

nog steeds, dan wordt hij verwijderd. De 
gemeente begint op 20 november 2022 
met het labelen van de weesfietsen.

Geen weesfiets?
Wie toch zijn fiets terug wil, kan contact 
opnemen met de Buitengewoon Opspo-
ringsambtenaar (BOA) via 14-0251.

Snoeien overhangend groen
Castricum is een gemeente met veel groen. 
Daar zijn wij met zijn allen trots op en daar 
kunnen wij dagelijks van genieten. 
Regelmatig constateert de gemeente dat 
bewoners het groen in hun tuin fors laten 
uitgroeien met als gevolg dat struiken of 
boomtakken hinderlijke, maar ook gevaar-
lijke situaties kunnen opleveren.

Wij vragen u om eens kritisch naar uw 
groen aan de kant van de openbare weg 
te kijken en de overhangende beplanting te 
snoeien. Zo houdt u het trottoir vrij en kunt 
u voorkomen dat bijvoorbeeld takken de 
zichtbaarheid van een verkeersbord belem-
meren.

Aangevraagd

Doodweg 5 in Castricum, het gewijzigd uitvoeren van de vergunde kelder, 
datum ontvangst 7 november 2022 (Z22 099524)
Dorpsstraat 76 in Castricum, het brandveilig gebruik maken van het pand, 
datum ontvangst 4 november 2022 (Z22 099300)
Dr. Ramaerlaan 7 in Castricum, het plaatsen van zonnepanelen, datum ontvangst 
9 november 2022 (Z22 099867)
Hollaan 2 in Castricum, het vergroten van het bouwvlak, datum ontvangst 
4 november 2022 (Z22 099212)
Jacob Catsstraat 22 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
7 november 2022 (Z22 099450)
Julianaweg 13a en 13b in Akersloot (Julianaweg 13), het realiseren van twee 
appartementen, datum ontvangst 4 november 2022 (Z22 099309)
Oude Parklaan 8 in Castricum, het plaatsen van zonnepanelen, datum ontvangst 
9 november 2022 (Z22 099832)
Zeeweg 50 in Castricum, het verplaatsen van het paviljoen, datum ontvangst 
9 november 2022 (Z22 099869)
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

Dr. Jacobilaan 23 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
9 november 2022 (Z22 090650)
Rijksweg 64 in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 2 november 
2022 (Z22 098974)
Willem de Zwijgerlaan 2 in Castricum, het vergroten van de woning en het plaatsen 
van een dakopbouw, verzenddatum 8 november 2022 (Z22 094494)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)

Pagenlaan 2 in Limmen, het bouwen van een woning, verzenddatum 27 oktober 
2022 (Z22 079955)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Duinweg 13a in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 5 oktober 
2022 (Z22 087442)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Beatrixlaan 1b in Akersloot (Julianaweg achter 47 perceel A 3180), het bouwen 
van een woning (Z045907)
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt met ingang van 16 november zes weken ter 
inzage. Een belanghebbende kan binnen zes weken na 16 november een beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621 2003 BR Haarlem. Voor meer 
informatie kunt u contact met ons opnemen. De omgevingsvergunning is digitaal te 
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en te vinden door te zoeken op bovenge-
noemd adres. 

Evenementen en overige vergunningen 

• Verleende vergunning verkoop vuurwerk Vuurwerkspektakel op donderdag 
29 december, vrijdag 30 december en zaterdag 31 december 2022, 
Overtoom 7 in Castricum, verzenddatum 7 november 2022 (Z22 097704)

• Verleende evenementenvergunning kerstsamenzang Emergo, op zaterdag 
24 december 2022, op het Schulperplein aan de Van der Mijleweg in Bakkum,
verzenddatum 7 november 2022 (Z22 092373)

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
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raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en te vinden door te zoeken op bovenge-
noemd adres. 

Evenementen en overige vergunningen 

• Verleende vergunning verkoop vuurwerk Vuurwerkspektakel op donderdag 
29 december, vrijdag 30 december en zaterdag 31 december 2022, 
Overtoom 7 in Castricum, verzenddatum 7 november 2022 (Z22 097704)

• Verleende evenementenvergunning kerstsamenzang Emergo, op zaterdag 
24 december 2022, op het Schulperplein aan de Van der Mijleweg in Bakkum,
verzenddatum 7 november 2022 (Z22 092373)

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.




