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Brandweer Akersloot onderscheiden
KO’s voor brandweermannen 

De raad van Castricum vergadert elke donderdagavond. De ene week betreft  het informati eve 
bijeenkomsten (de raadsinformati eavond), de andere week commissies gevolgd door de 
raadsvergadering (Raadsplein). De vergaderstukken kunt u bekijken op castricum.raadsinformati e.
nl. De vergaderingen van de raad zijn openbaar. U  bent van harte welkom de vergaderingen van de 
raad bij te wonen. Op dit moment vergadert de raad i.v.m. Corona virtueel. 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

  
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. Bij commissies die zijn aangemerkt met een * is inspreken niet 
(meer) mogelijk. Tijdens de raadsinformati ebijeenkomsten bent u als inwoner van harte welkom uw 
vragen te stellen of opmerkingen te maken. U hoeft  zich daarvoor niet aan te melden. 

De raad zit voor u klaar ti jdens het Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek met 
inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen of een idee willen voorleggen. 
Dit kan ti jdens het Raadsspreekuur dat elke twee weken plaatsvindt op maandagavond. 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. Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op 
23 november.

Contact
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 7094.

Agenda’s vergaderingen gemeenteraad 
Castricum

  

Agenda Raadsplein 
19 november 2020

  
19.30 -  21.15 Voortzetti  ng Raadsvergadering 12 november 2020 
   

1 Opening en mededelingen (reeds aan de orde geweest)
 2 Vaststellen agenda (reeds aan de orde geweest)
 3 Debat raad (reeds aan de orde geweest)
 A Actuele politi eke onderwerpen (reeds aan de orde geweest)
 4 Besluitvorming
 A Begroti ng 2021 incl. moti es en amendementen
 B Belasti ngverordeningen

  A. Verordening afvalstoff enheffi  ng incl. moti es en amendementen
  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 inclusief amendement
  N. Reclamebelasti ng inclusief amendement
  C Moti es jeugdhulp Plus
  D Moti e toevoegen vierde onderzoeksvariant aan bestuurs-
      opdracht Integraal Verkeersplan Castricum 
  5 Sluiti ng

 Commissies
21.30 – 23.00  Ruimtelijk kader voor natuurontwikkeling Zanderij-Noord
    

21.30 – 22.15 Renteloze lening aan Sti chti ng Buurt & Biljartcentrum Castricum 
   

22.15 – 23.00   Commissie Algemene Zaken* 
  

 1A Besluitenlijsten raadsvergaderingen van  22 oktober 2020 en 
       5 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

Agenda raadsinformatiebijeenkomst / 
commissies 26 november 2020

   Commissies
19.30 – 21:00 Auditcommissie

  
 Pauze

21.15 – 22.00 Moti e Jeugdlintje 

  
21.15 – 22.00 Vervolgbehandeling amendement bij subsidieverordening* 
  

Door de maatregelen 
rondom het coronavirus 
was de uitreiking een 
paar keer uitgesteld. 
Vrijdag 6 november 
was het dan toch zover. 
Vijf brandweermannen 
van de brandweerpost 
Akersloot ontvingen 
een Koninklijke 
onderscheiding. 

De acti eve 
brandweermannen de 
heer A.J. (Ton) Dekker, 
de heer G.W.M. (Gerard) 
Swart, de heer T.L.P. 
(Thom) Groot en de 
heer V.L.W. (Vincent) 
van brandweerpost 
Akersloot ontvingen op 
gepaste wijze uit handen 
van burgemeester Toon 
Mans een Koninklijke 
onderscheiding: Lid 
in de orde van Oranje 
Nassau. Dit gebeurde op 
de brandweerkazerne 
Akersloot. Ook de heer 
R.S. (Rob) Admiraal, 
die in 2019 afscheid 
heeft  genomen van de 
brandweer, ontving een 
Koninklijke onderscheiding: Lid in de orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde bij hem thuis. 

De vijf kregen de onderscheiding vanwege hun werk van meer dan twinti g jaar repressief 
vrijwilliger bij de brandweer.

Vanwege de coronamaatregelen was het deze keer een ceremonie in klein gezelschap. De leden 
van de brandweerpost konden via een live-verbinding meekijken met de uitreiking. 

Archeologiecentrum Huis van Hilde is 
opgenomen in het Museumregister 
Nederland en daarmee is het centrum nu 
offi  cieel een museum. 
Huis van Hilde vertelt de geschiedenis 
van Noord-Holland aan de hand van 
archeologische vondsten. Wethouder Ron 
de Haan heeft  zich - vanaf de opening in 
2015 - ingezet voor de museumstatus. 
Hij is apetrots op deze mijlpaal en 
verwacht dat het aantal bezoekers fl ink 
zal toenemen: museumjaarkaarthouders 
hebben voortaan grati s toegang.

Het hele persbericht leest u hier: www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2020/
November_2020/Huis_van_Hilde_Noord_Holland_heeft _er_een_museum_bij  

Een nieuw museum in Castricum!

Collecte 15 november 2020 t/m 21 november 
Het Nationaal MS Fonds collecteert deze week.
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De omgevingsvisie schetst 
het toekomstbeeld voor de 
gemeente Castricum en geeft  
antwoord op de vraag: hoe 
willen we dat de gemeente er 
in de toekomst uitziet? 

Voor de zomer hebben 
veel inwoners hierover al 
op verschillende manieren 
meegedacht, via een 
bijeenkomst, enquête of 
fl itspeiling. Alle reacti es 
hebben we verwerkt in 
een aantal documenten 
die u kunt vinden op www.
ikdenkmeeovercastricum.nl, onder omgevingsvisie. We hebben uit deze documenten gehaald 
wat u belangrijk vindt voor onze gemeente en wat ook bij nieuwe ontwikkelingen behouden 
moet blijven. We hebben dit vertaald in waarden, speerpunten en dilemma’s. Hierover gaan 
wij graag met u in gesprek. Welke prioriteiten stelt u als keuzes gemaakt moeten worden? 
Bijvoorbeeld meer woningen, behoud van natuur of ontwikkelen van toerisme?

Digitale bijeenkomsten
In verband met de Corona-maatregelen zijn de bijeenkomsten digitaal. De bijeenkomsten 
beginnen om 19.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur. We doen dit per gebied.

U kunt meedoen op: 
• woensdag 2 december: Castricum / Bakkum       
• dinsdag 8 december: Akersloot/de Woude
• woensdag 16 december:  Limmen
  
Wilt u meedoen? 
Meld u dan aan via het formulier op ikdenkmeeovercastricum.nl onder Omgevingsvisie. U 
kunt daar selecteren op welke avond u mee wilt doen. Na aanmelding krijgt u meer informati e 
toegestuurd over de online bijeenkomst en hoe u op de avond mee kunt doen.
Graag tot ziens op een van de bijeenkomsten!

Doet u weer mee met de volgende stap 
van de Omgevingsvisie?

De GroenSpoor-plantestafett e in 
Noord-Holland Noord was zaterdag 
14 november in het park Walstro. 
Een groep enthousiaste en hard 
werkende vrijwilligers van Bijzzzaak 
en de vereniging Groei en Bloei 
hebben (corona-proof) ruim 8000 
bollen geplant! Sommige bloembollen 
zorgen ervoor dat bijen en andere 
insecten al vroeg in het voorjaar van 
nectar en stuifmeel worden voorzien. 
Wandelaars en voorbijgangers kunnen 
straks genieten van een bonte kleuren-zee, bestaande uit: krokussen, botanische tulpjes, bos-
hyacinten en blauwe druifj es. De bloembollen zijn natuurlijk (biologisch) geteeld, zonder gif. 

Het idee van de Groenspoor plantestafett e in Heerhugowaard, Alkmaar, Heiloo, Castricum en 
Heemskerk 
Het idee erachter van de plantestafett e is om op vijf achtereenvolgende zaterdagen (alsof we 
een estafett e lopen) samen met bewoners, ondernemers, zorginstellingen en scholen aan de 
slag te gaan om bloembollen, vaste planten, struiken en/of bomen te planten. Zodat in het 
voorjaar mooie groene linten zichtbaar zijn, waar ook insecten van profi teren. 

Vrijwilligers planten 8000 bollen 
in park Walstro

Hartenbank geplaatst bij het station
Donderdag 12 november werd 
het resultaat zichtbaar van 
vele uren werk door een groep 
bevlogen Castricummers. 
Een prachti g mozaïekbankje, 
geplaatst tegenover het 
stati on. Initi ati efnemer en 
kunstenares Judith Lang 
verzamelde een groep 
vrijwilligers om zich heen die 
samen in de zomermaanden 
aan het bankje werkten. Het 
doel was duidelijk, juist in 
deze moeilijke ti jd met alle 
coronamaatregelen moeten 
we in verbinding blijven. 
En kunst verbindt. Mensen 
konden op een pretti  ge en 
veilige manier samenwerken in 
de werkplaats in de Dorpsstraat, de voormalige Bakkerij. De ‘hartenbank’ staat op een prachti ge 
plek, waar je bijvoorbeeld je geliefde kan opwachten van de trein. Het bankje is een blijvende 
herinnering aan het tonen van initi ati ef en doorzetti  ngsvermogen in een moeilijke ti jd. Een 
mooie gezamenlijke inspanning, waar de gemeente een bijdrage aan leverde in de materialen en 
de plaatsing.

Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat het ontwerp Exploitati eplan 
Limmen-Zandzoom, 6e herziening voor zes weken ter inzage ligt.

Inhoud exploitati eplan
De zesde herziening heeft  betrekking op een nieuw woongebied centraal in het gebied Limmen-
Zandzoom. Globaal gezien wordt het plangebied begrensd door de Visweg in het noorden, 
agrarische gronden in het oosten en zuiden en de woonpercelen aan de Hogeweg in het westen. 
Het plan omvat 29 woningen. Met het exploitati eplan wordt een goede ruimtelijke kwaliteit, 
een juiste uitvoering van werken en werkzaamheden en een eerlijke verdeling van kosten en 
baten nagestreefd. Het exploitati eplan is voor bovengenoemde ontwikkeling uitgewerkt. 

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het ontwerp exploitati eplan, 6e herziening ligt vanaf donderdag 19 november 2020 tot en 
met 31 december 2020 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het plan te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identi fi cati enummer: NL.IMRO.0383.
BPL10zandzoom-OE06.
LET OP: in verband met het Corona virus is het gemeentehuis beperkt open. Wij verzoeken 
u dan ook eerst telefonisch contact (14 0251) op te nemen indien u de stukken fysiek wilt 
bekijken. 

Hoe kunt u reageren?
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schrift elijk een zienswijze naar voren 
brengen bij burgemeester en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), onder vermelding 
en ‘zienswijze op het ontwerp exploitati eplan Limmer-Zandzoom, 6e herziening’.

Meer informati e
Voor het indienen van mondelinge zienswijze (op afspraak) en meer informati e kunt u contact 
opnemen met dhr. W. Voerman, tel. 14 0251. 

Ontwerp Exploitatieplan Limmen-Zandzoom, 
6e herziening

Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat het ontwerp- uitwerkingsplan 
‘Limmer Linten fase 3b Visweg-zuid’ voor zes weken ter inzage ligt.

Inhoud uitwerkingsplan en exploitati eplan
Fase 3b heeft  betrekking op een nieuw woongebied centraal in het gebied Limmen-Zandzoom. 
Globaal gezien wordt het plangebied begrensd door de Visweg in het noorden, agrarische 
gronden in het oosten en zuiden en de woonpercelen aan de Hogeweg in het westen. Het 
plan omvat 29 woningen, waarvan 10 sociale woningen. Het uitwerkingsplan is gericht op de 
woningbouwontwikkeling in Limmen Zandzoom. In het bestemmingsplan Limmen - Zandzoom is 
de totale ontwikkeling beschreven en is een groot deel van de ruimtelijke onderbouwing van dit 
project opgenomen. Het uitwerkingsplan beschrijft  met name de wijze waarop het betreff ende 
gebied van het bestemmingsplan is uitgewerkt.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het ontwerp uitwerkingsplan ligt vanaf donderdag 19 november 2020 tot en met 31 december 
2020 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het plan te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identi fi cati enummers: NL.IMRO.0383.UPLZandzoomfase3b-
ON01.
LET OP: in verband met het Corona virus is het gemeentehuis beperkt open. Wij verzoeken 
u dan ook eerst telefonisch contact (14 0251) op te nemen indien u de stukken fysiek wilt 
bekijken. 

Hoe kunt u reageren?
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schrift elijk een zienswijze naar voren 
brengen bij burgemeester en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), onder vermelding 
en ‘zienswijze op het ontwerp uitwerkingsplan Limmer Linten fase 3b Visweg-zuid’. 

Meer informati e
Voor het indienen van mondelinge zienswijze (op afspraak) en meer informati e: dhr. J.H. Moraal 
en dhr. J. van Boven, tel. 14 0251. 

Ontwerp uitwerkingsplan Limmer Linten fase 
3b Visweg-zuid 
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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 18 november 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Marshallstraat 15 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen datum ontvangst 4 november 
2020 (WABO2002230)
Rooseveltlaan 81 in Castricum, het vergroten van de woning (verdieping), datum ontvangst 5 
november 2020 (WABO2002245)
Oude Parklaan 1 in Castricum, het bouwen van een garage, datum ontvangst 5 november 
2020 (WABO2002244)
Baartven 3 in Castricum, het bouwen van een erker en het wijzigen van de voorgevel,  datum 
ontvangst 6 november 2020 (WABO2002250)
Amberlint (kavel 16) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 6 november 
2020 (WABO2002256)
Amberlint (kavel 15) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 6 november 
2020 (WABO2002255)
Heereweg 38 a in Castricum, het omzett en van een bedrijfsgebouw in een bedrijfswoning, 
datum ontvangst 7 november 2020 (WABO2002268)
Sti erop kadastraal perceel secti e E, nr, 641 in Akersloot, het gedeeltelijk vervangen van de 
steiger, datum ontvangst 8 november 2020 (WABO2002265)
Bakkummerstraat 91 a in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 10 
november 2020 (WABO2002273)
Magnolialint 18 in Limmen, het bouwen van een garage, datum ontvangst 10 november 2020 
(WABO2002278)
Peter Duymstraat 11 in Castricum, het uitbreiden van de verdieping, datum ontvangst 11 
november 2020 (WABO2002281)
Geesterduinweg (secti e C4650), het plaatsen van een bloemenkiosk, datum ontvangst 12 
november 2020 (WABO2002305)
Hofstede 13 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 12 november 2020 
(WABO2002299)
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
Anna Paulownastraat 8 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en 
achterzijde van de woning, verzenddatum 10 november 2020 (WABO2001910)
Westerweg 152 in Limmen (Amberlint kavel 24), het bouwen van een woning, verzenddatum 
12 november 2020 (WABO2001990)
Dr. Leenaersstraat 11 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 10 november 
2020 (WABO2001873)
Kapelweg 49 in Limmen, het maken van en uitweg, verzenddatum 9 november 2020 
(WABO2001996)
Mient 101 in Castricum, het bouwen van een garage, verzenddatum 9 november 2020 
(WABO2001875)
Poelven 10a t/m 16a in Castricum, het realiseren van een dakterras, verzenddatum 12 
november 2020 (WABO2002166)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)
Heemstederweg (secti e H152) in Castricum het realiseren van een weidevogelgebied, 
verzenddatum 28 oktober 2020 (WABO2001806)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)
hoek Geesterweg/De Noord in Akersloot, het ti jdelijk plaatsen van een promoti e/
reclamebord (legalisati e), verzenddatum 9 november 2020 (WABO2001573)
Breedeweg 45 in Castricum, het bouwen van 5 recreati ewoningen en 1 indoorspeelruimte, 
verzenddatum 29 oktober 2020 (WABO2001807)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Zeeweg 71c in Castricum het ti jdelijk realiseren van een botenvak en plaatsen van 
een container t.b.v. opslag (seizoensgebonden), verzenddatum 8 november 2020 
(WABO2001878)
Zeeweg 71 in Castricum het ti jdelijk bouwen van Paviljoen Deining, verzenddatum 8 
november 2020 (WABO2001555)
Zeeweg 174 in Castricum het ti jdelijk verplaatsen van veerti en strandhuizen 
(seizoensgebonden), verzenddatum 8 november 2020 (WABO2001869) 
Zeeweg 174 in Castricum het ti jdelijk plaatsen van elf strandhuizen (seizoengebonden), 
verzenddatum 8 november 2020 (WABO2001868)
Zeeweg 71a in Castricum het ti jdelijk bouwen van Paviljoen SportatSea, verzenddatum 8 
november 2020 (WABO2001556)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overig vergunningen 
Verleende ontheffi  ng riet verbranden binnen gemeente Castricum in de periode van 2 januari 
tot en met dinsdag 30 maart 2021 Gemeente Castricum, verzenddatum 10 november 2020 
(APV2000761)
Verleende standplaatsvergunning (ti jdelijk) Sanquin 2021 Van Haerlemlaan 31 in Castricum, 
verzenddatum 12 november 2020 (APV2000829)
Collecti eve festi viteiten (melding geluid) 2021 gemeente Castricum, verzenddatum 13 
november 2020 (APV2000745)
De volgende evenementen aanwijzen als collecti eve festi viteiten in 2021 (melding geluid) 
volgens arti kel 4:2 van de Algemene plaatselijke verordening 2019 van gemeente Castricum.

Hele gemeente 
Koningsnacht maandag 26 april 2021 op dinsdag 27 april 2021   
  vanaf 18.00 uur
Koningsdag dinsdag 27 april 2021
1e Paasdag zondag 4 april 2021
1e Pinksterdag zondag 23 mei 2021

Kern Akersloot (inclusief de Woude)
Kermis Akersloot zaterdag 31 juli 2021 tot en met dinsdag 3 augustus 2021

Kern Castricum
Kermis Castricum zaterdag 7 augustus 2021 en zondag 8 augustus 2021

Kern Limmen
Kermis Limmen vrijdag 10 september 2021 tot en met maandag 13 september 2021

Kern Bakkum
Kermis Bakkum vrijdag 8 oktober 2021 tot en met zondag 10 oktober 2021

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