
woensdag 23 november 2022

Gemeentenieuws

     

Agenda raadsinformatieavond 
Donderdag 1 december 2022 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Bijeenkomsten Raadzaal
19.30 – 21.00 Presentatie Overweg Beverwijkerstraatweg / Levendig 

Dorpscentrum Castricum: maatregelen voor de korte en de 
lange termijn 

21.15 – 22.30 Presentatie vervolgvoorstel huisvesting IKC Cunera en Vrijeschool
Bijeenkomsten Trouwzaal

19.30 – 21.00 Presentatie integraal beleidskader sociaal domein 2023 – 2026
21.15 – 22.30 Auditcommissie

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 raadsinformatieavond 
en de andere week een Raadsplein. Tijdens 
een Raadsplein vinden commissieverga-
deringen plaats gevolgd door een raads-
vergadering. In een commissievergadering 
vindt het politieke debat over een onderwerp 
plaats. Nadat een onderwerp in de commis-
sie besproken is, wordt er over gestemd in 
de raadsvergadering twee weken later. Wilt 
u uw mening geven in één van de commis-
sievergaderingen, 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 gepresenteerd over 
voor de raad belangrijke onderwerpen. Ook 
voor u als inwoner is het mogelijk tijdens 
deze bijeenkomsten vragen te stellen of 
opmerkingen te maken. U hoeft zich hier-
voor 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 aanmelden voor 
het raadsspreekuur. Het raadsspreekuur 
vindt elke twee weken plaats op maandag-
avond. anmelden kan via de griffie, tot 
uiterlijk 12.00 uur op de donderdag vooraf-
gaand aan het spreekuur. Het eerstvolgende 
raadsspreekuur is op maandag 12 decem-
ber 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 leg-
gen u de ‘spelregels’ van de gemeentelijke 
politiek uit. Ook lichten ze de agendapunten 
van die avond verder toe. Daarna kunt u 
vanaf de publieke tribune de vergaderingen 
bijwonen. U kunt zich aanmelden bij de grif-
fie en een datum prikken. 

Contact met de griffie
Voor al uw vragen rondom (de vergaderin-
gen van) de gemeenteraad kunt u bij ons 
terecht. at 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 

otie O  inzake e wonen
C Benoeming commissielid 
5 Sluiting 

Locaties in beeld voor basisschool 
Cunera en Vrijeschool 
Er zijn voorstellen gemaakt voor 
nieuwe schoollocaties van basisschool 
Cunera en de Vrijeschool. Het 
college van burgemeester en wethou-
ders (B&W) presenteert die tijdens de 
raadsinformatieavond op 1 december. 

Voor Cunera adviseert zij op de huidige 
locatie aan de Vondelstraat een nieuw kind-
centrum te bouwen. Het kindcentrum ver-
vangt twee verouderde gebouwen op twee 
locaties. Op de andere locatie, aan de Prof. 
Winklerlaan, zou de Vrijeschool kunnen 
komen. Het college stelt de gemeenteraad 
voor hier verder onderzoek naar te doen,  

allereerst naar verkeerstromen.

Onderzoek naar gezamenlijke gymzaal
Verder volgt extra onderzoek om een geza-
menlijke gymzaal te bouwen. Daarvoor 
heeft de locatie Sportpark Wouterland de 
voorkeur omdat die centraal gelegen is voor 
de beide scholen en omdat daarnaast ook 
de sportverenigingen van Wouterland er 
terecht kunnen. 

Presentatie volgen
De raadsinformatieavond op 1 december is 
openbaar en daarnaast ook online te vol-
gen via castricum.raadsinformatie.nl.

Geboorteboekje als welkom 
voor pasgeboren baby’s
Jonge ouders die de geboorte van hun 
kindje komen melden bij de publieks-
balies van onze gemeente ontvangen 
vanaf nu het Geboorteboekje. 

Het eerste exemplaar mochten de ouders 
van Luca Vreede voor hem in ontvangst 
nemen, uit handen van burgemeester Toon 

ans. rote zus Sofia was er ook bij. 
Luca is net geboren en mocht nu al op 
de foto met de burgemeester. Zijn ouders 
Marco Vreede en Chantal de Lie namen 
voor hem het splinternieuwe geboorte-
boekje in ontvangst: een boekje dat is 
ontworpen in gezamenlijke opdracht van 
de gemeenten Castricum, Bergen, Heiloo 
en Uitgeest. De korte, rijmende tekst gaat 

over locaties in de vier gemeenten die voor 
kleine kinderen bijzonder zijn en de moeite 
waard om te bezoeken. 
Met dit boekje wordt het moment van de 
geboorteaangifte bij onze balies net even 
specialer. Zo heten we de baby welkom in 
onze prachtige gemeente en de heerlijke 
omgeving, waar hij of zij straks fijn op avon-
tuur kan met zijn of haar familie. 

ernieuwing fietspad . . Smeetslaan, noordzijde
et fietspad aan de noordzijde van de 
. . Smeetslaan, tussen de artin uther 

Kinglaan en Sans Souci, wordt vernieuwd. 
De aanwezige betontegels worden vervan-
gen door gekoppelde betonplaten. Deze 
betonplaten verhogen het comfort en de 
veiligheid van de fietser. e zijn nagenoeg 
ongevoelig voor wortelopdruk en goed 
bestand tegen de zware onderhoudsvoertui-
gen, die geregeld worden ingezet bij onder-
houd aan de naastgelegen sloot. 

Planning
Uitvoering vindt plaats van 28 november 
t/m 9 december. Een en ander onder voor-
behoud van de weersomstandigheden. 
Ter plaatse worden de werkzaamheden 

aangekondigd met borden.

Beperken overlast
et fietspad is gedurende de werkzaamhe-

den afgesloten. ietsers worden omgeleid 
via de Martin Luther Kinglaan, Nansenlaan 
en Geesterduinweg. Ook het autoverkeer 
ervaart mogelijk enige overlast. Er wordt 
geprobeerd dit tot een minimum te beper-
ken.

Meer informatie
Voor vragen kunt u terecht bij de 
gemeentelijke toezichthouder de heer Deijle, 
te bereiken via:
• telefoonnummer 14 02 51, of
 per mail davedeijle@debuch.nl  
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Gemeentenieuws

Aanvraag mantelzorgwaardering kan het hele kalenderjaar

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

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
1meelbes Verdistraat tegenover huisnummer 3 te Akersloot

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

Aankondiging verwijderen bomen

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.

Naast gemeentelijke Waarderingsspeld 
nu ook Castricums Jeugdlintje
Jongeren in Castricum die zich inzetten 
of hebben ingezet voor onze gemeente 
kunnen vanaf nu in aanmerking komen 
voor een Jeugdlintje. Kent u iemand 
die voor deze jeugdonderscheiding in 
aanmerking komt? Dan kunt u hem of 
haar – tot uiterlijk 12 december – aan-
melden. Datzelfde geldt voor kandi-
daten voor de gemeentelijke Waarde-
ringsspeld. Hieronder leest u meer over 
hoe en wanneer. 

De gemeente hoopt tijdens de Nieuwjaars-
bijeenkomst op 9 januari weer inwoners of 
organisaties in onze gemeente te kunnen 
onderscheiden. Nieuw is dat er een spe-
ciale onderscheiding bij gekomen is voor 
jongeren tot en met 21 jaar. ‘We horen en 
zien dat ook veel jeugd actief betrokken 
is bij het werken aan mooie en bijzondere 
initiatieven in onze gemeente,’ licht burge-
meester Mans toe. ‘Daar willen we vanaf 
nu onze waardering over uiten. Denk aan 
een bijzondere prestatie waarmee onze 
gemeente “op de kaart is gezet”, vrijwil-
ligerswerk, of een goede daad. De jeugd 
heeft de toekomst en mooie voorbeelden 
daarvoor willen we zo aandacht geven.’

Voorwaarden
Voor de Waarderingsspeld komen mensen 

of organisaties in aanmerking die:
• zich geruime tijd voor de Castricumse 

gemeenschap hebben ingezet;
• een waardevolle bijdrage hebben gele-

verd aan het imago van de gemeente;
• een zeer bijzondere sportieve prestatie 

hebben geleverd;
• zich hebben getoond als innovatief 

ondernemer; of
• een zeer bijzondere creativiteit hebben 

laten zien op kunstzinnig gebied. 

Voor het Jeugdlintje komen jongeren
in aanmerking die:
1. maximaal 21 jaar oud zijn;
2. wonen in de gemeente Castricum;
3. aantoonbaar een goede daad of pres-

tatie hebben geleverd (denk aan een 
sportprestatie, hulp aan ouderen of zie-
ken, het organiseren van opruimen van 
zwerfafval);

4. wiens voordracht gesteund wordt door 
de omgeving of buurt.

Hoe aanmelden? 
Kandidaten kunt u aanmelden door te mai-
len naar bestuurssecretariaat@castricum.
nl. Motiveer daarbij waarom de kandidaat 
volgens u in aanmerking moet komen voor 
de onderscheiding. Een jury beoordeelt de 
inzendingen. 

Kans om een mantelzorger 
in ’t zonnetje te zetten

Ontvangt u langdurige zorg of ondersteu-
ning van uw buren, familielid of vrienden? 
Dan kunt u als inwoner van Castricum een 
waardering voor uw mantelzorger aanvra-
gen. De mantelzorgwaardering voor 2022 
kunt u aanvragen tot en met 31 december. 

Waardering vanuit de gemeente
Met al hun belangeloze inzet zorgen 
mantelzorgers ervoor dat mensen (lan-
ger) in hun eigen omgeving kunnen blijven 
wonen. Mantelzorgers zijn onmisbaar in 
onze samenleving. Daarom kunt u via de 
gemeente als blijk van waardering een 
cadeaubon aan uw mantelzorger geven. 
Er is keuze uit een VVV Online cadeau-
code of een VVV cadeaubon ter waarde 
van  € 100,-. Het is een cadeautje dat de 
gemeente namens onze inwoners mag 
uitdelen. Hiermee laten we zien dat elke 
inwoner er bij hoort en dat we blij zijn dat 
mensen voor elkaar zorgen. De mantelzorg-
waardering is geen onkostenvergoeding, 
maar een waardering voor uw mantelzor-
ger, voor de langdurige zorg en/of onder-
steuning. 

Ook voor kinderen 
Ook kinderen die ondersteuning bieden 
aan een gezinslid dat langdurig zorg nodig 
heeft, zijn mantelzorgers. Zij doen bijvoor-
beeld allerlei extra klusjes zoals bood-
schappen, koken of op broertjes en zusjes 
passen. Daarom kunnen ook kinderen 
voorgedragen worden voor een mantel-
zorgwaardering. 

Voorwaarden 
Als ontvanger van mantelzorg kunt u een 
aanvraag indienen bij de gemeente. 
U kunt voor maximaal één mantelzorger 
een waardering aanvragen. De voorwaar-
den voor het aanvragen en het digitaal aan-
meldformulier vindt u op www.castricum.nl/
mantelzorg. Als u geen gebruik kunt maken 
van internet, dan kunt u een papieren ‘aan-
meldformulier mantelzorgwaardering 2022’ 
ophalen bij de gemeentebalie.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of wilt u eens in 
gesprek gaan over uw persoonlijke situ-
atie? Dan kunt u contact opnemen met het 
Sociaal Team via sociaalteamcastricum@
debuch.nl of bel naar 14 0251.

Aangevraagd

Alkmaarderstraatweg 63 in Castricum, het wijzigen van de gevel, datum ontvangst 
14 november 2022 (Z22 100359)
Eerste Groenelaan 88 in Castricum, het brandveilig gebruiken van het gebouw, 
datum ontvangst 10 november 2022 (Z22 100042)
Ixiastraat 5 in Akersloot, het bouwen van een erker, datum ontvangst 16 november 
2022 (Z22 100684)
Schubertstraat 23 in Akersloot, het verhogen van het dak en plaatsen van dakka-
pellen, datum ontvangst 11 november 2022 (Z22 100058)
Zeeweg 31 in Castricum, het plaatsen van een dierenstal, datum ontvangst 
10 november 2022 (Z22 100004)
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

Duinweg 13a in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
11 november 2022 (Z22 087442)
Doodweg 5 in Castricum, het gewijzigd uitvoeren van de vergunde kelder, verzend-
datum 16 november 2022 (Z22 099524)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Nieuwelaan 4 in Limmen, het omzetten van het gebruik bijgebouw naar wonen, 
verzenddatum 22 augustus 2022 (Z22 071267)
Kooiweg 10 in Castricum, het wijzigen van de uitrit, verzenddatum 15 november 
2022 (Z22 092371)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Gemeente Castricum voorbereid 
op de periodes van gladheid
De temperatuur is er nog niet naar, maar 
het kan ineens koud worden en gaan vrie-
zen. In de periode van half november tot 
begin april staan wij paraat om bij ver-
wachte gladheid zout te gaan strooien. 

Waar strooien we?
Onze gemeente houdt bij sneeuwval en 
gladheid (dagelijks) veel kilometers weg 
en de hoofdfietsroutes voor het verkeer 
begaanbaar. Wij strooien op de hoofdwe-
gen, op een aantal toegangswegen tot de 
woonwijken en op de industrieterreinen. 
Ook op de daarbij horende fietspaden 
strooien wij, zoals de verbindingsfietspaden 
naar buurgemeenten. 

De strooiroutes zijn zo gekozen dat iedere 
inwoner binnen een straal van ongeveer 
500 meter een begaanbare weg of fiets-
pad kan bereiken. Helaas is het onmoge-

lijk - gezien onze middelen en tijd - om alle 
wegen en fietspaden in het dorp te bewer-
ken. 
Daarnaast strooien onze medewerkers met 
de hand op speciale plekken, zoals kruis-
punten, bij bruggetjes, openbare gebouwen 
en verzorgingstehuizen. Dit gebeurt over-
dag op werkdagen.

Rood-witte paaltjes op strooiroutes 
tijdelijk verwijderd
Om ervoor te zorgen dat de strooiwagens 
op de hoofdfietsroutes kunnen komen, ver-
wijderen wij eind november de rood-witte 
paaltjes die op sommige fietspaden in het 
wegdek staan. Ze worden begin april weer 
teruggeplaatst. 

Meer informatie 
Meer weten over ons strooibeleid? Ga naar 
www.castricum.nl/gladheid.




