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Like ons op Facebook
Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: 
je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. 
Like de pagina en je kunt erover meepraten.

Agenda Raadsplein 
3 december 2020

   Commissies
19.30 – 21.00 Vervolgbehandeling ruimtelijk kader Zanderij Noord*

   
 Pauze

21.15 – 22.30 Diverse ruimtelijke plannen: 

  - Kaderstellend besluit voor de bouw van 10 appartementen aan  
    Schouw 1 te Akersloot
  - Kaderstellend besluit Brakersweg 19-21 te Castricum
   
21.30 – 22.30  Commissie Algemene Zaken 
  

 1A 2e Financiële rapportage 2020
 1B Zienswijze op 2e begroti ngswijziging BUCH
 1C Wijziging regels Egalisati ereserve sociale woningbouw 2019
 1D Raadsvoorstel aanwijzing griffi  er
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 12 november 2020
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informati e
 2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
 2E Vragen uit de raad

22.45 – 23.00  Raadsvergadering 
   

 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Renteloze lening aan Bridge & Biljartclub Castricum 
 B Subsidieverordening inclusief amendement 
 C Moti e Jeugdlintje 
 D 2e Firap 2020 (o.v.b. van commissiebehandeling)
 E Zienswijze op 2e begroti ngswijziging Werkorganisati e BUCH (o.v.b. van  
     commissiebehandeling)
 F Wijziging regels Egalisati ereserve sociale woningbouw 2019 (o.v.b. van  
    commissiebehandeling)
 H Raadsvoorstel aanwijzing griffi  er 
 5 Sluiti ng

Agenda raadsinformatiebijeenkomst / 
commissies 26 november 2020

   Commissies
19.30 – 21:00 Auditcommissie

  
 Pauze

21.15 – 22.00 Moti e Jeugdlintje 

  
22.00 – 22.30 Vervolgbehandeling amendement bij subsidieverordening* 
  

Collecte 22 november 2020 t/m 28 november 2020
Het Leger des Heils Fondsenwerving collecteert deze week.

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?

Wie per fi ets naar het stati onsgebied komt, kan hem daar gerust achterlaten in de bewaakte of 
onbewaakte stalling. Maar niet voor eeuwig. Veel stallingsplek wordt ingenomen door fi etsen 
die zijn achtergelaten en door de eigenaar niet meer worden meegenomen. Dat is zonde van de 
stallingsruimte. Het is ook lasti g voor andere fi etsers die een plek zoeken. Daarom haalt de ge-
meente van ti jd tot ti jd zulke ‘weesfi etsen’ weg. 
Om zeker te weten dat het om weesfi etsen gaat, krijgen ze eerst een label. Staat die fi ets met 
label er na 4 weken nog steeds, dan wordt hij verwijderd. De gemeente begint 29 november 
2020 met het labelen van de weesfi etsen.

Geen weesfi ets?
Wie toch zijn fi ets terug wil, kan contact opnemen met de gemeente via 14 0251.

Gemeente haalt weesfi etsen weg bij station 
Castricum

U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen. Op dit moment 
vergadert de raad i.v.m. Corona virtueel. Meer informati e kunt u vinden op 
www.castricum.nl/virtueelvergaderen. 
De vergaderstukken kunt u bekijken op 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. U hoeft  zich niet aan te melden om ti jdens raadsinformati ebijeenkomsten 
uw vragen te stellen of opmerkingen te maken.

Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag met u als inwoner 
in gesprek ti jdens het raadsspreekuur. Wilt u een verzoek doen, loopt u tegen een probleem aan 
of wilt u een idee voorleggen, meld u dan aan via de griffi  e. Dit kan tot en met de donderdag 
voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 
7 december.

Contact
Voor al uw vragen rondom de vergaderingen van de raad kunt u 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

Verantwoord winkelen in coronatijd
Winkelen en boodschappen doen in 
aanloop naar de feestdagen is dit jaar 
anders dan anders. Laten we met elkaar 
de drukte (in de decembermaand) 
spreiden!

• Doe doelgericht aankopen en vermijd 
drukte. 

• Doe uw aankopen en boodschappen ook 
eens in de ochtend of doordeweeks. 

• Ga vooral naar winkels dichterbij huis. 
• Kom zoveel mogelijk alleen. 
• Houd 1,5 meter afstand en draag een 

mondkapje. 
• Bestel online als u ziek of in quarantaine 

bent, dat kan vaak ook bij lokale 
 winkeliers. 



Like ons op Facebook
Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. 

Like de pagina en je kunt erover meepraten.
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De dagen worden korter en dus is het sneller 
donker. Stap jij op de fi ets in het donker? Ga 
dan AAN! Doe je licht aan en kom weer veilig 
thuis.  

Campagne rijksoverheid over fi etsverlichti ng
Dit jaar is er een nieuwe 
rijksoverheidscampagne ontwikkeld over 
fi etsverlichti ng. De campagne heet AAN en 
roept fi etsers op voor goede verlichti ng op 
de fi ets. Fietsers zijn kwetsbaar en helemaal 
in het donker. Goede verlichti ng zorgt ervoor 
dat het risico om te worden aangereden met 
20% afneemt. 

Verkeersveiligheidsambassadeur voor regio Noord-Holland Noord
Verkeersveiligheidsambassadeur Erik Bekkering (wethouder van gemeente Bergen NH) vraagt 
samen met zijn dochters (zie foto) aandacht voor de campagne AAN. Hij zet zich in voor 
verkeersveiligheid in de regio Noord-Holland Noord: ‘Het is zo belangrijk goed zichtbaar in het 
donker te zijn. Fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer. Daarom is fi etsverlichti ng een must, voor 
jong en oud. Dus doe je licht aan en laat je zien!’ 
Check voor meer informati e over de campagne AAN: www.komveiligthuis.nl/fi etsverlichti ng

Laat je zien in het donker en ga AAN!

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 25 november 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Kogerpolder kadastraal perceel Secti e E, nrs, 750,574,746,749,614,573,575,753 en 752 
in De Woude, het revitaliseren van het recreati eterrein Woudhaven, datum ontvangst 13 
november 2020 (WABO2002311)
Simon Pauwelslaan 21 in Akersloot, het plaatsen van een erfafscheiding, datum ontvangst 
13 november 2020 (WABO2002317)
Dorpsstraat 15 in Castricum, het  wijzigen van de gevels van het bijgebouw, datum ontvangst 
16 november 2020 (WABO2002332)
Amberlint 24 in Limmen (kavel 10), het ti jdelijk bewonen van het bijgebouw gedurende de 
bouw van de woning, datum ontvangst 16 november 2020 (WABO2002327)
Poelven 2a, 4a,  6a en 8a in Castricum, het realiseren van een dakterras, datum ontvangst 16 
november 2020 (WABO2002329)
Amberlint (kavel 5) in Limmen, het bouwen en het bewonen van ti jdelijke woonruimte 
ti jdens de bouw van de nieuwe woning, datum ontvangst 17 november 2020 
(WABO2002343)
De Woude (Secti e E, nr.641) in Akersloot, het plaatsen van kastanjehekken, toegangspoort 
en het bouwen van een bijenhotel, datum ontvangst 15 november 2020 (WABO2002320)
Koningsweg 76 in Akersloot, het verbouwen van een monumentale stolpboerderij met 
schuur, datum ontvangst 18 november 2020 (WABO2002354)

Koningsweg 76b in Akersloot, het verbouwen van een monumentale stolpboerderij met 
schuur, datum ontvangst 18 november 2020 (WABO2002356)
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
Bremlaan 24 in Castricum, het vergroten van de woning en het verplaatsen van de uitweg, 
verzenddatum 17 november 2020 (WABO2001510)
Dusseldorperweg 65, 65a, 65b, 65c in Limmen, het intern wijzigen van de appartementen en 
het wijzigen van gevels (legalisati e), verzenddatum 19 november 2020 (WABO2001860)
Burgemeester Zaalbergstraat 13 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
13 november 2020 (WABO2002178)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Middenweg 38 in Limmen het vergroten van de woning, verzenddatum 12 november 2020 
(WABO2001760)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

De komende twee maanden 
is het archeologiemuseum 
gesloten omdat een deel 
van de vaste tentoonstelling 
vernieuwd en heringericht 
wordt. 

Huis van Hilde begint 2021 
feestelijk. Op 15 januari, de 
dag dat Huis van Hilde 6 jaar 
bestaat, vindt de opening 
plaats van een compleet 
nieuw ingerichte vleugel van 
de vaste tentoonstellingszaal. 
Met deze herinrichti ng krijgt 
de periode van de 17e eeuw 
ook een plek in de opstelling. 
De opstelling toont namelijk 
de geschiedenis van Noord-
Holland op chronologische wijze aan de hand van tal van intrigerende archeologische vondsten 
en mensfi guren. Met de toevoeging van de 17e eeuw in deze opstelling is de geschiedenis 
rond en krijgt ook het koloniaal verleden door de overzeese scheepvaart aandacht. Ook krijgt 
de vaste tentoonstelling een geheel nieuwe introducti efi lm voor bezoekers in het hart van de 
opstelling. Onlangs heeft  Huis van Hilde de museumstatus gekregen. Deze mooie bekroning 
wordt ook op 15 januari gevierd.  

Vervolgens opent het museum in februari de nieuwe ti jdelijke tentoonstelling ‘Leven in 
lagen. De mens in het Noord-Hollandse landschap’. Bezoekers kunnen dan verschillende 
archeologische topvondsten voor het eerst zien.  

Logisti eke klus
Om de twee tentoonstellingen en openingen mogelijk te maken, is er de komende weken veel 
ruimte nodig om te kunnen verbouwen en in te richten. Een logisti eke klus die ook nog geheel 
binnen de huidige coronamaatregelen moet worden geklaard. Dit betekent dat het museum 
de corona-richtlijnen die gelden voor het ontvangen van bezoekers nu niet kan volgen. Daarom 
heeft  het team van Huis van Hilde besloten geen publiek meer te ontvangen tot de grootse 
opening op 15 januari 2021. 

Huis van Hilde weer open op 15 januari 2021 

Burgemeester Mans: 
Steun de horeca met 
afhalen en koop lokaal!
Burgemeester Toon Mans roept op om 
Castricumse ondernemers te steunen door zo nu 
en dan eten af te halen of eten te laten bezorgen. 
Dit vertelde de burgemeester zaterdag 
21 november op de radio bij Omroep Castricum. 
Het hele interview is te beluisteren via 
www.castricum105.nl.




