Gemeentenieuws
woensdag 1 december 2021

Blijf naar elkaar omkijken
Beste inwoners,
Het gaat niet goed met corona in Nederland en in onze gemeente. De besmettingscijfers zijn heel hoog, er liggen heel
veel mensen met corona in het ziekenhuis,
ook een aantal van onze inwoners. De IC’s
zijn overvol. Als dit zo doorgaat, kan de
zorg het niet meer aan. Nu al worden er
iedere dag vele operaties uitgesteld van
mensen die al lang op zorg wachten.

herinneren om een mondkapje te dragen
waar dat moet.

Het is duidelijk dat we iets moeten doen
om het aantal coronabesmettingen zo snel
mogelijk en zo veel mogelijk naar beneden
te krijgen. Wat daarbij voorop staat, is dat
het aantal contactenmomenten tussen
mensen onderling naar beneden moet.
Vandaar dat het kabinet afgelopen vrijdag
besloten heeft tot een algehele avondsluiting. In de praktijk betekent dat, dat
or ca ni t ss nti l
in ls cultuurinstellingen en sportverenigingen tussen
vijf uur ’s middags en vijf uur ’s morgens
gesloten moeten zijn. Gelukkig kunnen de
scholen openblijven.

We moeten in deze moeilijke periode
blijven uitzien naar de ander. Besteed aandacht aan elkaar; we moeten met elkaar in
gesprek blijven, ook al liggen onze opvattingen en denkbeelden uit elkaar. Als we
te veel op onszelf komen te staan in deze
tijd, dan wordt ons leven een stuk onaangenamer, grimmiger en harder. Dat gebeurt
niet als we blijven omkijken naar de ander.
Je buurvrouw die niet zo vaak meer buiten
komt, je broer die niet zo lekker in zijn vel
zit, je vriendin die het thuiswerken meer
dan zat is, je collega die zijn handen vol
heeft aan zijn gezin waar een kind corona
heeft – al deze mensen zijn geholpen met
een belangstellend telefoontje, een mooie
kaart of een wandeling met elkaar. Als we
naar elkaar blijven omkijken, dan houden
we corona dragelijk.

Er wordt van ons allemaal het uiterste
gevraagd om de verregaande maatregelen goed na te leven. Welke dat zijn, kunt
u vinden op de website van de gemeente.
We moeten het naleven samen doen. Ik
vraag u met klem om mee te doen. Samen
kunnen we het verschil maken. Vanuit de
gemeente zullen we toezien op de naleving
van de regels. We zullen vaker kijken of
winkels en horecabedrijven hun deuren op
het juiste tijdstip sluiten. Of sportclubs na
17.00 uur de velden en accommodaties
hebben gesloten. We zullen u er ook aan

Het is een moeilijke tijd voor ons allen. Veel
ondernemers worden ook nu weer getroffen. Het verenigingsleven krijgt de zoveelste klap te verduren. Ik leef intens met u
mee. Vanuit de gemeente is het coronaloket weer geopend voor vragen en steun.

Alleen met zijn allen komen we deze moeilijke tijd door en gaan we op weg naar
betere tijden. Op mij kunt u rekenen, mag
ik ook op u rekenen?
Met vriendelijke groet,
Toon ans burgemeester astricum

enk de eus

Hoe strijd tot boek leidt
40.000 Britten en Russen die het vredige
platteland overstroomden en in bloedige
gevechten met eenzelfde aantal Bataven
en Fransen alles wegmaaiden wat hun
voor de voeten kwam. Dat is precies
wat er in Noord-Holland gebeurde in
de stormachtige late zomer van 1799.
Castricum was toen toneel van een bittere
strijd om de macht tussen verschillende
buitenlandse mogendheden.

Deze strijd is onderwerp van het nieuwe
boek van Bob Latten (op de foto links),
‘Invasie 1799. Onheil over Noord-Holland’.
Wethouder Ron de Haan (Kunst en Cultuur
– op de foto rechts) nam het boek in
ontvangst in het gemeentehuis.
‘Invasie 1799. Onheil over Noord-Holland’
is onder meer verkrijgbaar bij boekhandel
Laan, Burgemeester Mooijstraat 19,
Castricum.

Agenda raadsinformatieavond
2 december 2021

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd

Onderwerp

18.00 – 19.30

Lokaal Vitaal toegevoegd aan verkiezingsregister
Het Centraal Stembureau heeft besloten
de naam Lokaal Vitaal toe te voegen aan
het verkiezingsregister. Dit betekent dat
Lokaal Vitaal (ontstaan uit CKenG en GDB)

oto

.
.
20.00 – 21.15
21.30 – 22.30

met deze naam kan meedoen aan de
verkiezingen voor de gemeenteraad van
Castricum.

Auditcommissie
Auditcommissie
Raadsinformatiebijeenkomsten
r s ntati nanci l situati
u
n mo
Presentatie voortgangsrapportage Limmen Zandzoom
Pauze
Presentatie burgerinitiatief de Groene Variant door
initiatiefnemers dhr. Lute en dhr. Van der Eng

Agenda Raadsplein 9 december 2021
Raadsinformatieavond / commissie
Tijd

Leger des Heils Fondsenwerving collecteert
van 28 november t/m 27 december 2021.

Agenda’s vergaderingen gemeenteraad Castricum
Op 2 en 9 december vergadert de raad
vanwege de coronamaatregelen virtueel.
U kunt alle vergaderingen via
castricum.raadsinformatie.nl live volgen en
achteraf terugkijken. Op dezelfde pagina
vindt u tevens alle vergaderstukken.
Wilt u inspreken bij één van de
commissievergaderingen? Meld u dan
voor 17.00 uur op de dag van de
r a rin aan i
ri .
Bij commissies die zijn aangemerkt met
een * is inspreken niet (meer) mogelijk.
U hoeft zich niet aan te melden om tijdens
raadsinformatiebijeenkomsten uw vragen
te stellen of opmerkingen te maken.

Raadsspreekuur
Vertegenwoordigers van de verschillende
gemeenteraadsfracties gaan graag met u
als inwoner in gesprek tijdens 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
ri . it an tot n m t
on r a
voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00
uur. Het eerstvolgende Raadsspreekuur is
op maandag 13 december 2021.
Contact
Voor al uw vragen rondom de
vergaderingen van de raad kunt u bij
ri
t r c t. at an r mail ia
raa s ri @castricum.nl of t l fonisc
via 088 909 7014 of 088 909 7094.

19.30 – 20.45
.
.
21.00 – 21.45
21.00 – 22.00
21.45 – 22.30
22.00 – 22.30

22.45 – 23.00

Onderwerp

Commissies
Overname drie bospercelen op Duin en Bosch
inanci l situati
u
n mo
Pauze
Amendement bij alternatief besluit voorstel zwembad
Burgerinitiatief de Groene Variant
Aangepast voorstel voorbereiding van de nieuwbouw voor het
onderwijs in Castricum-Oost incl. eventuele amendementen*
Commissie Algemene Zaken*
1A Besluitenlijst raadsvergadering 25 november 2021
1B Lijst van ingekomen stukken
1C Lijst ter inzage gelegde informatie
1D Mededelingen van het college
- Algemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden
1E Vragen uit de raad
Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Alternatief voorstel zwembad Castricum incl. amendement
B Aangepast voorstel voorbereiding van de nieuwbouw
voor het onderwijs in Castricum-Oost incl. eventuele
amendementen
C Verklaring van geen bedenkingen Schouw Akersloot
5 Sluiting

voor iedereen
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Wassen

.

Afstand

Basisregels
Basisregels
voor iedereen

Was vaak en goed je
handen.

.

Houd 1,5 meter afstand.

voor iedereen

Hoest en nies in je
elleboog.

Omgevingsvergunningen
Aangevraagd

Geesterduinweg 42 in Castricum, het wijzigen van de gevel (legalisatie),
datum ontvangst 24 november 2021 (WABO2102248)
Groot limmerpolder in Limmen, het verbeteren van het watersysteem,
datum ontvangst 19 november 2021 (WABO2102219)
Het Palet 2 in Limmen, het splitsen van de kantoorruimten, datum ontvangst
24 november 2021 (WABO2102247)
Klapweide 30 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, datum ontvangst
Geef elkaar de ruimte. 20 november 2021 (WABO2102220)
Maatlat 9 in Limmen, het realiseren van 7 bedrijfsunits in een bestaand pand,
datum ontvangst 19 november 2021 (WABO2102212)
Prins Mauritsstraat 26 in Castricum, het uitbreiden van de verdieping,
Houd 1,5 meter afstand.
.
datum ontvangst 22 november 2021 (WABO2102233)
Rijksweg 104 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst
22 november 2021 (WABO2102228)
Van Duurenlaan 9 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst
19 november 2021 (WABO2102215)
Schud geen handen.
Westerweg 172 in Limmen, het bouwen van een berging, datum ontvangst
.
18 november 2021 (WABO2102207)
Zeeweg 71 in Castricum, het tijdelijk plaatsen van paviljoen Deining,
datum ontvangst 19 november 2021 (WABO2102211)
Klachten?
Blijf
thuis
en
Geef elkaar de ruimte.
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar
laat je direct testen. maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt
u contact met ons opnemen.

Schud geen handen.

Draag eenWassen
mondkapje
waar dat verplicht is.

.

Was vaak en goed je
Wassen
handen.

.

Hoest en nies in je
Luchten
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Afstand

Testen

Was vaak en
goed je
elleboog.
handen.
een mondkapje
Zorg voorDraag
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waar dat verplicht is.
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elleboog.
Zet ramen of ventilatieLuchten
roosters open.
Draag een mondkapje
Zorg voor voldoende
waar dat verplicht
is.
frisse lucht.
Laat een huis of gebouw
goed doorluchten.

Houd 1,5 meter afstand.

Schud geen handen.

Rectiﬁcatie:

Testen
Ontvang geen bezoek.In de publicatie van 24 november 2021 is onderstaande ontvangen aanvraag
gepubliceerd:
Brakersweg 2 en 2b in Castricum, het wijzigen van de bestemming,
datum ontvangst 16 november 2021 (WABO2102188)

Geef elkaar de ruimte.

Klachten? Blijf thuis en
laat je direct testen.

Blijf thuis tot je de
testuitslag weet.

Zet ramen of ventilatieroosters open.

Ontvang geen bezoek.

Luchten

Testen
Blijf thuis tot je de
testuitslag weet.

Laat een huis of gebouw
goed doorluchten.

Aangevraagd
Brakersweg 2 en 2b in Castricum, het tijdelijk gebruik van een schuur tbv opslag,
datum ontvangst 16 november 2021 (WABO2102188)
Verleend
Heereweg 8 in Castricum, het bouwen van een schuur, verzenddatum
18 november 2021 (WABO2101911)
Klaas Hoornlaan 1 in Akersloot, het herinrichting van het terrein,
verzenddatum 25 november 2021 (WABO2101707)
Klaas Hoornlaan 1 in Akersloot, het herinrichting van het terrein,
verzenddatum 25 november 2021 (WABO2101707)
Theebos 24 in Limmen, het bouwen van een erker, verzenddatum 23 november
2021 (WABO2101980)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Zorg voor voldoende
frisse lucht.

Klachten? Blijf thuis en
laat je direct testen.

Zet ramen of ventilatieroosters open.

Ontvang geen bezoek.

Laat een huis of gebouw
Bezoek
Postadres
goed
doorluchten.
Raadhuisplein
1
Postbus 1301
1902 AC Castricum

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Bekendmakingen

Verlengen behandeltermijn

1900 BH Castricum

Blijf thuis tot je de
testuitslag weet.

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 - 194 296 61 (whatsapp)
info@castricum.nl

Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.castricum.nl

Bakkummerstraat 54 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen,
het intern wijzigen van de constructie en het vergroten van het dakterras,
verzenddatum 22 november 2021 (WABO2101850)
Bloemgaarde 17 in Castricum, het vergroten van de woning,
verzenddatum 22 november 2021 (WABO2101696)
Geversweg 3 a in Castricum, het saneren van de bodem,
verzenddatum 25 november 2021 (WABO2101965)
Julianaplein 4 in Akersloot, het plaatsen van een dakopbouw,
verzenddatum 23 november 2021 (WABO2101915)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

