
woensdag 30 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 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 12.00 uur op de donderdag 
voorafgaand aan het spreekuur. Het eerst-
volgende raadsspreekuur is op maandag 
12 december 2022.

ontact 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 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 8 december 2022 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Leger des Heils Fondsenwerving collecteert 
van 27 november t/m 3 december 2022

Pop-up Duurzame Showroom 
aan de Vuurbaak
“Bent u benieuwd hoe een warmte-
pomp eruitziet? Of hoe verschillende 
energiebesparende maatregelen wer-
ken? Kom dan 7 december langs bij 
de Duurzame Showroom in Limmen,” 
aldus wethouder duurzaamheid, Valen-
tijn Brouwer. In deze showroom zijn 
kleine en grotere maatregelen te bekij-
ken. Zoals radiatorfolie, een infrarood-
paneel en zonnepanelen. 

“Al met kleine stappen, zoals het aanbren-
gen van isolatie of door het beter gebruiken 
van de verwarming, kunt u energie bespa-
ren,” licht Brouwer toe. Bij de Duurzame 
Showroom vertellen ze er graag alles 
over. Aanwezig zijn een adviseur van het 
Duurzaam Bouwloket en energiecoaches 
van CALorie Energie. De showroom staat 
woensdag 7 december van 9:00 uur tot 
16:00 uur tegenover de Albert Heijn aan de 
Vuurbaak in Limmen. 

Inkoopactie en duurzaam advies
Tot 1 januari 2022 loopt er een lokale 
inkoopactie voor woningisolatie via 
Duurzaam Bouwloket. Inschrijven kan via
 www.duurzaambouwloket.nl/buch-actie. 
Het Duurzaam Bouwloket is het energie-
loket van de gemeente Castricum. 
Inwoners kunnen hier terecht voor advies 
over het energiezuinig, duurzaam en aard-
gasvrij maken van hun woning. Het advies 
is gratis en onafhankelijk. Ook adviseren ze 
over subsidies en financiering. 

Heeft u vragen?
Vragen kunnen ook telefonisch of per mail 
gesteld worden via 072-743 39 56 en 
info@duurzaambouwloket.nl. Spontaan 
langskomen kan op 7 december in Lim-
men, of eerder in Egmond aan den Hoef, 
waar de showroom donderdag 1 december 
bij de Albert Heijn zal staan. 

Commissies Raadzaal
19.30 – 21.00 Overweg Beverwijkerstraatweg / levendig dorpscentrum 

Castricum: maartregelen voor de korte en de lange termijn 
21.15 – 22.30 Consultatie ontwerp Omgevingsvisie 

Commissies Trouwzaal
19.30 – 21.00 Integraal beleidskader sociaal domein 2023 - 2026
21.15 – 21.45 Vervolg integraal beleidskader sociaal domein
21.45 – 22.30 Commissie Algemene Zaken*

1A.   Plan van aanpak implementatie nieuwe Wgr
1A.   Besluitenlijst raadsvergadering 24 november 2022
1B.   Lijst ingekomen stukken 8 december 2022
1C.   Lijst ter inzage gelegde informatie 8 december 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 Diverse documenten m.b.t. water en riolering:
- Verordening eenmalig rioolaansluitrecht;
- Aansluitverordening;
- Verordening afvoer hemel- en grondwater 

hemelwaterscheiding Castricum
- Verordening hemelwaterberging Castricum
B Zienswijze op derde begrotingswijziging BUCH naar 

aanleiding van 2e voortgangsrapportage BUCH
C 2e FIRAP gemeente Castricum 2022
D Verordening op de auditcommissie 2022

Diverse financiële beleidskaders: 
- financiële verordening incl. amendement 
- nota reserves en voorzieningen 
- nota vaste activabeleid
- nota weerstandsvermogen en risicomanagement 
- treasurystatuut 
- nota kostentoerekening tariefberekening 
F Quickscan rekenkamercommissie BUCH naar begroting 

Castricum 2023
G Plan van aanpak implementatie nieuwe Wgr (onder 

voorbehoud van commissiebehandeling)
H Bestemmingsplan Tegro-Schilder, herziening locatie Rijksweg 

te Limmen 
I Bestemmingsplan rotonde Rijksweg/Visweg te Limmen 

(onder voorbehoud van stikstofberekening) 
J Exploitatieplan ‘Limmen-Zandzoom’, 8e herziening (onder 

voorbehoud van stikstofberekening)
K Exploitatieplan ‘Rotonde Rijksweg-Visweg’ Limmen (onder 

voorbehoud van stikstofberekening)
L Bestemmingsplan Zanderij Zuid deelgebied 3 (Kaptein Kaas) 

(onder voorbehoud van stikstofberekening)
5 Sluiting 
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Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Het Gasthuisweidje is een waterbergingsgebied gelegen tussen de kern Castricum 
en de Zeeweg (N513). Het heeft een oppervlakte van bijna 5 ha. Het Draaiweid is 
een waterbergingsgebied gelegen ten oosten van de kern Castricum en heeft een 
oppervlakte van circa 12 ha. Beide waterbergingsgebieden zijn onderdeel van de 
Grootlimmerpolder.

Het bestemmingsplan “Bergingsgebieden Schulpvaart” zorgt voor het borgen 
van de waterbergingsfunctie door met het voorliggende bestemmingsplan de 
dubbelbestemming ‘Waterstaat - Waterbergingsgebied’ toe te kennen, in aanvulling op 
het geldende planologische regime.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 1 december 2022 t/m woensdag 
11 januari 2023 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1 
te Castricum. Tevens zijn de plannen te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl 
onder de plannaam ‘Bergingsgebieden Schulpvaart’, met plan-identificatienummer: 
NL.IMRO.0383.BPC22Schulpvaart-ON01. De pdf-bestanden zijn beschikbaar via: 
www.castricum.nl/inzage. De officiële publicatie vindt u op officielebekendmakingen.nl.

Tijdens bovengenoemde periode kan iedereen een schriftelijke zienswijze naar voren 
brengen bij burgemeester en wethouders, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. Voor 
een mondelinge zienswijze of vragen kan contact worden opgenomen met de heer 
J.H. Moraal via telefoonnummer 14 0251 of per e-mail jelgermoraal@debuch.nl.

Ontwerp bestemmingsplan “Bergingsgebieden Schulpvaart” 

Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van:
• Geesterduinweg in Castricum
• Iepenlaan in Castricum

Het verkeersbesluit kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf 30 
november 2022 ligt het verkeersbesluit 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens 
deze periode kunt u bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Team Verkeer en Vervoer Castricum via 14 0251.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

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.

Gemeentegids 2022-2023 verschenen
De gemeentegids is er weer! In editie 
2022-2023 zijn alle gegevens weer op orde 
gebracht. Het gaat niet alleen om onze 
eigen contactgegevens en alle informatie 
over gemeentelijke producten en diensten, 
maar ook de contactgegevens van alle 
organisaties, verenigingen en instellingen in 
onze gemeente. De uitgever, LokaalTotaal, 
zorgt voor productie en verspreiding. 

Waar af te halen? 
De gids is voor iedereen gratis af te halen 
op diverse plekken in de gemeente:
- De receptie van het gemeentehuis 
- Afvalbrengstation Schulpstet 
- Alle vestigingen van bibliotheek 
   Kennemerwaard 

- Restaurant De Oude Keuken 
   (terrein Dijk en Duin)
- Stichting Welzijn vestiging Castricum
- Gezondheidscentrum Limmen 

Liever online? 
Raadpleegt u de informatie uit de nieuwste 
gemeentegids liever online? Dat kan op 
www.lokaaltotaal.nl/castricum. Overigens 
is de informatie die staat vermeld in de 
gedrukte gids ook altijd en volledig up-to-
date terug te vinden op www.castricum.nl 
en (eventueel via internet-zoekmachines) op 
de websites van de specifieke instanties of 
verenigingen.  

Aangevraagd

Dusseldorperweg 64 in Limmen, het aanleggen van een terras aan de westzijde 
van Vredeburg, datum ontvangst 18 november 2022 (Z22 101186)
Eerste Groenelaan 88 in Castricum, het instandhouden van de tijdelijke huisvesting, 
datum ontvangst 22 november 2022 (Z22 101305)
Kapelweg 32 in Limmen, het bouwen van een zorgwoning, datum ontvangst 
23 november 2022 (Z22 101518)
Kerklaan 36 in Akersloot, het vergroten van de verdieping, datum ontvangst 
17 november 2022 (Z22 100781)
Leo Toepoelstraat 16 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum 
ontvangst 23 november 2022 (Z22 101501)
Oudeweg 14 en 16 in Castricum (Dorpsstraat 29), het gewijzigd uitvoeren van de 
verleende vergunning voor het verbouwen van een kantoorpand tot appartementen 
(begane grond en 1e verdieping), datum ontvangst 17 november 2022 (Z22 100761)
Roelat 1 in Limmen, het bouwen van een kap op de garage, datum ontvangst 17 
november 2022 (Z22 100749)
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

Achterweg 19 in Limmen, het bouwen van een woning, verzenddatum 17 november 
2022 (Z22 091058)
Beverwijkerstraatweg 205 in Castricum, het aanleggen van kunstgras, 
verzenddatum 24 november 2022 (Z22 094457)
Kooiweg 10 in Castricum, het wijzigen van de uitrit, verzenddatum 17 november 
2022 (Z22 092371)
Schubertstraat 23 in Akersloot, het verhogen van het dak en het plaatsen van 
dakkapellen, verzenddatum 22 november 2022 (Z22 100058)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Henri Schuytstraat 3 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
22 november 2022 (Z22 093948)
Rollerusstraat 1 in Castricum, het verplaatsen van de positie van het bijgebouw, 
verzenddatum 21 november 2022 (Z22 093748)
Westerweg 134 in Limmen, het verhogen van het dak, verzenddatum 17 november 
2022 (Z22 093767)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Buiten behandeling (vergunningsvrij)

Meidoornlaan 19 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
16 november 2022 (Z22 094537)

Evenementen en overige vergunningen 

• Verleende standplaatsvergunning tijdelijk informatieloket duurzaam bouwen, 
op woensdag 7 december 2022, Vuurbaak 1 in Limmen, verzenddatum 
22 november 2022 (Z22 100865)

• Verleende standplaatsvergunning tijdelijk verkoop kerstbomen, van woens-
dag 23 november 2022 tot en met woensdag 21 december 2022, Geester-
duinweg in Castricum, verzenddatum 22 november 2022 (Z22 101323)

• Verleende terrasvergunning Snack Bistro de Toren, Geesterduinweg 42 in 
Castricum, verzenddatum 23 november 2022 (Z22 079124)

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




