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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 
10 december 2020

   Commissie
19.30 – 20.30 Wijziging APV in verband met verbod op Carbid schieten 
 Pauze
21.00 – 22.30 Gereserveerd voor eventuele uitloop 26 november 2020 
 en 3 december 2020 

De gemeenteraad van Castricum wordt voorg-
esteld Rosanne Slootweg (33) aan te wijzen als 
nieuwe griffi  er van de gemeente Castricum. In de 
raadsvergadering van 3 december aanstaande zal 
worden besloten over dit voorstel. 

De invulling van de functi e is voorzien per 1 
januari 2021. Rosanne volgt Vera Hornstra op die 
met ingang van 1 januari 2021 griffi  er wordt in 
de gemeente Alkmaar. Rosanne is politi coloog en 
werkt sinds 2015 als raadsadviseur/plaatsvervan-
gend griffi  er op de griffi  e in Castricum.

Rosanne Slootweg 
beoogd raadsgriffi  er
gemeente 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 meta 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

Maak het verschil 

Laat mensen zoals u weten 
waarvoor u zich aan de 
coronaregels houdt. 
Help ons om corona eronder 
te krijgen. Geef u op via 
www.gezichtgezocht.nl

Geef u op als 
gezicht van de 
campagne!

Afgelopen zondag 29 november 2020 is de gemeente begonnen met het labelen van de 
weesfi etsen bij stati on Castricum. 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.

Geen weesfi ets?
Gebruikt u de fi ets wel? Dan moet u het label volledig verwijderen. Zo weten wij dat uw fi ets 
wordt gebruikt en voorkomt u verwijdering. Het kan zijn dat u door omstandigheden niet in de 
gelegenheid bent geweest om het label op ti jd te verwijderen. U fi ets is na vier weken verwijderd 
en wilt u deze toch terug. Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 0251.

Gemeente haalt weesfi etsen 
weg bij station Castricum

Heeft  u het al genoteerd? Op woensdag 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer.  Door de coronamaatregelen zijn aanpassingen nodig. De rijksoverheid beslist hier bin-
nenkort over. Via deze gemeentepagina houden wij u op de hoogte van de belangrijkste ontwik-
kelingen en de prakti sche zaken die u als kiezer moet weten. U kunt die ook nalezen op de spe-
ciale webpagina www.castricum.nl/verkiezingen

Ook is het vinden van voldoende stembureauleden belangrijk. Daar starten we nu al mee. Heeft  
u interesse om te helpen in een stembureau? Meld u dan nu aan via deze link: 
htt p://castricum.mijnverkiezing.nl

Verkiezingen Tweede Kamer 2021 

Bij meerdere gemeenten in Nederland komen klachten binnen van inwoners die zijn opgelicht 
door websites die zeggen te helpen bij het regelen of aanvragen van zaken bij de gemeente. 
Gemeenten werken niet samen met deze websites. Deze websites en online lokett en vragen om 
gevoelige persoonlijke informati e en geld voor het maken van een afspraak bij de gemeente. Of 
ze rekenen een hoog tarief voor een uitt reksel of akte. 

Een afspraak maken bij de gemeente is alti jd grati s. U kunt een uitt reksel gewoon eenvoudig zelf 
bij de gemeente aanvragen. Net zo makkelijk en veel goedkoper!

Derde partijen ‘verkopen’ diensten 
van de gemeente

Voor de aanleg van een oplaadpunt:
• Ter hoogte van  Hyacintenveld 20, Castricum

Het verkeersbesluit kunt u vinden op www.offi  cielebekendmakingen.nl. Vanaf 2 december 2020 
ligt het verkeersbesluit 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Gedurende deze periode kunt u 
bezwaar maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verkeersbesluit oplaadpunt
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Heeft u uw zorgverzekering al geregeld? 

Wij vinden goede zorg voor onze inwoners belangrijk. 
Ook voor mensen met een laag inkomen. 

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, rijbewijs, 
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 bijvoor-
beeld parkeren, hondenpoep en afval.
boa@debuch.nl

Colofon

Publicatie Castricum 2 december 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Dorpsstraat 39 in Castricum, het wijzigen van de bestemming horeca naar de bestemming 
detailhandel, datum ontvangst 19 november 2020 (WABO2002369)
Geesterduin 27 in Castricum, het inrichten van een bouwplaats, datum ontvangst 19 
november 2020 (WABO2002372)
Hogeweg 146 in Limmen, het bouwen van een loods, datum ontvangst 20 november 2020 
(WABO2002376)
Kerklaan 44 in Akersloot, het verlengen van het dak, datum ontvangst 20 november 2020 
(WABO2002374)
Eerste Groenelaan 139 in Castricum, het bouwen van een erker, datum ontvangst 21 
november 2020 (WABO2002381)
Kerklaan 16 in Akersloot, het bouwen van 11 appartementen, datum ontvangst 21 
november 2020 (WABO2002382)
Sifriedstraat 32 in Castricum, het plaatsen van een aanbouw, het bouwen van een berging 
en het wijzigen van de voorgevel van de woning, datum ontvangst 22 november 2020 
(WABO2002385)
Bloemgaarde 39 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 23 
november 2020 (WABO2002394)
Walstro 1 in Castricum, het uitvoeren van werkzaamheden aan een gemeentelijk monument 
(legalisati e), datum ontvangst 23 november 2020 (WABO2002401)
Heereweg 12 in Castricum, het kappen van een berk, datum ontvangst 25 november 2020 
(WABO2002414)
Brahmslaan 8a in Akersloot, het plaatsen van een overkapping, een nieuw kozijn en 
zonnecollectoren, datum ontvangst 25 november 2020 (WABO2002425)
Middenweg 10 in Limmen, het realiseren van een dakterras op een bestaand plat dak, 
datum ontvangst 26 november 2020 (WABO2002427)
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
Dorpsstraat 29 en 29a, Oudeweg 18 en 20 in Castricum (Dorpsstraat 29), het verbouwen van 
een kantoorpand tot appartementen (begane grond en 1e verdieping), verzenddatum 25 
november 2020 (WABO2001426)

Poelven 2a, 4a,6a en 8a in Castricum, het realiseren van een dakterras, verzenddatum 26 
november 2020 (WABO2002329)
Zeeweg 140 t/m 152, Castricum (even) en Zeeweg 140a t/m 152a, Castricum (even) (Zeeweg 
174), het ti jdelijk verplaatsen van veerti en strandhuizen (seizoensgebonden), verzenddatum 
24 november 2020 (WABO2001869)
Zeeweg 154 t/m 174 (even) in Castricum, het ti jdelijk plaatsen van elf strandhuizen 
(seizoengebonden), verzenddatum 24 november 2020 (WABO2001868)
Zeeweg 71 in Castricum, het ti jdelijk bouwen van Paviljoen Deining, verzenddatum 24 
november 2020 (WABO2001555)
Zeeweg 71a in Castricum, het ti jdelijk bouwen van Paviljoen SportatSea, verzenddatum 24 
november 2020 (WABO2001556)
Zeeweg 71c in Castricum, het ti jdelijk realiseren van een botenvak en plaatsen van 
een container t.b.v. opslag (seizoensgebonden), verzenddatum 24 november 2020 
(WABO2001878)
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)
Sifriedstraat 18a in Castricum (nr 18) het wijzigen van de bestemming t.b.v. mantelzorg, 
verzenddatum 20 november 2020 (WABO2002064)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Dorpsstraat 9 in Akersloot het vergroten van de woning, het bouwen van een garage en het 
aanleggen/verplaatsen van een uitrit, verzenddatum 25 november 2020 (WABO2001965)
Watertorenpad in Castricum het saneren van de bodem, verzenddatum 20 november 2020 
(WABO2001778)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)
Van Oldenbarneveldweg 40 in Castricum het brandveilig gebruik van het pand, 
verzenddatum 27 november 2020 (WABO2001301)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 3 december zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kan 
een ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor meer informati e kunt u 
contact met ons opnemen.

Heeft  u een laag inkomen en een beperkt eigen vermogen? En wilt u kiezen voor een uit-
gebreide zorgverzekering? Maak dan gebruik van de collecti eve zorgverzekering voor minima. 
Ook wel de Gemeentepolis genoemd. Wij bieden samen met zorgverzekeraar Univé de verzeker-
ing aan. Deze bestaat uit een basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. Wij 
betalen een deel van uw zorgverzekering en u krijgt vele extra’s. U kunt zelf de zorg kiezen die bij 
u past. Stap nu makkelijk en snel over via www.gezondverzekerd.nl. U moet de overstap regelen 
voor 31 december 2020.

De voordelen:
- De gemeente betaalt mee aan het aanvullende pakket.
- U krijgt korti ng op de basisverzekering.
- U krijgt ruime vergoedingen voor onder andere brillen, lenzen, fysiotherapie, tandartskosten  
  en de eigen bijdragen WMO/Wlz.
- Univé accepteert iedereen, zonder medische keuring.
- Kiest u het pakket ‘Compleet, € 0,- eigen risico’, dan is uw verplichte eigen risico ook 
  meeverzekerd.

De premies op een rij
 Compact  Compleet Compleet + €-0,00 eigen risico
Bedrag verzekering € 146,31 €   170,92 €  200,32
Korti ng Univé €      3,74 €       3,74 €      3,74
Bijdrage gemeente €    10,- €     20,- €    45,-
U betaalt per maand € 132,57  € 147,18 € 151,58 

Komt u in aanmerking?
U komt voor de Gemeentepolis in aanmerking als u een laag inkomen en een beperkt eigen 
vermogen heeft . Nadat u zich heeft  aangemeld via www.gezondverzekerd.nl, hoort u van ons of 
u in aanmerking komt voor de verzekering.

Collecti eve zorgverzekering afsluiten?
Via www.gezondverzekerd.nl kunt u snel en eenvoudig een collecti eve zorgverzekering afsluiten. 
Typ in het tekstvak: gemeente Castricum.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken bekend dat het 
ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met schuur op het 
perceel naast Schoollaan 2 in Limmen ter inzage ligt. Het ontwerpbesluit met de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 3 december 2020 t/m 13 januari 2021 ter inzage in het 
gemeentehuis van Castricum. Ook is het plan te raadplegen op www.castricum.nl via Plannen en 
Projecten, inzage procedures.
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.

Zienswijze: 
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schrift elijk een zienswijze 
indienen tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning bij het college van burgemeester 
en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), onder vermelding van ‘Zienswijze 
ontwerpbesluit omgevingsvergunning naast Schoollaan 2 Limmen’. Voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze of voor meer informati e kunt u contact opnemen met de heer K. Adema 
van team Plannen en Projecten via 14 0251 of keesadema@debuch.nl.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
voor het bouwen van een woning met 
schuur  op het perceel naast Schoollaan 2 
in Limmen

Regel uw overstap op ti jd
U kunt zich tot en met 31 december 2020 aanmelden. Univé regelt dan de opzegging van uw 
huidige zorgverzekering. U mag alleen overstappen naar Univé als u geen betalingsachterstand 
heeft  bij uw huidige zorgverzekeraar. 

Meer informati e
Op www.castricum.nl vindt u meer informati e over de collecti eve zorgverzekering. 
U kunt ook contact opnemen met de klantenservice van Univé op maandag tot en met vrijdag 
8.00 - 20.00 uur en zaterdag 9.00 - 13.00 uur, telefoonnummer 072 527 76 22. 
Voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met een medewerker van het Sociaal Team 
van de gemeente.




