
woensdag 7 december 2022

Gemeentenieuws

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 gri e
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 8 december 2022 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Vraag de energietoeslag tot 
en met 31 december aan
Door de gestegen prijzen voor gas en 
elektra krijgt iedereen te maken met 
een hogere energierekening. Voor 
inwoners met een laag inkomen geeft 
de Rijksoverheid een eenmalige tege-
moetkoming.

U kunt de energietoeslag aanvragen t/m 31 
december 2022. Bij de beoordeling van uw 
aanvraag kijken we naar uw inkomen op 

het moment van aanvraag en de 3 maan-
den voorafgaand aan uw aanvraag. De 
aanvragen die in december binnenkomen 
worden in 2023 uitbetaald.

Energietoeslag aanvragen
Ga naar www.castricum.nl. U komt dan 
via de knop ‘Energietoeslag’ op de pagina 
waar u de energietoeslag kunt aanvragen. 

Commissies Raadzaal
19.30 – 21.00 Overweg Beverwijkerstraatweg / levendig dorpscentrum 

Castricum: maatregelen 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
2A Besluitenlijst raadsvergadering 24 november 2022
2B  Lijst ingekomen stukken 8 december 2022
2C  Lijst ter inzage gelegde informatie 8 december 2022
2D Mededelingen van het college
2E  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 hemelwater-

scheiding 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

iverse financi le beleidskaders  
- financi le 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 

Voordelige collectieve zorgverzekering 
via de Gemeentepolis 
Heeft u een laag inkomen en weinig 
bezit en spaargeld? En wilt u toch een 
uitgebreide zorgverzekering? Dan is 
er de Gemeentepolis. Dit is een col-
lectieve zorgverzekering die wij samen 
met zorgverzekeraar Univé aanbieden. 
Het voordeel van de Gemeentepolis is 
dat de gemeente elke maand meebe-
taalt aan uw premie. U kunt nog tot en 
met 31 december 2022 overstappen.

De voordelen van de Gemeentepolis
Via de Gemeentepolis krijgt u korting op de 
aanvullende zorgverzekering. U kunt er ook 
voor kiezen om het verplichte eigen risico 
mee te verzekeren. 
Heeft u hoge zorgkosten door een chroni-
sche ziekte of beperking, dan zijn de ver-
goedingen van de Gemeentepolis speciaal 
voor u uitgebreid. Univé accepteert ieder-
een, zonder medische keuring. 

Overstappen naar de Gemeentepolis?
Ga naar www.gezondverzekerd.nl, 
selecteer de gemeente waar u woont en 
meld u aan. Op basis van de gegevens 
die u vervolgens aanlevert, wordt 
beoordeeld of u in aanmerking komt 
voor de Gemeentepolis. Univé regelt 
de opzegging van uw huidige 
zorgverzekering. 

Meer informatie bij Univé 
en het Sociaal Team
Op www.gezondverzekerd.nl vindt u 
meer informatie over de Gemeentepolis. 
U kunt ook bellen met Univé via 072 527 
76 22 (maandag t/m vrijdag tussen 8.00u 
en 20.00u en zaterdag tussen 9.00u en 
13.00u). Voor andere vragen kunt u bellen 
naar het Sociaal Team van de gemeente 
Castricum via 14-0251.

Maandag 12 december: afhalen documenten 
bij gemeente Castricum niet mogelijk 
In verband met een personeelstraining is 
het op maandag 12 december niet mogelijk 
om documenten (paspoort, identiteitsbe-

wijs of rijbewijs) af te halen bij de gemeente 
Castricum. 
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Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Bouwen van één vrijstaande woning en realisatie van 3 parkeerplaatsen.

Ter inzage
Vanaf 7 december 2022 tot en met 18 januari 2023 ligt een zakelijke beschrijving ter 
inzage in het gemeentehuis. U kunt de informatie ook vinden op de website van de 
gemeente. Tegen deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden 
ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. van Boven via 
088-9097491.

Posterieure overeenkomst voor de locatie achter Hogeweg 148 te Limmen

Onderstaande boom wordt binnenkort verwijderd. 

Boom Locatie
1 meelbes Verdistraat tegenover huisnummer 3 te Akersloot

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

Aankondiging verwijderen bomen 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.

Aangevraagd

Laan van Albert’s Hoeve 57 in Castricum, het bouwen van een berging, datum 
ontvangst 30 november 2022 (Z22 102270)
Molenlei 13 a in Akersloot, het wijzigen van de gevel en hoofdentree, datum 
ontvangst 30 november 2022 (Z22 102148)
Rijksweg 127a in Limmen, het bouwen van kassen, datum ontvangst 30 november 
2022 (Z22 102269)
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

Henri Schuytstraat 3 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
29 november 2022 (Z22 093948)
Ixiastraat 5 in Akersloot, het bouwen van een erker, verzenddatum 25 november 
2022 (Z22 100684)
Jacob Catsstraat 22 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
28 november 2022 (Z22 099450)
Van Duurenlaan 17 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
25 november 2022 (Z22 079976)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Evenementen en overige vergunningen 

• Verleende evenementenvergunning Candlelight Shopping & Music, op 
zaterdag 17 december 2022, Centrum Castricum, verzenddatum 30 november 
2022 (Z22 095452)

• Verleende evenementenvergunning AVC jeugdcross 2023, op zaterdag 
14 januari 2023, Zeeweg 31 in Castricum, verzenddatum 1 december 2022 (Z22 
098633)

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

Bouwen van één vrijstaande woning en realisatie van 3 parkeerplaatsen.

Ter inzage
Vanaf 7 december 2022 tot en met 18 januari 2023 ligt een zakelijke beschrijving ter 
inzage in het gemeentehuis. U kunt de informatie ook vinden op de website van de 
gemeente. Tegen deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden 
ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. van Boven via 
088-9097491.

Posterieure overeenkomst voor de locatie achter Hogeweg 150 te Limmen 

Het Cultureel Platform is een adviesorgaan voor de gemeente Castricum. 
Om ervoor te zorgen dat iedere culturele groep vertegenwoordigd is, willen wij graag 
van iedere culturele groep een lid in het platform dat zorgt voor inspraak binnen onze 
vraagstukken.

Wat doet het Cultuurplatform?
Wij geven onze mening aan de gemeente over culturele zaken die zich afspelen binnen 
de gemeente. We hebben tienmaal per jaar vergaderingen waarbij onderwerpen die 
spelen bij de doelgroepen van het platform en bij de gemeente besproken worden. 
Hierbij is ook een lid van de gemeente en de cultuurcoach aanwezig. Indien gewenst 
nodigen wij ook de wethouder uit. Door deze overleggen en stukken proberen wij een 
zo gezond mogelijk cultureel klimaat in de gemeente Castricum te bewerkstelligen. 

Aanmelden
Mocht je interesse hebben, dan ben je van harte welkom om eens aan te schuiven bij 
een vergadering van het platform. Je kunt dan vragen stellen, elkaar leren kennen en 
zien of deelname bij jou past. Het is een vrijwilligersfunctie, dus financieel zit er een 
onkostenvergoeding/reisvergoeding aan vast. Aanmelden kan via 
irisklunder@hotmail.com.

Het Cultuurplatform Castricum is op zoek naar nieuwe leden

Aanmelden kandidaten kan tot 12 december

Wie verdient gemeentelijke 
Waarderingsspeld of Jeugdlintje?
Kent u iemand in uw omgeving die zich bij-
zonder inzet of heeft ingezet voor anderen, 
of door een bijzondere prestatie Castricum 
‘op de kaart’ heeft gezet? Dan kan die in 
aanmerking komen voor een gemeentelijke 
waarderingsspeld of – voor jongeren – een 
Jeugdlintje. En ú kunt die persoon aan-
melden. Doe het wel uiterlijk 12 december, 
via een e-mail aan  bestuurssecretariaat@
castricum.nl. Vermeld erbij waarom die 
persoon een onderscheiding verdient. Een 
jury beoordeelt de inzendingen. Wie aan 
de voorwaarden voldoet, kan tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie op 9 januari een onder-
scheiding krijgen.

Hoe werkt het 
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. 




