
woensdag 15 december 2021 

Gemeentenieuws

Heeft u een laag inkomen en weinig geld? 
Dan komt u misschien in aanmerking voor 
de Gemeentepolis. Dit is een collectieve 
zorgverzekering die wij samen met Univé 
aanbieden. Stap vandaag nog over, zo 
hebben wij tijd om uw situatie voor 31 
december te beoordelen. 

De nieuwe verzekering start op 1 januari. 
Uw oude verzekering wordt automatisch 
voor u opgezegd. 

Kijk vandaag nog op 
www.gezondverzekerd.nl of op 
www.castricum.nl/ziektekostenverzekering.

Volg de vergaderingen gemeente Castricum online
Op 16 en 23 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 commissie-
vergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur 
op de dag van de vergadering aan bij de 
gri e. Bi  commissies die i n aangemerkt 
met een * is inspreken niet (meer) mogelijk. 
U hoeft zich niet aan te melden om tijdens 
raadsinformatiebijeenkomsten uw vra-
gen te stellen of opmerkingen te maken. 
Kijk voor de benodigde informatie over 
deel-nemen aan de raadsinformatiebijeen-
komsten op castricum.raadsinformatie.nl. 

Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met u 
als inwoner in gesprek tijdens het Raads-
spreekuur. Wilt u een verzoek doen, loopt 
u tegen een probleem aan of wilt u een
idee voorleggen, meld u dan aan via de
gri e. it kan tot en met de donderdag
voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00
uur. Het eerstvolgende Raadsspreekuur is
op maandag 24 januari 2021.

Contact
Voor al uw vragen rondom de vergade-
ringen an de raad kunt u i  de gri e 
terecht. Dat kan per mail via 
raadsgri e@castricum.nl  of telefonisc  
via 088 909 7014 of 088 909 7094.

Voorlopige agenda raadsinformatieavond
16 december 2021

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Raadsinformatiebijeenkomsten
19.30 – 21.00  Presentatie voorbereiding van de nieuwbouw voor het 

onderwijs in Castricum-Oost
19.30 – 21.00  Presentatie over actuele ontwikkelingen binnen de volgende 

drie  gemeenschappelijke regelingen:
- Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
- GGD Hollands Noorden
- Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Pauze
Commissies

21.15 – 22.00  Commissie motie inzake realiseren 30% sociale woningbouw in
huursector

22.00 – 22.30   Commissie vervolgbehandeling burgerinitiatief de Groene Variant*

Verander nu nog van zorgverzekering 
Collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen

  

Agenda Raadsplein 23 december 2021
Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies
19.30 – 21.00 Voorbereiding van de nieuwbouw voor het onderwijs in 

Castricum-Oost
19. 0  0.1  Bestemmings lan Heere eg naast  te Bakkum
20.15 – 21.00 Motie bij verklaring van geen bedenkingen Schouw 1 Akersloot

Pauze
21.15 – 22.30 Nota Inventarisatie Kaders en Ontwikkelingen Strand 
21.15 – 22.00 Wijziging doelgroepenverordening
22.00 – 22.30  Commissie Algemene Zaken* 

1A 2e FIRAP gemeente Castricum 2021
1B i iging an de erordening am teli ke i stand en 
 fractieondersteuning 

 Besluitenli st raads ergadering 9 decem er 0 1
B i st an ingekomen stukken 
C i st ter in age gelegde informatie

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 politieke onderwerpen
 Besluit orming

A 2e FIRAP 2021
B i iging an de erordening am teli ke i stand en 

fractieondersteuning
C Burgerinitiatief de roene ariant 
D Verklaring van geen bedenkingen Schouw 1 Akersloot 

incl. motie
E Motie inzake realiseren 30% sociale woningbouw in 

huursector
5 Sluiting

Vanwege werkzaamheden zal de veerpont 
op 16 december al om 18:30 uur uit de 
vaart gaat in plaats van 20:00 uur. De 
veerstoep aan de oostkant moet worden 

aangepast. Deze werkzaamheden zijn de 
volgende ochtend gereed en de veerpont 
vaart dan weer volgens het normale 
rooster.

Veerpont Akersloot eerder uit de vaart

Ook bij de komende verkiezingen, voor 
de gemeenteraad, in maart volgend 
jaar, kunnen kiezers op drie dagen bij 
het stembureau terecht om hun stem uit 
te rengen. Bent u kiesgerec tigd  dan 
kunt u uw stem uitbrengen op maandag 
14, dinsdag 15 of woensdag 16 maart. 
Op woensdag zijn alle stembureaus 
open, op maandag en dinsdag niet 
allemaal. Welke dat zijn, wordt nog 

bepaald. Op deze manier wordt de 
drukte in de stembureaus zo veel 
mogelijk gespreid. 

In de komende weken, tot aan week 
van de verkiezingen, leest u op deze 
gemeentepagina meer informatie over 
de verkiezingen. Op de website komt 
binnenkort een aparte verkiezingspagina 
online.

Gemeenteraadsverkiezingen gespreid: 
drie dagen om te stemmen

Horecabedrijven, zoals cafés, 
moeten zich houden aan bepaalde 
geluidsnormen. Op grond van de 
Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV) van gemeente Castricum kan 
het college jaarlijks een aantal dagen 
aanwijzen waarop collectieve festiviteiten 
zijn. Op deze dagen gelden iets 
lichtere geluidsnormen. Wel blijft de 
verplichting voor exploitanten van deze 
horecabedrijven bestaan om alles te 
doen of na te laten wat redelijkerwijs mag 
worden verwacht om overmatige hinder 
te voorkomen. Dit aanwijzingsbesluit 
geldt niet voor evenementen die in 
de openlucht georganiseerd zijn en 
waarbij inzet is  van versterkt geluid. 
Daarvoor vraagt de organisatie een 
evenementenvergunning aan.

De volgende data zijn aangewezen als 
collectieve festiviteiten in 2022.

Hele gemeente:
 oningsnac t dinsdag  a ril 0  o
woensdag 27 april vanaf 18.00 uur
 oningsdag oensdag  a ril 0
 1e aasdag ondag 1  a ril 0
 1e inksterdag ondag  uni 0
 e erstdag maandag  decem er
2022

Kern Akersloot (inclusief de Woude):
 ermis kersloot ri dag  augustus tot
en met maandag 8 augustus 2022

Kern Castricum:
 ermis Castricum ri dag 1  augustus
tot en met zondag 14 augustus 2022

Kern Limmen:
 ermis immen ri dag 9 se tem er tot
en met maandag 12 september 2022

Kern Bakkum:
 ermis Bakkum ri dag  okto er tot en
met zondag 9 oktober 2022

Aangepaste geluidsnormen voor 
collectieve festiviteiten 2022
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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

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen
Aangevraagd

Adriaen Banckertsstraat 2 in Castricum, het verlengen van de bestaande veranda 
(legalisatie), datum ontvangst 2 december 2021 (WABO2102306)
Adriaen Banckertsstraat 2 in Castricum, het verlengen van de bestaande schutting 
(legalisatie), datum ontvangst 2 december 2021 (WABO2102307)
Arnoldsonstraat 14 in Castricum, het veranderen van de garagedeur, datum 
ontvangst 2 december 2021 (WABO2102304)
Boccherinistraat 49 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
5 december 2021 (WABO2102323)
Brakersweg 2a (nabij) in Castricum, het veranderen van de schuur naar een woning 
met opslagruimte, datum ontvangst 8 december 2021 (WABO2102351
Breedeweg 44 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
7 december 2021 (WABO2102344)
De Noord 3 in Akersloot, het bouwen van een brug, datum ontvangst 6 december 
2021 (WABO2102329)
Henri Dunantsingel 22 in Castricum, 9-12 het plaatsen van een dakkapel, datum 
ontvangst 7 december 2021 (WABO2102338)
Jan van Galenlaan 15 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
3 december 2021 (WABO2102310)
Oranjelaan 43 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
7 december 2021 (WABO2102343)
't Kieftenland 9 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
3 december 2021 (WABO2102313) 
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

Burgemeester Mooijstraat 12 en12a in Castricum, het splitsen van het pand in 
winkel en bovenwoning, verzenddatum 7 december 2021 (WABO2101803)
Charlotte de Bourbonstraat 34 in Castricum, het vergroten van de woning, 
verzenddatum 2 december 2021 (WABO2101868)
Kapelweg 10 in Limmen, het aanleggen van een uitweg, verzenddatum 8 december 
2021 (WABO2102151)
Kapelweg 24 in Limmen, het wijzigen van de voorgevel, verzenddatum 7 december 
2021 (WABO2101829)
Zeeweg 2 in Limmen, het tijdelijk stallen van kampeermiddelen, verzenddatum 
6 december 2021 (WABO2101991)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Gemeentehuis
Vrijdag 24 december: 
balie en receptie zijn open tot 12.00 uur. 
Vrijdag 31 december: 
balie en receptie zijn open tot 11.00 uur. 

Afval
In de weken rond kerst en jaarwisseling 
gaat de afvalinzameling zoals u gewend 
bent. 

De milieustraten zijn doordeweeks op 
de gebruikelijke tijden geopend, behalve 
vrijdag 31 december. De milieustraten 
van Castricum en Heiloo sluiten deze 
oudejaarsdag om 13.00 uur. De andere 
milieustraten zijn dan standaard al 
gesloten.
Op zaterdag 25 december (1e Kerstdag) 
en zaterdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) zijn 
alle milieustraten gesloten.

Onze openingstijden en afvalinzameling rond 
de feestdagen

Verlengen behandeltermijn

Zeeweg 31 in Castricum, het verbouwen van gebouw 13, verzenddatum 6 december 
2021 (WABO2101971)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Evenementen en overig vergunningen

Verleende standplaatsvergunning verkoop van vis, Visspecialiteiten De Graaf 
van Spakenburg, Balatonfuredplein in Castricum, verzenddatum 9 december 2021 
(APV2100797)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
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