
woensdag 14 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 avond van donderdag 22 december is 
een Raadsplein. Tijdens een Raadsplein 
vinden commissievergaderingen plaats 
gevolgd door een raadsvergadering. In een 
commissievergadering vindt het politieke 
debat over een onderwerp plaats. Nadat 
een onderwerp in de commissie besproken 
is, wordt er over gestemd in de raadsverga-
dering twee weken later. Wilt u uw mening 
geven in één van de commissievergade-
ringen, 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.
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.  

Contact met de griffie
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 088 909 
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 griffie van Castricum

        

Agenda Raadsplein 
Donderdag 22 december 2022  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies Raadzaal
19.30 – 20.45 Overweg Beverwijkerstraatweg / levendig dorpscentrum 

Castricum: maatregelen voor de korte termijn 
21.00 – 22.30 Overweg Beverwijkerstraatweg / levendig dorpscentrum 

Castricum: maatregelen voor de lange termijn 
Commissies Trouwzaal

19.30 – 20.00 Commissie Algemene Zaken*
1A.   Besluitenlijst raadsvergadering 8 december 2022
1B.   Lijst brieven aan de raad 22 december 2022
1C.   Lijst ter inzage gelegde informatie 22 december 2022
1D.   Mededelingen van het college
1E.   Vragen uit de raad

20.00 – 20.45 Motie bij integraal beleidskader Sociaal Domein 
21.00 – 21.45 Gedragscode integriteit collegeleden
21.45 – 22.30 Commissie t.b.v. extra bespreking amendement op financiële 

verordening 2023
Raadsvergadering Raadzaal

22.45 – 23.00 1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Integraal beleidskader sociaal domein incl. moties en 

amendementen 
B Diverse financiële beleidskaders: 
- financiële verordening incl. amendement 
- nota reserves en voorzieningen 
- nota vaste activabeleid
- nota weerstandsvermogen en risicomanagement 
- treasurystatuut 
- nota kostentoerekening tariefberekening
C Bestemmingsplan rotonde Rijksweg/Visweg te Limmen 

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

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

(onder voorbehoud van stikstofberekening)
5 Sluiting 

Gemeentelijke onderscheidingen tijdens 
Nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari

De feestdagen zijn in aantocht, het nieuwe 
jaar komt in zicht.

Op maandagavond 9 januari organiseren 
wij onze Nieuwjaarsreceptie in het gemeen-
tehuis. Dan worden ook de gemeentelijke 
Waarderingsspeld en - voor het eerst - het 
Jeugdlintje uitgereikt. 

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 aanmel-
den. Doe het wel uiterlijk 15 december, via 
een e-mail aan bestuurssecretariaat@
castricum.nl. De voorwaarden staan vermeld 
op onze website: castricum.nl/nieuws. 

Aanmelden kandidaten kan nog t/m 15 december

Graag proosten wij met u op 2023
Dat doen wij op maandagavond 

9 januari tussen 19:30 en 21:30 uur 
in het gemeentehuis.

Noteert u de datum alvast in uw agenda?

Actie loopt t/m 31 december

Nog twee weken om aan te melden 
voor inkoopactie woningisolatie

De gemeente organiseert een collec-
tieve inkoopactie woningisolatie. Dit 
doet zij in samenwerking met Duur-
zaam Bouwloket en buurgemeenten 
Uitgeest, Heiloo en Bergen. Er zijn 
inmiddels al ruim 1.250 offertes aange-
vraagd. Aanmelden kan nog tot en met 
31 december. Dus wees snel!

Binnen de inkoopactie kunt u vrijblijvend 
een scherp geprijsde offerte aanvragen 
voor isolerende maatregelen. Daaronder 
vallen spouwmuurisolatie, vloerisolatie, 
bodemisolatie, dakisolatie en isolerende 
beglazing. Een goed geïsoleerde woning 
zorgt ervoor dat uw energierekening 
omlaag gaat. Uw woning verliest min-
der warmte, en u hoeft minder te stoken. 
Ook zorgt woningisolatie voor comfort, en 
een waardevaste en toekomstbestendige 
woning. 

U kunt ook een huisbezoek aanvragen, 
dan komt een vrijwillige energiecoach van 
CALorie Energie bij u thuis om samen een 
stappenplan tot verduurzaming te maken. 
Deze gratis energiescans bij CALorie Ener-
gie komen in 2023 weer beschikbaar. 
U kunt zich nu al aanmelden voor de 
wachtlijst op www.duurzaambouwloket.nl.

Binnen de inkoopactie bieden vakkundige 
isolatiebedrijven uit de regio scherpe offer-
tes. Vraag nu nog een offerte aan via 
www.duurzaambouwloket.nl/buch-actie.



woensdag 9 juni 2021 
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Gemeentenieuws

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 - 194 296 61 (whatsapp)

 in o@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 

.officielebekendmakingen.nl.

Voor de toewijzing van 2 parkeervakken nabij een oplaadpunt ter hoogte van:
• Meidoornlaan 51, Limmen
• Schinjer 23, Castricum
• Terwiel 1, Limmen
• Mient 41, Castricum
• Oude Parklaan 5, Castricum

Het hele verkeersbesluit kunt u vanaf 13 december 2022 vinden op 
.officielebekendmakingen.nl. n het verkeersbesluit staat beschreven hoe u  in de 

periode van 6 weken na publicatie, bezwaar kunt maken. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met David Verhaar  eam Verkeer via davidverhaar@debuch.nl.

Verkeersbesluit oplaadpunt

Gemeentediensten gesloten 
rond de feestdagen
Gemeentehuis en milieustraat
•  Op maandag 26 december, 2e kerstdag, zijn het gemeentehuis (inclusief balies en

receptie) en onze milieustraten gesloten.
•  Op 24 december en 31 december sluiten de milieustraten om 12.00 uur.

Afvalinzameling 
Wijzigingen inzameldagen afval Limmen: 
• De PMD-container wordt in buurt Limmen 1 geleegd op vrijdag 23 december ipv

maandag 26 december.
• De PMD-container wordt in buurt Limmen 2 geleegd op dinsdag 27 december ipv

maandag 26 december.

TIP: U kunt de juiste ophaaldagen altijd vinden op mijnafvalzaken.nl en in de 
Mijn Afvalzaken app. 

Aangevraagd

Beverwijkerstraatweg 8 a in Castricum, het wijzigen van de gevels, 
datum ontvangst 1 december 2022 (Z22 102312)
Het Lageland 11 in Castricum, het plaatsen van een veranda, datum ontvangst 
5 december 2022 (Z22 102605)
Hoogegeest 18 in Akersloot, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
7 december 2022 (Z22 103141)
Jan Hobergstraat 15 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum 
ontvangst 1 december 2022 (Z22 102334)
Kapelweg 20 a in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
7 december 2022 (Z22 103123)
Klaas Hoornlaan 1 in Akersloot, het bouwen van steigers, datum ontvangst 
5 december 2022 (Z22 102767)
Laan van Albert’s Hoeve 138 in Castricum, het vergroten van het bedrijfspand, 
datum ontvangst 7 december 2022 (Z22 103076)
t.h.v. De Skulper 2 in Akersloot, het bouwen van een monument, datum ontvangst
2 december 2022 (Z22 102504)
Visweg 10 in Limmen, het wijzigen van de pannenkap en de voorgevel, datum 
ontvangst 1 december 2022 (Z22 102415)
Vleugeltjesbloem 25 in Castricum, het vervangen van de dakkapel, datum 
ontvangst 6 december 2022 (Z22 102951)

p de e aanvragen is nog niet beslist  egen een aanvraag kunt u geen be waar 
maken  Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag  oor meer in ormatie kunt u 
contact met ons opnemen

Verleend

Beethovensingel 47 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, 
verzenddatum 6 december 2022 (Z22 096780)
Heereweg 58 in Castricum, het realiseren van een Bed and Breakfast, 
verzenddatum 5 december 2022 (Z22 091365)

innen  weken na ver enddatum van et besluit kunnen belang ebbenden be waar 
maken  oor meer in ormatie kunt u contact met ons opnemen

ecti catie erleende omge ings ergunning ge u liceerd 
op 16 november 2022

Rijksweg 64 in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 2 november 
2022 (Z22 098974)
Moet zijn; aanvraag omgevingsvergunning 
Rijksweg 64 in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 2 november 
2022 (Z22 098974)

Evenementen en overige vergunningen 

 erleende alco ol  en terras ergunning Castricum Cit  ro ects  asca
Bakkerspleintje 26 in Castricum, verzenddatum 6 december 2022 (Z22 091349)
 erleende stand laats ergunning olendammer is andel olenaar oor de
verkoop van vis iedere donderdag in de jaren 2023, 2024 en 2025 in Akersloot
aan de Churchillplein in Akersloot, verzenddatum 7 december 2022
(Z22 102446)
innen  weken na ver enddatum van et besluit kunnen belang ebbenden be waar 

maken  oor meer in ormatie kunt u contact met ons opnemen




