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Agenda Raadsplein 
17 december 2020

  
 Commissies
19.00 – 19.30  Reacti e op bezwaarschrift en afval* 
19.30 – 20.15 Moti es en amendementen bij kaderstellend besluit Brakersweg 19-21  
 Castricum*
   

19.30 – 20.15 Commissie Algemene Zaken* 
  

 1A Intrekken en vaststellen verordening belasti ng op roerende woon- 
       en bedrijfsruimten 2021 en intrekken en vaststellen verordening  
       onroerende-zaakbelasti ngen 2021
 1B Ontslagbesluit commissielid 
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 3 december 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
 Pauze
20.30 – 21.30 Moti es en amendementen bij ruimtelijk kader Zanderij Noord*   

20.30 – 21.30 Moti es bij beheersmaatregelen Sociaal Domein*
  

21.45 – 22.00  Raadsvergadering 
   

 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Ruimtelijk kader Zanderij Noord inclusief moti es en amendementen  
     (o.v.b. commissiebehandeling)
 B Kaderstellend besluit Brakersweg 19-21 te Castricum inclusief moti es   
     (o.v.b. commissiebehandeling)
 C Intrekken en vaststellen van de verordening belasti ng op roerende  
     woon- en bedrijfsruimten 2021 en bij verordening onroerende-
     zaakbelasti ngen 2021 (o.v.b. commissiebehandeling)
 D Intrekken en vaststellen van de verordening onroerende-
     zaakbelasti ngen 2021(o.v.b. commissiebehandeling)
 E Moti es sociaal domein  (o.v.b. commissiebehandeling)
 F Ontslagbesluit commissielid (o.v.b. commissiebehandeling)
 G Reacti e op bezwaarschrift en afval
 5 Afscheid raadsgriffi  er mw. V. Hornstra
 6 Sluiti ng

Eind november is het startsein 
gegeven voor Welzijn op 
Recept in Castricum. Mede 
vanwege corona zien zowel 
de huisartsenprakti jken als 
het sociaal team het aantal 
gevallen van eenzaamheid 
toenemen. 38% van de 
inwoners van Castricum voelt 
zich eenzaam. Steeds meer 
mensen doen een beroep op 
de huisartsenprakti jk vanwege 
psychosociale klachten. Het 
doel van de kick-off  was om 
verbinding tussen het sociaal 
domein en medisch domein te 
maken en te bespreken voor 
welke problemati ek Welzijn 
op Recept in Castricum en 
Akersloot een oplossing is. 

Juiste zorg op  juiste plek
Welzijn op Recept is een bewezen samenwerkingsvorm voor mensen met psychosociale 
klachten. Lang niet alle gezondheidsklachten hebben een fysieke oorzaak. Soms ligt de oorzaak 
bij zaken zoals eenzaamheid, zorgen om schulden en/of werkeloosheid. Hierbij kan Welzijn op 
Recept een oplossing bieden. In plaats dat een huisarts of prakti jkondersteuner een pati ënt 
doorverwijst naar zwaardere zorgverlening of medicijnen voorschrijft , wordt doorverwezen naar 
het sociaal team om de vraag helder te krijgen. Wat soms bijvoorbeeld helpt, is deelname aan 
welzijnsacti viteiten in de buurt of vrijwilligerswerk. Hierdoor krijgen inwoners de juiste zorg op 
de juiste plek en vermindert de druk op de huisartsenprakti jk.

Inwoner centraal
Bij Welzijn op Recept staat de pati ënt/inwoner en zijn leven centraal. Hiervoor is een goede 
samenwerking tussen het medische en sociale domein nodig. Het unieke aan Welzijn op Recept 
Castricum is dat deze aanpak aansluit bij het programma Één tegen eenzaamheid. Zowel onder 
jong als oud is eenzaamheid een groot probleem. 

38% van de inwoners van Castricum voelt zich eenzaam

Welzijn op Recept: brug tussen sociaal 
en medisch domein 

Op donderdag 24 december en donderdag 31 december is het gemeentehuis tot 15.00 uur 
geopend. Veel informati e over onze producten vindt u op onze website. Wilt u langskomen? 
Maak dan een afspraak via www.castricum.nl of bel 14 0251

Openingstijden tijdens de feestdagen

Als de feestdagen voorbij zijn kan het opruimen beginnen. Maar wat te doen met uw 
kerstboom? Hieronder leest u de verschillende mogelijkheden.
•  U kunt uw kerstboom wegbrengen naar het afvalbrengdepot aan het Schulpstet in 

Castricum; 
•  U kunt uw kerstboom klein knippen en in de groene bak doen;
•  U kunt op woensdag 6 januari tussen 13.30 uur en 16.00 uur uw kerstboom inleveren op 

één  van de volgende adressen: 
1. Limmen, groenonderkomen/brandweer aan de Rijksweg 51; 
2. Akersloot, groenonderkomen / brandweer aan de Buurtweg 51;
3. Castricum, groenonderkomen aan de Mr. Gilles van de Bempdenstraat 5;
4. Castricum, aan de Van Haerlemlaan ingang sportvelden Wouterland;
5. Castricum, nabij het parkeerterrein van het groenonderkomen aan de Bloemen.

Speciaal voor de jeugd! Op 6 januari is iedere ingeleverde kerstboom € 0,50 waard! 
(m.u.v. bomen die bij het afvalbrengdepot ingeleverd worden)

Inzameling kerstbomen 2021

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.

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

Het college van B&W van Castricum heeft  op 8 december 2020 het Defi niti eve Ontwerp van de 
Herinrichti ng Rijksweg Limmen vastgesteld. Het is dus niet meer mogelijk hierop te reageren. 
Het parti cipati etraject liep van mei 2019 tot en met november 2020.
Het ontwerp is te vinden op: www.castricum.nl/rijksweg. De uitvoering start  naar verwachti ng 
in april 2022.
Mocht u na het bekijken van de projectpagina nog vragen heeft  over het project, dan kunt u uw 
contact opnemen via rijksweglimmen@debuch.nl. 

Defi nitief Ontwerp Rijksweg 
Limmen vastgesteld

Afgelopen donderdag zijn ti jdens een ingelaste raadsvergadering de volgende tarieven voor de 
afvalstoff enheffi  ng 2021 vastgesteld: 

Vaste afvalstoff enheffi  ng 2021
Vast tarief eenpersoonshuishouden € 204,12
Vast tarief tweepersoonshuishouden € 227,52
Vast tarief > tweepersoonshuishouden € 269,40

Variabele kosten 
140 l. container restafval per leging € 3,64
240 l. container restafval per leging € 6,25
Inworp ondergrondse container (zak 60 liter)  € 1,10
Inworp ondergrondse container (zak 30 liter) € 0,55

Nieuwe tarieven afvalstofheffi  ng Castricum

Dit jaar kunt u nog een mantelzorgwaardering aanvragen voor 2020 tot donderdag 31 december 
aanstaande.

Inwoners die intensieve zorg en/ of ondersteuning krijgen van familie of andere naasten, 
kunnen deze mantelzorgers in ’t zonnetje zett en. Mantelzorg is belangrijk en onmisbaar werk. 
De gemeente wil de mantelzorgers daarvoor bedanken met een cadeaubon. Aanmelding en 
voorwaarden vindt u op de gemeentelijke website www.castricum.nl/mantelzorg.

Een mantelzorger in ‘t zonnetje zetten?
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken bekend dat zij een 
geactualiseerde regionale bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer hebben vastgesteld.
 
Hergebruik van grond en baggerspecie is sinds 1 juli 2008 geregeld in het Besluit 
bodemkwaliteit en in de Regeling bodemkwaliteit. Het Besluit kent een landelijk beleidskader 
(generiek) en geeft  tevens de mogelijkheid aan gemeenten om lokaal gebiedsgericht beleid 
voor grondverzet vast te stellen (gebiedsspecifi ek). Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk 
hergebruik van grond en baggerspecie, zodat minder materiaal hoeft  te worden gestort en 
minder primaire grondstoff en nodig zijn.

Met gebiedsspecifi ek beleid kan een gemeente afwijken van het generieke landelijke beleid, 
waardoor meer ruimte kan worden gecreëerd voor de afzet van vrijkomende grond- en 
baggerstromen. Dit is mogelijk door lokale maximale waarden (LMW) op te stellen. Zo kan 
worden gestuurd op het beschermingsniveau en de toepassingsmogelijkheden voor grond en 
baggerspecie binnen (delen van) het beheergebied. Hierbij moet wel worden vastgehouden 
aan het basisprincipe van het Besluit; namelijk dat de kwaliteit van de grond die wordt 
toegepast in een gebied alti jd geschikt moet zijn voor de functi e die het gebied heeft .
Om gebruik te kunnen maken van gebiedsspecifi ek beleid dient een gemeente te beschikken 
over een:
- bodemfuncti eklassenkaart (weergave van het huidige / toekomsti ge gebruik van een  
  gebied)  
- bodemkwaliteitskaart (weergave van de huidige kwaliteit van de bodem in een gebied) 
- nota bodembeheer (de uitwerking van het gebiedsspecifi eke beleid)
 
De gemeente Castricum heeft  haar eerder vastgestelde regionale bodemkwaliteitskaart en 
nota bodembeheer geactualiseerd voor PFAS-verbindingen. 
 
Op grond van een wijziging in het Besluit bodemkwaliteit (publicati e Staatsblad 491, 17 
december 2019) is tot 1 januari 2021 geregeld dat:
- Gebiedsspecifi ek beleid met betrekking tot PFAS-verbindingen kan worden vastgesteld door  
  het college van burgemeester en wethouders in plaats van de gemeenteraad.
- De reguliere procedure van inspraak vooraf mag worden vervangen door bezwaar achteraf.

Op 9 december is middels een kennisgeving aangegeven dat het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Castricum van deze mogelijkheid gebruik maken.
Het besluit tot vaststelling van de geactualiseerde regionale bodemkwaliteitskaart en nota 
bodembeheer treedt één dag na deze bekendmaking in werking.

Inzage   
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen voor een periode van zes weken ter inzage. 
U kunt de stukken inzien op: www.castricum.nl/inzage

Ook kunt u de stukken inzien ti jdens openingsti jden bij de publieksbalies van de gemeente 
Castricum, Raadhuisplein 1 te Castricum. Vanwege de coronamaatregelen is dit alleen mogelijk 
op afspraak. Voor het maken van een afspraak belt u 14 0251.

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met 
ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door. U kunt hiervoor ti jdens 
kantooruren bellen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, tel. 088 102 1300
 
Wilt u na dit gesprek alsnog bezwaar maken? Dan kunt u een bezwaarschrift  sturen naar het 
college van burgemeester en wethouders. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift  indient 
binnen zes weken na de dag waarop het besluit is gepubliceerd. Daarmee voorkomt u dat wij 
uw bezwaarschrift  niet meer kunnen behandelen.

Hoe maakt u bezwaar?
U kunt uw bezwaarschrift  schrift elijk indienen. Stuurt u dit aan het college van burgemeester 
en wethouders, postbus 1301 1900 BH Castricum.
In uw bezwaarschrift  moet het volgende staan:
- uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt  
  bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van het besluit vermelden of een kopie meesturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum;
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift  heeft  geen schorsende werking. Dat betekent dat het 
besluit blijft  gelden in de ti jd dat uw bezwaarschrift  in behandeling is. Kunt u een beslissing 
op uw  bezwaarschrift  niet afwachten, omdat er spoed noodzakelijk is? Dan kunt u een 
voorlopige voorziening aanvragen. Daarmee vraagt u de rechter om de werking van het besluit 
van de gemeente uit te stellen. Een voorlopige voorziening aanvragen kan alleen als u een 
bezwaarschrift  hebt ingediend. Voor de behandeling van uw aanvraag moet u griffi  erecht 
betalen aan de rechtbank. 

U vraagt een voorlopige voorziening schrift elijk aan bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.  

Informati e
Informati e kunt u ti jdens kantooruren verkrijgen via de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
– tel. 088 102 1300 of via postbus@odnhn.nl

Bekendmaking vaststelling geactualiseerde bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer

Op grond van arti kel 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Castricum 
zal op 18 december 2020 een aanhangwagen zonder kenteken te Middelweg 3b, 1906 AP te 
Limmen worden verwijderd. Wij wijzen erop dat de kosten voor het verwijderen ten laste van de 
eigenaar komen. 

Voor meer informati e kunt u contact opnemen met team Handhaving via 14 0251 met 
zaaknummer 607179.

Tussen 12 november en 31 december van ieder kalenderjaar kunt u veranderen van 
zorgverzekering of kiezen voor een andere aanbieder daarvan. Houdt u daar alvast rekening 
mee? Voor mensen met een laag inkomen en klein eigen vermogen heeft  de gemeente 
een collecti eve zorgverzekering. Dat is de Gemeentepolis. Wij bieden deze polis samen met 
zorgverzekeraar Univé aan. Als u overstapt, gaat de nieuwe verzekering per 1 januari in. 
Uw oude verzekering wordt automati sch voor u opgezegd. Meer weten? 
Kijk op www.gezondverzekerd.nl of neem contact op met het Sociaal Team in uw gemeente.

Verwijderen aanhangwagen zonder kenteken

Collecti eve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen

Gebruik maken van de Gemeentepolis? 
Vóór 31 december kunt u veranderen 
van  zorgverzekering 

Publicatie Castricum 18 december 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Castricummer Werf 94 in Castricum, het vergroten van het bedrijfsgebouw, datum ontvangst 
3 december 2020 (WABO2002491)
Kastanjelaan 27 in Castricum, het realiseren van een parkeerplaats, datum ontvangst 5 
december 2020 (WABO2002498)
Jacob Catsstraat 9 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), datum ontvangst 
5 december 2020 (WABO2002499)
Burg Nieuwenhuijsenstr 15 in Limmen, het vergroten van de garage, datum ontvangst 7 
december 2020 (WABO2002517)
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
Amberlint 10 in Limmen (kavel 15), het bouwen van een woning, verzenddatum 4 december 
2020 (WABO2002255)

Middenweg 30 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 7 december 2020 
(WABO2002177)
Geesterduin 31b, Castricum (secti e C4650), het plaatsen van een bloemenkiosk, 
verzenddatum 8 december 2020 (WABO2002305)
Jacob Catsstraat 9 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), verzenddatum 8 
december 2020 (WABO2002499)
Amberlint 24 in Limmen (kavel 10), het ti jdelijk bewonen van het bijgebouw gedurende de 
bouw van de woning, verzenddatum 8 december 2020 (WABO2002327)
Mient 82 in Castricum, het veranderen van de gevel van de woning, verzenddatum 7 
december 2020 (WABO2002054)
Middenweg 10 in Limmen, het realiseren van een dakterras op een bestaand plat dak, 
verzenddatum 7 december 2020 (WABO2002427)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

We bevinden ons in de donkere dagen voor 
kerst en de kerstvakanti e staat bijna voor 
de deur. Inbrekers kunnen eenvoudig zien 
wanneer u niet thuis bent en kunnen snel hun 
slag slaan. Wat kunt u doen om inbrekers af te 
schrikken? 
•  Geef uw woning een bewoonde 

indruk. Gebruik ti jdschakelaars en 
bewegingssensoren om lampen te acti veren.

•  Sluit ramen en deuren en doe alles op slot. 
Ook als u alleen even boodschappen gaat 
doen,  of de hond uit gaat laten.

• Laat sleutels nooit aan de binnenkant van de deur zitt en.
• Leg waardevolle spullen uit het zicht.

Bel direct 112 bij verdachte situati es. 
De politi e komt liever te vaak dan te laat. Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om de 
inbrekers te pakken. Met de omschrijving van de daders en de vluchtrichti ng van de auto/
scooter, kan de politi e snel in acti e komen. Maak als het kan een fi lm of foto, let wel goed up uw 
eigen veiligheid! 

Meer ti ps vindt u op www.politi ekeurmerk.nl/preventi eti ps
Voor een betrouwbare slotenmaker en goede preventi e m.b.t. hang- en sluitwerk kijkt u op
www.hetccv.nl/keurmerken/vakman/politi ekeurmerk-veilig-wonen 

Lichten aan in huis, voorkom inbraak! 




