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Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek 
met inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen 
voorleggen of een voorstel willen presenteren. Dit kan ti jdens het Raadsspreekuur dat elke 
twee weken plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 uur en 20.15 uur. U hoeft  dan niet 
bij alle fracti es langs, maar kunt in één keer met een vertegenwoordigers van alle fracti es 
spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid. 

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 4 februari 
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de gri   e. Dit kan tot en 
met de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-
9097015 of stuur een e-mail naar raadsgri   e@castricum.nl.

De raad zit voor u klaar tijdens 
het Raadsspreekuur 

Agenda Raadsplein 31 januari 2019

Agenda Raadsinformatieavond / 
 commissie 7 februari 2019 

 
Tijd Onderwerp
19.30 – 20.45  Sessie rondom initi ati efvoorstel biodiversiteit in parken en bermen  
 binnen de bebouwde kom
19.30 – 20.45   Raadswerkgroep digitalisering
 Pauze

 Commissie
21.00 – 22.30 ienswijze op kadernota’s gemeenschappelijke regelingen:
 • WN  personeelsdiensten
 • Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD)
 • Recreati eschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)
 • Vuilverbrandingsinstallati e (VVI)

Op 2  januari hee   u het aanslag beschikkingsbiljet gemeentelijke belasti ngen 2 1  ontvan
gen. Speciaal voor iedereen die daar vragen over hee   of er meer over wil weten, organiseert 
de gemeente in het gemeentehuis een inloopochtend op zaterdag 2 februari van .  – 13.  
uur. De toegang is grati s.

Belasti ngmedewerkers en taxateurs van de gemeente zijn deze ochtend aanwezig om informati e 
en uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Wie het niet eens is met zijn aanslag, kan daar 
samen de beste en snelste oplossing vinden. Meer informati e leest u op de homepage van onze 
website www.castricum.nl. 

Uiteraard kunt u ook buiten deze inloopdag om ti jdens openingsuren bellen of langskomen als u 
een vraag heeft .

Zaterdag 2 februari: Inloopochtend over 
WOZ-waarde en gemeentelijke belastingen 

 
Tijd Onderwerp 
Commissies   
19.30 – 21.00 Huisvesti ng Horizon 
19.30 – 20.15 Amendementen en moti es bij egalisati ereserve sociale woningbouw
20:15 – 21.00 Commissie Algemene Zaken* 
  Diversen     
  Pauze 
21.15 – 22.30 elegenheid tot afgeven van wensen en bedenkingen inzake   
  voorgenomen aankoop grond sportpark de Duinloper
21.15 – 22.30 ienswijze op kadernota’s gemeenschappelijke regelingen:
  • D Hollands Noorden
  • Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
  • Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
  • BUCH
22.45  Raadsvergadering 
  1 Opening en mededelingen
  2 vaststellen agenda
  3 Debat raad 
  A Actuele politi eke onderwerpen     
  4  Besluitvorming
  A Ambiti edocument Omgevingswet en zienswijze op
     begroti ngswijziging 2019 van de werkorganisati e BUCH
     i.v.m. implementati e Omgevingswet
  B Voorstel rondom egalisati ereserve sociale woningbouw inclusief  
  amendementen en moti es
  C Verordening op de vertrouwenscommissie  
  5 Sluiti ng  
    
n n rs, rt n r i rs an maatsc a ij  r anisa  s n rij n unn n 

rui  ma n an  m ij i  m in t  s r n ij n r r n i  in  c mmis
sievergaderingen aan de orde zijn. 

n i n u rui  nst t  ma n an  m ij i  m in t  s r n, unt u ic  aar
r t t n m t  a  aar   r a rin  aats in t r 1 .00 uur aanm n ij 

 ri    ia raa s ri   castricum.n ,  ia  t nnumm rs 0  909 01  n 0  
909 01 .
Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Op 4 februari is er van 1 .  tot 
15:  uur verkeershinder op de 
Provincialeweg N2 3 ter hoogte 
van het Shell pompstati on. Om 
onderhoud uit te voeren aan de 
lichtmasten, wordt de weghel   
van Castricum naar itgeest voor 
een deel afgesloten. Tijdens de 
werkzaamheden blij   het mogelijk 
de N2 3 in beide richti ngen te 
gebruiken. 

Verkeersregelaars zijn aanwezig 
om het verkeer in goede banen 
te leiden. Houd wel rekening met 
verkeershinder en vertraging. 
Het pompstati on blijft  ti jdens de 
werkzaamheden bereikbaar. 

Meer informati e
Heeft  u vragen dan kunt u contact 
opnemen met: projectco rdinator 
Remco Lansbergen van Tra   c Service 
Nederland. Telefoon 06 469 29 702 of 
per mail RemcoLansbergen@tsned.nl.

4 februari verkeershinder 
Provincialeweg N203 

Woensdag 2  maart zijn 
de verkiezingen voor het 
bestuur van Provinciale 
Staten én die van het 
waterschap. Het is niet 
alleen belangrijk dát u 
stemt. Maar ook dat u 
weet waarvoor u stemt. 

Wat doet de provincie? 
Er zijn 12 provincies in 
Nederland; Provincie 
Noord-Holland is daar een 
van. De Provinciale Staten 
– het bestuur - beslissen 
over veel zaken in onze 
provincie. Bijvoorbeeld: 
waar woningen, wegen en natuurgebieden komen. Waar windmolens komen. Dat er bussen 
rijden tussen gemeenten en waar de bushaltes zijn. De provincie zorgt ook voor de provinciale 
wegen. En de provincie betaalt mee aan de regionale omroep en zorgt voor natuurgebieden. e 
maakt dijken hoger om overstromingen te voorkomen. Dit doet ze samen met het waterschap. 
Samen zorgen ze ook voor gezond zwemwater in meren en plassen. 

Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamer
Er is nog een belangrijke reden om te gaan stemmen: de gekozen Provinciale Statenleden uit 
het hele land stemmen op 27 mei de 75 leden van Eerste amer. De Eerste amer moet zijn 
goedkeuring geven aan wett en die de Tweede amer heeft  goedgekeurd. Pas daarna kan de wet 
worden ingevoerd. 

Wat doet het waterschap? 
Nederland telt 21 waterschappen. ij hebben de zorg voor schoon oppervlakte-(buiten)water en 
hebben de taak om ervoor te zorgen dat Nederland niet overstroomt. Waterschappen beslissen 
bijvoorbeeld over hoe we overstromingen voorkomen, hoe rioolwater wordt schoongemaakt, 
hoe we water in meren en sloten schoon houden en hoe dijken stevig te houden. 

Op wie gaat u stemmen? 
Wat willen politi eke parti jen? Ga op zoek. 
• Bekijk plannen van politi eke parti jen op bijvoorbeeld hun website, acebook of Instagram.
• Stel vragen aan politi eke parti jen. e delen folders uit op straat. Soms zijn er ook – grati s - 

verkiezingsbijeenkomsten in de buurt.
• ijk of luister bijvoorbeeld naar een verkiezingsdebat waar politi eke parti jen vertellen welke 

plannen ze hebben. 

Praat met anderen
Vraag aan familie, buren of kennissen voor welke politi eke parti j zij kiezen. En voor welke parti j 
niet. En waarom. 

Gebruik een kies  of stemwijzer
Beantwoord de vragen en stellingen van de stemwijzer van de Provinciale Staten in via noord-hol-
land.stemwijzer.nl. Voor de stemwijzer van het waterschap ga je naar www.hhnk.mijnstem.nl.

Woensdag 20 maart: verkiezingen voor 
Provinciale Staten en voor waterschappen. 
Stem ook!
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info@castricum.nl
tel. 14 0251 
Ma t/m vr: 8.00 – 17.00 uur.

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

Regel het online
U hoeft  niet meer voor alles naar het ge-
meentehuis. Steeds meer zaken (denk aan 
verhuizing doorgeven, uitt reksel aanvragen) 
kunt u thuis regelen via www.castricum.nl. 
Langskomen? Maak online een afspraak voor 
zaken als paspoort of rijbewijs, dan bent u 
direct aan de beurt.

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-akerslootlim-
mendewoude@debuch.nl 

Openingsti jden 
Publieksbalies Gemeentehuis
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort, 
rijbewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het bekijken van bouwplannen, 
het doorgeven van gevonden of verloren 
voorwerpen, het afgeven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op 
afspraak

Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Colofon

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 30 januari 2019
Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een 
afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. De datum van ontvangst staat bij de kennisgeving. 
U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Tegen een 
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. 
Deze publicati e is alleen ter informati e.
Datum Adres 
180119 Rooseveltlaan 65 in Castricum 
 Het plaatsen van een inrit (WABO1900121)
200119 Jan Van Nassaustraat 1 in Castricum  
 Het bouwen van een schuur (WABO1900123)
210119 Van Egmondstraat 7 in Castricum 
 Het verbouwen van een bedrijfsruimte naar een woning (WABO1900130)
 Dag Hammarskjöldlaan 123 in Castricum 
 Het realiseren van een aanbouw (WABO1900133)
220119 Visweg tegenover 28, bouwnr. 52 in Limmen 
 Het bouwen van een woning (WABO1900141)

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling 
gesteld en worden niet verder behandeld 
U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met 
de gemeente.
 • Buiten behandeling: Stati onsweg 8 in Castricum  
    Het plaatsen van een kiosk (WABO1801618)
 
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
170119 Recti fi cati e: Westerweg 6 in Akersloot 
 Het verbouwen van de woning (WABO1901899)
230119 Starti ngerweg 45 in Akersloot  
 Het realiseren van een B&B (WABO1801948)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
220119 Boschweg 5a in Akersloot
 Het bouwen van een dubbele garage
230119 Dusseldorperweg 118 in Limmen 
 het verplaatsen van de in-en uitrit (WABO1801980)

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 

bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de 
kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de gemeente.

Vastgesteld bestemmingsplan Duinpad 3
Burgemeester en wethouders maken op grond van arti kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 januari 2019 het bestemmingsplan 
Duinpad 3 heeft  vastgesteld. De gemeenteraad heeft  besloten geen exploitati eplan vast te 
stellen voor het bestemmingsplan.

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van een vrijstaande woning op het perceel. 

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, en de hierbij behorende stukken 
(inclusief  n) zijn met ingang van 31 januari 2019 gedurende zes weken digitaal in te zien via 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0383.BPC18Duinpad3-VS01. Daarnaast 
ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 
1902 CA in Castricum. 

Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van de dag na die 
waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende zes weken beroep bij de Afdeling bestu-
ursrecht-s praak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen 
gebruik maken:
 • een belanghebbende die ti jdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren  
    heeft  gebracht;
 • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest  
    zijn zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen;

Het beroepschrift  moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift  moet zijn ondertekend en 
bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen 
kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. 

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Ingevolge arti kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan, in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde ber-
oepstermijn afl oopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degenen 
die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Een voorlopige 
voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitt er van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal indienen kan via: 
htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn een dergelijk verzoek is 
ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, tel. 14-0251 of via e-mail Marshadewaard@debuch.nl.

Castricum, 30 januari 2019.

De adviesraad Sociaal Domein is op zoek naar nieuwe leden!
Wij zoeken 2 leden met affi  niteit op het gebied van: de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO).  Daarnaast zoeken wij een secretaris met affi  niteit en kennis van één of 
meerdere van de aandachtsgebieden.  

De Adviesraad Sociaal Domein Castricum adviseert sinds 1 januari 2015 het college van Burgemeester 
& Wethouders van de gemeente Castricum over alle onderwerpen die vallen binnen het Sociaal 
Domein. Alle taken uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Parti cipati ewet en de 
Jeugdwet zijn gedecentraliseerd naar de lokale overheid.

Wie wij zoeken:
• U bent inwoner van één van de kernen van de gemeente Castricum en voelt zich betrokken bij 

de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Op het gebied van één van de terreinen binnen de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdwet of Parti cipati ewet hebt u kennis op basis van ervaring 
of (professionele) betrokkenheid;

• Als inwoner van één van de kernen van de gemeente Castricum hebt u een sociaal netwerk, dat 

ervoor zorgt dat u signalen uit de samenleving krijgt. Wellicht hebt u binding of bent u anderszins 
betrokken via vereniging of buurt bij sociale en maatschappelijke netwerken binnen de gemeente. 
In elk geval staat u ‘midden in de gemeenschap’. 

De gemeente Castricum draagt zorg voor een onkosten- en vacati evergoeding van de leden voor facili-
teiten zoals scholing en deskundigheidsbevordering. 

Meer informati e 
Wilt u eerst nog meer weten over het werk van de Adviesraad en uw mogelijke rol daarin? Dan kunt u 
contact opnemen met Cees Huisman, voorzitt er, telefoon 0648981923 of  huisman.cees@gmail.com  

Reageren
Uw reacti e kunt u sturen, vóór 6 februari 2019, naar het e-mailadres asd@castricum.nl.  Er volgt dan 
een oriënterend gesprek met een aantal leden van de Adviesraad Sociaal Domein Castricum. Daarna 
kan de Adviesraad besluiten u als lid voor te dragen aan het College van Burgemeester en Wethoud-
ers, die de benoeming formaliseert. 

Adviesraad Sociaal Domein zoekt 2 nieuwe leden én een secretaris




