Jaargang 20 • nummer 2 • 9 januari

INFOPAGINA

Agenda Raadsinformatieavond
10 januari 2019
Tijd
19.30 – 20.30

Onderwerp
Auditcommissie

Agenda Raadsplein 17 januari 2019
Tijd
Commissies
19.30 – 20.45
21.00 – 21.45
21.00 – 22.30
21:45 – 22:30
22.45

Onderwerp
Ambitiedocument Omgevingswet en zienswijze op begrotingswijziging
2019 van de werkorganisatie BUCH
Bestemmingsplan Duinpad 3 te Castricum
Voorstel rondom egalisatiereserve sociale woningbouw
Commissie Algemene Zaken*
Diversen
Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Diverse moties Duin & Bosch
B Beantwoording brief inzake wijziging RvO en ABFO
5 Sluiting

Inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijven
kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de
commissievergaderingen aan de orde zijn.
Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich daarvoor
tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 17.00 uur aanmelden bij de
griﬃe via raadsgriﬃe@castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088
9097015.
Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Like ons op Facebook
Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de
laatste discussies: je vindt ze op facebook.com/
gemeente.castricum.
Like de pagina en je kunt erover meepraten.

Repair Café en CALorie:
spullen repareren en energie-advies

Energiecoöperatie CALorie en Transition Towns Castricum weten elkaar steeds weer te vinden
en aan te vullen. TT Castricum organiseert als vanouds samen met De Groene Bak een Repair
Café op zaterdag 12 januari. Bij wijze van experiment is deze keer ook een ‘energiecoach’ van
CALorie aanwezig.
Bij het Repair Café wordt u geholpen met allerhande reparaties: van textiel en van kleine electrische en huishoudelijke apparaten. Ook kunt u komen voor hulp bij computerproblemen of
advies bij ﬁetsreparaties. U kijkt mee met de reparatie en helpt of denkt mee waar dat kan. Dit
keer is er ook iemand van CALorie, die u kan voorzien van energie-advies.
Het Repair Café is op zaterdag 12 januari in De Bakkerij aan de Dorpsstraat 30 in Castricum en is
geopend van 13:00 tot 16:00 uur. De entree is gratis (giften zijn welkom). U betaalt alleen voor
eventuele materialen. Repareren en laten repareren is uiteraard op eigen risico.

Doe als ondernemer mee aan collectief plaatsen van zonnepanelen

Informatiebijeenkomst Zon op Bedrijfsdaken
Wij werken aan een energieneutrale toekomst.
Niet alleen de gemeente zelf, ook de ondernemers
in onze gemeente vragen om duurzaamheid. Om
dat zo gemakkelijk mogelijk te maken bieden wij
ondernemers de mogelijkheid om mee te doen
in het duurzame collectief ‘Zon op Bedrijfsdaken’
(ZoB). Daarin werken we samen met Duurzame
Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA).
Omschakelen naar groene energie – opgewekt door
zonnepanelen – kan een hele opgave zijn. Denk aan
het rond krijgen van de ﬁnanciering, maar ook aan de technische installatie. Het project ‘Zon op
Bedrijfsdaken’ van DECRA en onafhankelijk energieadviesbureau ECONNETIC maakt zonne-energie
aantrekkelijk voor ondernemers door het project op grote schaal uit te voeren. Verschillende
‘daken’ worden gebundeld, waardoor (aanloop)kosten lager worden en het project aantrekkelijk is
voor investeerders. ECONNETIC zorgt hierin voor o.a. de subsidieaanvragen, technisch onderzoek,
ﬁnanciering, ontwikkeling en het beheer.
Bent u een ondernemer met een bedrijfspand met een dakoppervlak van minimaal 1.000 m² en
een grootverbruikaansluiting (> 3x 100A), dan kunt u deelnemen. U kunt als u dat wilt ook meeinvesteren.
Informatiebijeenkomst 23 januari a.s.
Meer weten? Kom dan naar op woensdag 23 januari van 16:00-18:00 uur naar de
informatiebijeenkomst in Alkmaar, Kantoor HVC, Jadestraat 1, Alkmaar. U moet u hiervoor vooraf
aanmelden via het aanmeldformulier op http://decra.zonopbedrijfsdaken.nl/.

Oﬃciële mededelingen gemeente Castricum 9 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 publicatie is alleen ter informatie.
Datum Adres
030119 Albert Schweitzerlaan (kavel 9) in Castricum
Het bouwen van een woning
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
040119 Van Speykkade 61 in Castricum
Het bouwen van een bijeenkomstgebouw
Koningsweg 16 in Akersloot
Het wijzigen van het gebruik naar de woonfunctie t.b.v. een woning

Omgevingsvergunning – reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te
verlenen:
Datum Adres
040119 Kapelweg 11 in Limmen
Het verbouwen van een woning
Jan van Galenlaan 27 in Castricum
Het plaatsen van een opbouw op de bestaande aanbouw
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 informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

Verkoop Stroken snippergroen

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat het voornemen bestaat tot verkoop van
stroken snippergroen, naar aanleiding van verzoeken hiertoe van de betrokken bewoners.
De groenstroken zullen vervolgens ingericht en gebruikt gaan worden als erf of tuin. Op
termijn zal ten behoeve van het gebruik als tuin of erf de ter plaatse geldende bestemming
van de grond door middel van wijziging van bestemmingsplannen en/of een andere
ruimtelijke ordeningsprocedure worden gewijzigd in een tuin of erfbestemming. Dit kan ook
gebeuren in combinatie met eventuele bouwplannen, dit is per situatie verschillend.
De voorgenomen verkoop betreft:
- Een strook grond naast de woning Anna Reijnvaansingel 1 te Castricum;
- Een strook naast de woning Rooseveltlaa 39 te Castricum.
Inwoners die nader geïnformeerd willen worden, of hun zienswijze over de verkoop of
verhuur kenbaar willen maken kunnen hieromtrent contact opnemen met, team Vastgoed
& Beleid telefoon 088 909 of door middel van een schriftelijke reactie. Tekeningen van de te
verkopen of te verhuren stroken grond liggen vanaf 10 januari 2019 gedurende vier weken
ter inzage in de hal van het gemeentehuis.

Wegslepen boottrailer Limmen en aanhangwagen Akersloot

De gemeente laat op 11-01-2019 de volgende aanhangers/trailers van de openbare weg
verwijderen:
- Boottrailer ter hoogte van Gele Prins nr 2- 1906 VA in Limmen. De boot heeft een
stickernummer 19122018 gekregen;
- Aanhangwagen met grof vuil bij Rembrandtsingel 3 in Akersloot, ter hoogte van sporthal
De Lelie; stickernummer 23122018 1000 097805 .
Dit heeft het college besloten op grond van artikel 5.6 lid 1 van de Algemene Plaatselijke
Verordening van de gemeente Castricum. De kosten voor het verwijderen van de trailer en
aanhanger komen ten laste van de eigenaar.
Hebt u vragen, neem dan tijdens werkdagen tussen 9:00 en 10:00 contact op met Team
Handhaving, tel. (072) 88 80 000.
Castricum, 9 januari 2019

