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Agenda Raadsinformatieavond
24 januari 2019
Tijd
19.30 – 21.00
21.15 – 22.30

Onderwerp
Presentatie Regionale Energiestrategie (RES)
Pauze
Raadsgroep Vernieuwing Lokale Democratie

Agenda Raadsplein 31 januari 2019
Tijd
Commissies
19.30 – 21.00
19.30 – 20.15
20.15 – 21.00
21.15 – 22.30

21.15 – 22.30
22.45

Onderwerp
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Amendementen en moties bij egalisatiereserve sociale woningbouw
Commissie Algemene Zaken*
Diversen
Pauze
Zienswijze op kadernota’s gemeenschappelijke regelingen:
• GGD Hollands Noorden
• Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
• Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
• BUCH
Gelegenheid tot afgeven van wensen en bedenkingen inzake
voorgenomen aankoop grond sportpark de Duinloper
Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Ambitiedocument Omgevingswet en zienswijze op
begrotingswijziging 2019 van de werkorganisatie BUCH
i.v.m. implementatie Omgevingswet
B Voorstel rondom egalisatiereserve sociale woningbouw
inclusief amendementen en moties
C Verordening op de vertrouwenscommissie
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.

Gratis wiﬁ in gemeentehuis
Komt u naar het gemeentehuis om
iets te regelen aan de publieksbalies?
Bent u aan de vroege kant voor
uw afspraak in het gemeentehuis?
Dan kunt u voortaan nog even
kosteloos uw mail checken, die
ene serie op netflix verder kijken,
of facebook-berichten lezen. We
hebben sinds vorige week namelijk
een wiﬁ gastennetwerk: een open
netwerkconnectie naar het internet.
Veel plezier met deze extra service!

Zaterdag 2 februari: Inloopochtend over
WOZ-waarde en gemeentelijke belastingen
Op 29 januari ontvangt u het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2019. Speciaal voor iedereen die daar vragen over heeft of er meer over wil weten, organiseert de gemeente in het gemeentehuis een inloopochtend op zaterdag 2 februari van 9.00 – 13.00 uur. De
toegang is gratis.
Belastingmedewerkers en taxateurs van de gemeente zijn deze ochtend aanwezig om informatie
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 informatie leest u op de homepage van onze
website www.castricum.nl.
Uiteraard kunt u ook buiten deze inloopdag om tijdens openingsuren bellen of langskomen als u
een vraag heeft.

De raad zit voor u klaar tijdens
het Raadsspreekuur
Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracties 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 tijdens het Raadsspreekuur dat elke
twee weken plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 uur en 20.15 uur. U hoeft dan niet
bij alle fracties langs, maar kunt in één keer met een vertegenwoordigers van alle fracties
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 griﬃe. Dit kan tot en
met de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 0889097015 of stuur een e-mail naar raadsgriﬃe@castricum.nl.

Oﬃciële mededelingen gemeente Castricum 23 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
110119 Beethovensingel 9 in Castricum
Het vervangen van een dakkapel ( voor en achter) (WABO1900060)
‘t Kieftenland 9 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel (WABO1900058)
150119 Wielewaal 1 in Castricum
Het vergroten van de woning (WABO1900087)
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
140119 Duinweg 3 a in Castricum
Het bouwen van een loods (WABO1801677)
150119 Heereweg 84a in Castricum
Nieuwbouw beheerderswoning met zaal en hotelkamers (Huize Koningsbosch)
(WABO
170119 Westerweg 6 in Akersloot
Het bouwen van een woning (WABO1899)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure (GROENE KOP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te
verlenen:

Datum Adres
140119 Oﬀenbachstraat 12 in Castricum
Het plaatsen van dakkapellen (voor- en achterdakvlak) (WABO1801926)
160119 Dusseldorperweg 8 in Limmen
Het vergroten van de woning en het wijzigen van de voorgevel (WABO1801960)
170119 Oosterzijweg (achter 6a en 6b) in Limmen
Het vernieuwen van een loods (WABO1801590)
Dusseldorperweg 118 in Limmen
Het bouwen van een schuur (WABO1801944)
180119 Pieter Kieftstraat 14 in Castricum
Het plaatsen van een carport (WABO1801852)
Dorpsstraat 103-105 in Castricum.
Het plaatsen van een scheidingswand t.b.v. het creëren van twee woningen
(WABO1801954)
Koningsweg 16 in Akersloot
Het wijzigen van het gebruik naar de woonfunctie t.b.v. één woning
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 Horecavergunningverlener via horeca@debuch.nl

Ontwerpbestemmingsplan Kapelweg 10 in Limmen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Kapelweg 10 in
Limmen ter inzage ligt.
Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de wens om 4 buitentennisbanen te her-ontwikkelen ten
behoeve van een kleinschalige camping met 17 campingplaatsen.
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van
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24 januari 2019 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.
nl onder plan ID NL.IMRO.0383.BPL18Kapelweg10-ON01. Daarnaast ligt het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1,
1902 CA, Castricum.

Hoe kunt u reageren?

Een ieder kan tijdens de inzagetermijn mondeling of (bij voorkeur) schriftelijk zienswijzen
naar voren brengen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten
worden ingediend bij de gemeenteraad van Castricum, postbus 1301, 1900 BH Castricum,
onder vermelding van 'Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kapelweg 10'
Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het Team Plannen en
Projecten, tel. 14-0251. Anonieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail laten we buiten
behandeling.

Meer informatie

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

Ontwerpbestemmingsplan Brakersweg 67-69, Castricum

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Brakersweg 6769, Castricum ter inzage ligt.

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.n 1/ietsmelden

Regel het online

U hoeft niet meer voor alles naar het ge
meentehuis. Steeds meer zaken (denk aan
verhuizing doorgeven, uittreksel 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

Openingstijden
Publieksbalies Gemeentehuis

Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort,
rijbewijs, uittreksels en vragen over zorg en
financiën
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

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in de sloop van de bestaande bedrijfsgebouwen en
bedrijfswoning, en de realisatie van een vrijstaande woning met bijbehorende bijgebouwen.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 24 januari
2019 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan ID
NL.IMRO.0383.BPC18Brakersweg67-ON01. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter
inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA, Castricum.

Hoe kunt u reageren?

Een ieder kan tijdens de inzagetermijn mondeling of (bij voorkeur) schriftelijk zienswijzen naar
voren brengen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden
ingediend bij de gemeenteraad van Castricum, postbus 1301, 1900 BH Castricum, onder
vermelding van bestemmingsplan Brakersweg 67-69. Voor een mondelinge zienswijze kunt u
een afspraak maken met het Team Plannen en Projecten, tel. 14-0251. Anonieme zienswijzen
en zienswijzen via e-mail laten we buiten behandeling.

Meer informatie

Voor meer informatie 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, 23 januari 2019.

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, griffie en kantoor

Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.
Bezoek op afspraak.

Contact college

Afspraken met burgemeester ofwethouder(s):
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs
secreta riaat@castricum.n 1

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

