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Agenda Raadsplein 8 maart 2018
Tijd
Carrousels
19.00 – 19.30
19.30 – 20.45
19.30 – 20.45
21.00 – 22.00
21:00 – 22.00
22.00 – 22.30
22.00 – 22.30
Raadsvergadering
Tijd
22.45

Onderwerp
Vervolgbehandeling bijdrage egalisatiefonds aan plan 18
huurwoningen Limmen Zandzoom (besloten)
Zienswijze op begrotingswijziging BUCH-werkorganisatie
Consultatie raad uitwerking maatregelplan Beverwijkerstraatweg:
voornemen uitwerking LVO oplossingsrichting 2A
pauze
Vaststellen ruimtelijk kader voor de realisatie van een
groepsaccommodatie met zorg op het perceel Heereweg 114 te
Bakkum
Zienswijze oprichting co peratie GGD
Motie pla uette in de raadzaal van artikel 1 in de Grondwet
Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen
Onderwerp
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Advies van raad aan college inzake burgerinitiatief verharden
schelpenpad park Vuurbaak/Middenweg te Limmen
4 Debat Raad
A Actuele politieke onderwerpen
5 Besluitvorming
A Voorstel zwemvoorziening Castricum
B Regionale Detailhandelsvisie
C Voorstel rondom bestuurscultuur
D Initiatiefvoorstel m.b.t. kruising Visweg-Rijksstraatweg te Limmen
E Tweede wijziging legestarieventabel
Verordening ambtelijk bijstand en fractieondersteuning
G Afrekening fractiebudgetten 2017
H Doelmatigheidsverordening 213A
I Bekrachtigen geheimhouding nadere ﬁnanciële onderbouwing
ennemer Wonen
J Bekrachtigen geheimhouding Vaststellingsovereenkomst
Bijdrage egalisatiefonds aan plan 18 sociale huurwoningen Limmen
(o.v.b.van carrouselbehandeling)
L Zienswijze oprichting co peratie GGD (o.v.b. van carrouselbehandeling)
M Motie pla uette art. 1 grondwet in raadzaal (o.v.b. van carrouselbehandeling)
N Principeverzoek voor de realisatie van een groepsaccommodatie
met zorg op het perceel Heereweg 114 te Bakkum (o.v.b. van
carrouselbehandeling)
O Inzetten commissie geloofsbrieven voor onderzoek rechtmatigheid
verkiezingen (o.v.b. van carrouselbehandeling)
6 Sluiting

Er kan alleen ingesproken worden bij de onderwerpen, die in de carrousel worden behandeld. Op de onderwerpen met een kan niet (opnieuw) worden ingesproken

Aangepaste openingstijden Pasen
Het afvalbrengdepot op Schulpstet en de
onderkomens Wijkbeheer zijn gesloten op:
Goede Vrijdag 30 maart 2018
Zaterdag
31 maart 2018
Maandag
2 april 2018

Wijzigingen inzameldagen afval
GFT en PMD Akersloot 1 en Akersloot 2:
Goede Vrijdag 30 maart blijft: vrijdag 30 maart
Rest Limmen 1:
Maandag 2 april wordt: vrijdag 30 maart
Rest Limmen 2
Maandag 2 april wordt: dinsdag 3 april

De vervangende ophaaldagen kunt u ook vinden op de Afvalwijzer app of www.mijnafvalwijzer.
nl. De app kunt u installeren via de Google Pla Store.

Verkiezingen gemeenteraad
Download de app Castricum stemt!
Het is niet alleen belangrijk dát je stemt, maar ook dat je weet wát je stemt op woensdag 21
maart. Meer over waar je kunt stemmen, op wie je kunt stemmen en waarom je moet stemmen
vind je in de app Castricum stemt.
Download de app op jouw mobiel of
smartphone. Download je de app voor
je tablet? Vink dan even aan dat je
zoekt op apps voor mobiel.
Weet wát je stemt, vul het Kieskompas
in
Woensdag 21 maart kan je op 10 partijen stemmen. Maar hoe weet je nou
welke partij waar voor staat Om je op
weg te helpen hebben we samen met
de partijen een ieskompas gemaakt.
De 10 partijen geven hun standpunt op
29 stellingen. Zo kan het ieskompas
je op weg helpen met de keuze die je
maakt.
Vul het ieskompas in via https://
castricum.kieskompas.nl of via die app
Castricum stemt.
Weet wát je stemt,
kom naar een debat
Wil je weten hoe de politieke partijen
denken over bepaalde onderwerpen om dan naar het slotdebat op zondag 18 maart. Vanaf
19.30 uur ben je welkom in Theater oningsduin in Geesterhage. Daar begint om 20.00 uur het
slotdebat.
Alle lijsttrekkers gaan met elkaar in debat over onderwerpen die in Castricum spelen. Wil je er
bij zijn Bestel dan je kaarten via www.castricum105.nl. Het wordt georganiseerd door OVC,
LOV, Goed Contact en Omroep Castricum.

Stuur gerust een appje
Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek?
We zijn ook bereikbaar via WhatsApp.
Laat je bericht achter op 06 19 42 96 61.
Toch bellen? Dan niet naar dit nummer maar naar 14 0251.

Gratis compost scheppen
G scheiden loont voor Castricummers ligt er gratis compost klaar, gemaakt van het ingezamelde
groente-, fruit-, en tuinafval.
Vanaf zaterdag 17 maart kunnen inwoners - zolang de voorraad strekt - gratis compost halen bij het
afvalbrengdepot aan de Schulpstet nummer 17. Op zaterdag komt wethouder Schijf om 9.00 uur en
handje helpen met scheppen.
Goed om te weten
Breng zelf een schep mee en doe de compost in zelf meegebrachte zakken of een aanhanger. Denk
eraan dat je de aanhanger goed af te dekken met een zeil of net, anders kan een boete volgen.
De compost komt van het ingezamelde gft- en groenafval. Van iedere volle container van 140 liter
kan 15 tot 20 kilo compost gemaakt worden. Naast compost maakt HVC er ook biogas van. Afval is
dus geen afval, maar een waardevol product als het goed gescheiden wordt.
Groen gas
Een gemiddeld huishouden heeft 160 kilo gft per jaar. De helft hiervan, belandt in de gft-bak. De
andere heft in de restafvalbak en dat is zonde. Want een volle gft-bak levert voldoende groen gas
om 21 dagen lang mee te koken of bijna een dag het huis mee te verwarmen.
Op www.compostdag.nl is meer informatie te vinden over de Compostdag.

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.
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Informatiebijeenkomst over aanleg van natuur op de Zanderij
De bollengrond in het zuidwestelijke deel van de Zanderij kan natuurgebied worden. PWN presenteert de plannen voor de Zanderij tijdens een informatiebijeenkomst op donderdag 15 maart.
PWN wil tegen bestaand duingebied en grotendeels ten zuiden van de Geversweg een ‘nollenlandschap’ creëren: een open laag glooiend duinlandschap, waarbij het zicht op het bestaande
duinlandschap behouden blijft. Het plan past goed in de wens van de gemeente om bollengrond
om te vormen naar natuur. Het plan staat overigens los van het traject van burgerparticipatie
voor de gebiedsontwikkeling van de Zanderij.
PWN ﬁnanciert dit plan zelf. Het doel is om tot een samenhangend natuurgebied te komen. Als
voor andere delen van de Zanderij ﬁnanciering wordt gevonden voor het omvormen van bollen-

grond naar natuur, zal het aandeel natuur in de Zanderij groter worden.
Informatie en reageren
De informatiebijeenkomst is donderdag 15 maart, van 19.30 tot 20.30 uur in het gemeentehuis
van Castricum.
PWN heeft bij de gemeente twee omgevingsvergunningen aangevraagd voor dit plan. De gemeente is bereid mee te werken. Een van de twee aanvragen is in strijd met het bestemmingsplan. Het ontwerp besluit van deze aanvraag ligt daarom vanaf 14 maart gedurende 6 weken ter
inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze periode kan een ieder zienswijzen indienen over de
plannen van PWN.

Oﬃciële mededelingen woensdag 7 maart 2018
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. Erachter staat de datum waarop deze ontvangen zijn.
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
270218 Zeeweg 31 (Camping Bakkum) in Castricum
Het oprichten van een Vodafone antenne opstelpunt 11088
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
270218 Lavendellint 7 (kavel 5) in Limmen
Het bouwen van een woning
010318 Kerklaan 11 in Akersloot
Het herbestemmen van de basisschool tot medisch centrum

Omgevingsvergunning – reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te
verlenen:
Datum Adres
260218 Wederik 32 in Castricum
Het plaatsen van een uitrit
270218 Julianaweg 45 in Akersloot
Het uitbreiden van de woning
Zeeweg 45 in Castricum
Het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan
020318 Westerplein 6 in Castricum
Het plaatsen van een banierdoek
Kapelweg 39 (tegenover Kapelweg 36, kavel B) in Limmen
Het bouwen van een woning
Torenstraat 28 en 28b (was alleen 28) in Castricum
Het realiseren van twee appartementen (in winkel)
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.

Besluit omgevingsvergunning ‘omzetten van agrarische bedrijfswoning
naar plattelandswoning Duinweg 15 in Castricum’

Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat de omgevingsvergunning
voor het omzetten van een agrarische bedrijfswoning naar plattelandswoning op het perceel
Duinweg 15 in Castricum is verleend bij besluit van 21 februari 2018.
Het besluit omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken liggen vanaf 8 maart 2018
ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het plan te raadplegen op www.castricum.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-ID: NL.IMRO.0383.OVCDuinweg15-VS01.
Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag waarop de besluiten ter inzage is ge-

Colofon
Contact met gemeente
Postbus 1301
1900 BH Castricum
tel. 14 0251 (ma. t/m do. 9:00-16:00 uur; vr.
9:00-12:00 uur)
fax (0251) 661 234
gemeentebestuur@castricum.nl
www.castricum.nl
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 gemeentehuis. 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 op werkdagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlimmendewoude@debuch.nl
Openingstijden Gemeentehuis
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort,
rijbewijs, uittreksels en vragen over zorg en
ﬁnanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

legd, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht
(Postbus 1621, 2003 BR Haarlem). Voor de behandeling van een beroepschrift is griﬃerecht
verschuldigd.
Voorlopige voorziening
De werking van een besluit wordt door indiening van een beroepschrift niet opgeschort.
Daarvoor kan, indien onverwijlde spoed dat vereist, een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem); voorwaarde is dat tevens een beroepschrift is
ingediend. Voor de behandeling van een verzoek is griﬃerecht verschuldigd.

Ontwerpbestemmingsplan Strandhuisjes te Castricum

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Strandhuisjes te
Castricum ter inzage ligt.
Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in het creëren van een planologisch kader waarbij de 16
strandhuisjes en de technische- en sanitaire ruimte met een diepte van 3 meter worden
vervangen door 17 strandhuisjes met een diepte van 6 meter in vak IX zoals op de rest van
het strand.
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 8 maart
2018 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID
NL.IMRO.0383.BPC17strandhuisjes-ON01.Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter
inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA in 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 Strandhuisjes’. 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 of richardvandenhaak@debuch.nl.

Kennisgeving mobiel breken bouw- en sloopafval,
Jan van Nassaustraat 6 te Castricum

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 20 februari 2018 een
kennisgeving in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen
van Dick de Wit Totaal, Berkhout, voor het mobiel breken van materiaal op het adres Jan van
Nassaustraat 6 in Castricum. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 19 maart
tot en met 19 juni 2018. De verwachte tijdsduur bedraagt in totaal twee werkdagen.
Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofoverlast. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te
maken. Deze dient slechts ter informatie.
Informatie
Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij RUD NHN, Dampten 2 te Hoorn, telefoonnummer 088 – 102 13 00.
Castricum, 7 maart 2018

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, griﬃe en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.
Bezoek op afspraak.
Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s):
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurssecretariaat@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

