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Verkiezingen
Castricum stemt op woensdag 21 maart
Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Door te stemmen laat je weten welke 
politi eke parti j jij in de gemeenteraad wilt. Zo geef je richti ng aan de kant die onze gemeente 
opgaat. En wie er misschien wethouder wordt. Laat deze dag ook jouw stem horen over het 
raadgevend referendum over de Wet op de Inlichti ngen- en veiligheidsdiensten.

Neem twee stempassen mee
Dit jaar krijgen de meeste kiezers twee stempassen. Eén voor de gemeenteraadsverkiezingen en 

n voor het raadgevend referendum. Ga je stemmen? Neem dan mee:
• de juiste stempas(sen)
• een identi teitsbewijs (paspoort, Nederlands identi teitskaart of rijbewijs). Dit document mag 
maximaal 5 jaar verlopen zijn. 

Stempas kwijt? 
Ben je jouw stempas kwijt? Vraag dan voor dinsdag 20 maart, 12.00 uur een vervangende stem-
pas aan. Vind je later jouw oude stempas terug? Dan kun je hier niet meer mee stemmen. 

Iemand machti gen?
Ga je zelf niet stemmen, maar wil je iemand machti gen? Lees dan achterop je stempas hoe je 
dit doet. ijk voor meer informati e over iemand machti gen op www.castricum.nl/verkiezingen

Je kan overal in de gemeente Castricum stemmen
 Je kan op alle stemlocati es in de gemeente Castricum jouw stem uitbrengen. Dit kan van 7.30 
tot 21.00 uur. Wil jij de eerste zijn die stemt? om dan in de nacht van dinsdag op woensdag 
naar het stati on. Daar kun je van 0.00 tot 20.00 uur stemmen. Je mag op elke locati e in de ge-
meente Castricum stemmen. Op jouw stempas staat de locati e het dichtst bij jou in de buurt. Er 
is ook een mobiel stembureau. Deze staat elk uur op een andere locati e. Bekijk de stemlocati es 
in de app Castricum stemt of op www.castricum.nl/verkiezingen 

Kom naar de verkiezingsavond op 21 maart
Benieuwd naar de uitslag? om dan woensdag 21 maart naar het gemeentehuis. Daar worden 
vanaf 22.00 uur de eerste uitslagen verwacht. De uitslagen worden per stemlocati e bekend 
gemaakt. En uiteindelijk volgt de voorlopige uitslag. Het gemeentehuis is vanaf 21.00 uur open.

Weet wát je stemt: vul het Kieskompas in
Je kan op 10 parti jen stemmen. Maar hoe weet je nou welke parti j waar voor staat? Om je op 
weg te helpen hebben we samen met de parti jen een ieskompas gemaakt. De 10 parti jen ge-
ven hun standpunt op 29 stellingen. Zo kan het ieskompas je op weg helpen met de keuze die 
je maakt. Vul het ieskompas in via htt ps://castricum.kieskompas.nl of via die app Castricum 
stemt.

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
G T 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.mijnafvalwij-
zer.nl. De app kunt u installeren via de Google Play Store.

Het is niet alleen belangrijk d t 
je stemt, maar ook dat je weet 
w t 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 smart-
phone. Download je de app 
voor je tablet? Vink dan even 
aan dat je zoekt op apps voor 
mobiel.

Kom naar het 
slotdebat op 
18 maart of 
kijk live op tv
Wil je weten hoe de politi eke 
parti jen denken over bepaalde 
onderwerpen? om dan naar 
het slotdebat op zondag 18 
maart. Vanaf 19.30 uur ben je 
welkom in Theater onings-
duin in Geesterhage. Daar 
begint om 20.00 uur het slot-
debat. Alle lijstt rekkers 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 debat wordt georganiseerd 
door OVC, LOV, Goed Contact en Omroep Castricum. Geen kaarten? Volg het debat dan zondag 
vanaf 20.15 uur op C-TV of via de radio Castricum105.nl

Download de app Castricum stemt

Openbare bijeenkomst 22 maart 2018
Op donderdag 22 maart 2018 vindt om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Cas-
tricum een openbare bijeenkomst plaats. De lijstt rekkers bespreken dan met elkaar de uitslag 
van de verkiezingen. 

Aangepaste openingstijden Pasen 

De gemeente heeft  u de afgelopen periode op de hoogte gehouden over het haalbaarheidson-
derzoek naar een nieuwe zwemvoorziening in het gebied Noord-End. Afgelopen donderdagavond 
stond het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad. Met dit bericht brengen we u op de 
hoogte van de besluitvorming in de gemeenteraad en het vervolgproces.

Voorstel college en besluitvorming gemeenteraad
Het college heeft  op 1 februari 2018 een aantal uitgewerkte alternati even (locati es en varianten) 
voor een zwemvoorziening op Noord-End voorgelegd aan de gemeenteraad. Later is daar nog een 
addendum aan toegevoegd.

Vervolgens hebben raadsleden ti jdens de Carrousel op 22 februari aangegeven dat zij nu nog geen 
standpunt wilden innemen over het voorstel, vanwege de naderende gemeenteraadsverkiezingen. 
Wel was het gevoel dat verder onderzoek naar de verschillende locati es, varianten en niveaus voor 
duurzaamheid binnen afzienbare ti jd moet plaatsvinden. Een nieuwe gemeenteraad kan dan hier-
over een besluit nemen, zo mogelijk nog voor de zomer.

Het college heeft  om die reden het raadsvoorstel plus addendum ingetrokken en het ‘Rapport 
Defi niti efase Nieuwe Zwemvoorziening Noord-End Castricum’ ter kennisname voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Dit rapport vormt de basis voor verdere onderzoeken.
Het college heeft  de raad daarbij voorgesteld hiervoor extra geld beschikbaar te stellen.
Na een kort debat hierover is de gemeenteraad afgelopen donderdag 8 maart via een unaniem 
aangenomen moti e akkoord gegaan met een extra budget voor aanvullende onderzoeken.

Samenva   ng besluit
ort samengevat betekent dit dat de gemeenteraad dus nog geen besluit heeft  genomen over de 

locati e of variant voor een nieuwe zwemvoorziening. De komende periode vinden vervolgonder-
zoeken plaats. Het nieuwe college en de gemeenteraad zullen dan de volgende besluiten nemen.

Meer informati e
Voor meer informati e kunt u terecht op castricum.raadsinformati e.nl 

Haalbaarheidsonderzoek zwemvoorziening Noord-End

Offi  ciële mededelingen woensdag 14 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 omgevingsver-
gunning@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 publicati e is alleen ter informati e.
Datum Adres
010318 Hogeduin 9 in Castricum 
  Het bouwen van een schuur

020318 Wa enburgh 23 in Castricum
  Het vergroten van de woning
060318 Oude Parklaan 8 in Castricum
  Het bouwen van een schu   ng en schuur (wijziging op eerder verleende vergunning)
  Heereweg 52 in Castricum 
  Het ti jdelijk bewonen van het zomerhuis

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
050318 Oude Haarlemmerweg 10a in Castricum
  Het plaatsen van een tuinmuur
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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 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 op werk-
dagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlim-
mendewoude@debuch.nl 

Openingsti jden 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 voor-
werpen, 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 af-
spraak

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 woensdag 14 maart 2018
  Dusseldorperweg 139a en 139b in Limmen
  Het verbouwen van twee wooneenheden 
060318 Prinses Irenestraat 19 in Castricum
  Het vergroten van de woning (voor- en achterzijde)
070318 Hoogegeest 28a en 28b in Akersloot
  Het bouwen van een 2-onder 1 kap woning
  Goudenregenlaan 47 in Castricum
  Het plaatsen van een dakopbouw
  Roemersdijk 15 in Akersloot
  Het vergroten van de woning (erker), het dichtzett en van het balkon en het 
  realiseren van een dakkapel
080318 Theebos 22 in Limmen
  Het plaatsen van een dakkapel
  Provincialeweg N203 in Castricum
  Het aanleggen van een gastransportnetwerk
  Kerkweg 40 in Limmen
  Het vergroten van de woning op de 1e verdieping
  De Hooge Belte 4 (bouwnummer 4) in Akersloot
  Het bouwen van een woning en het aanleggen van een in- uitrit
090318 Lavendellint 7 in Limmen 
  Het bouwen van een woning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen niet te 
verlenen:
Datum Adres
090318 Molenlei 7 in Akersloot
  Het aanpassen van de in-/uitrit

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen zes we-
ken 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. 

Verleende APV-vergunning
Datum Adres
060318 Hoek Van der Mijleweg – Van Oldenbarneveldweg in Castricum
  Evenementenvergunning Bakkum Bruist op zaterdag 8 september 2018 van 
  18.00 uur tot 23.00 uur
12032018 Op het terrein Dijk & Duin van Parnassia Groep in Castricum
  Evenementenvergunning 4-uurs mountainbike estafett e Dijk & Duin op zondag  
  30 september 2018 van 10.00 uur tot 18.00 uur

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen zes we-
ken 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 APV via apv@debuch.nl of via 088 
9097561.

Ontwerp-besluit omgevingsvergunning perceel tegenover 
Geversweg 9/Oude Schulpweg/Zanderij
Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat een ontwerp besluit voor 
een omgevingsvergunning voor het herinrichten van het gebied op het perceel tegenover 
Geversweg 9/Oude Schulpweg/Zanderij te Castricum  zes weken ter inzage ligt. De vergun-
ning voorziet in het omzett en van agrarische grond naar natuur. 
Op de aanvraag is de uitgebreide procedure art 2.12, lid 1 onder a sub 3 Wabo jo. Afd. 3.4. 
van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Het ontwerp besluit ligt gelet hierop gedurende zes weken ter inzage vanaf 14 maart in het 
gemeentehuis van Castricum.

Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schrift elijk een zienswijze indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), onder 
vermelding van ‘ontwerp besluit omgevingsvergunning herinrichten van het gebied op het 
perceel tegenover Geversweg 9/Oude Schulpweg/Zanderij te Castricum’. Voor het indienen 
van een mondelinge zienswijze (op afspraak) en voor meer informati e: dhr. T.v.d. Zande, af-
deling Ontwikkeling, bereikbaar op maandag en dinsdag via het algemene telefoonnummer 
14 0251 (geen netnummer nodig).

Opnieuw gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan Limmer Linten fase 2c
Burgemeester en wethouders maken op grond van arti kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en 
arti kel 3:12 en 6.19 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat in de vergadering van 6 
maart 2018 het uitwerkingsplan Limmer Linten fase 2c opnieuw gewijzigd is vastgesteld. 

Inhoud uitwerkingsplan
Het gebied ligt zuidelijk van de Visweg. Aan de oostkant ervan komt een supermarkt. In dit 
gebied komen diverse type woningen en appartementen. 

Reden nieuwe vaststelling uitwerkingsplan
Met dit nieuwe besluit worden enkele geconstateerde gebreken in het eerder op 30 januari 
2018 gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan hersteld. Het betreft  voor dit plan enkele on-
dergeschikte bouwtechnische aanpassingen, er zijn geen planologisch relevante wijzigingen 
doorgevoerd. De gebreken die in dit reparati ebesluit hersteld worden hebben betrekking op 
het volgende:

• Op de verbeelding wordt voor het bijgebouw bij de appartementenblokken de maatvoe-
 ring (goot- en nokhoogte) opgenomen, deze ontbrak abusievelijk.  
• Aan de regels wordt een algemene bouwregel toegevoegd om de brand-/vluchtt rap 
 behorend bij appartementengebouw 2 mogelijk te maken.
• De term ‘ondergeschikte bouwdelen’ in de wijze van meten (art. 2) wordt verduidelijkt ten  
 behoeve van een luifel en lift schacht (beide ondergeschikte bouwdelen).

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het collegebesluit, het opnieuw gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan, en de hierbij beho-
rende stukken zijn met ingang van 15 maart 2018 gedurende zes weken digitaal in te zien via 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0383.UPLZandzoomfase2c-VS02. Daar-
naast ligt het uitwerkingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 
1, 1902 CA te Castricum.

Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan kan met ingang van de dag na 
die waarop het besluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken beroep bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen 
gebruik maken:
• een belanghebbende die ti jdig zijn zienswijze bij het college naar voren heeft  gebracht;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn 
 zienswijze tegen het ontwerpuitwerkingsplan naar voren te brengen;
• een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die het  
 college bij de vaststelling in het plan heeft  aangebracht (zoals aangegeven in de nota ziens 
 wijzen en de nota ambtshalve wijzigingen).

Het beroep kan alleen worden gericht tegen de daadwerkelijke inhoud van het reparati ebe-
sluit. 
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. 
Een reeds ingesteld beroep wordt op grond van arti kel 6.19 Algemene wet bestuursrecht 
mede te zijn gericht tegen dit nieuwe besluit.

Inwerkingtreding uitwerkingsplan
Ingevolge arti kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van 
het uitwerkingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde 
beroepstermijn 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 be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal indie-
nen kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn een der-
gelijk 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, de heer J. van Boven en de heer H. Pett er, tel. 14 0251 of via e-mail 
janvanboven@debuch.nl en hermanpett er@debuch.nl.

Castricum, 14 maart 2018

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.




