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Agenda openbare bijeenkomst duiden
verkiezingen 22 maart 2018
Tijd
19.30-22.00

Onderwerp
1. Duiden uitslag verkiezingen
2. Vervolgtraject naar collegevorming

Agenda raadsvergadering 28 maart 2018
Tijd
19.30

Onderwerp
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Oordeel over rechtmatigheid van de verkiezingen
. oelating raadsleden / verslag van de commissie onderzoek
geloofsbrieven
. fscheid vertrekkende raadsleden en carrouselleden
Na a oop is er gelegenheid om afscheid te nemen van de
vertrekkende raadsleden en carrouselleden.

Agenda raadsvergadering 29 maart 2018
Tijd
19.30

Onderwerp
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Installatie/beëdiging van de raadsleden
. Sluiting

Aangepaste openingstijden Pasen
oede Vrijdag 30 maart 201
aterdag
31 maart 201
aandag
2 april 201

Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Door te stemmen laat je weten welke
politieke partij jij in de gemeenteraad wilt. o geef je richting aan de kant die onze gemeente
opgaat. En wie er misschien wethouder wordt. aat deze dag ook jouw stem horen over het
raadgevend referendum over de et op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Neem twee stempassen mee
Dit jaar krijgen de meeste kiezers twee stempassen. Eén voor de gemeenteraadsverkiezingen en
n voor het raadgevend referendum. a je stemmen? Neem dan mee:
de juiste stempas(sen)
een identiteitsbewijs (paspoort, Nederlands identiteitskaart 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 stempas aan. Vind je later jouw oude stempas terug? Dan kun je hier niet meer mee stemmen.

Na a oop van de vergadering is er gelegenheid om de ge nstalleerde raadsleden te
feliciteren.
De vergaderingen zijn in het gemeentehuis.

Het afvalbrengdepot op Schulpstet en de
onderkomens Wijkbeheer zijn gesloten op:

Verkiezingen
Castricum stemt op woensdag 21 maart

Wijzigingen inzameldagen afval
G T en PMD Akersloot 1 en Akersloot 2:
oede Vrijdag 30 maart blijft: vrijdag 30 maart
est Limmen 1:
aandag 2 april wordt: vrijdag 30 maart
est Limmen 2
aandag 2 april wordt: dinsdag 3 april

De vervangende ophaaldagen kunt u ook vinden op de fvalwijzer app of www.mijnafvalwijzer.nl. De app kunt u installeren via de oogle Play Store.

eerlingen on oe er ollege
vullen Kieskompas in
Op welke partijen kun
je woensdag 21 maart
stemmen? at is de
gemeenteraad? En waar
gaat het referendum
eigenlijk over? Burgemeester oon ans ging
er vorige week over in
gesprek met leerlingen
van het ac. P. hijsse
College en het Bonhoeffer College. Ook vulden
zij samen het ieskompas in. Weet jij al op wie
je gaat stemmen? Vul
het ieskompas in. Het
ieskompas kan je helpen met de keuze die je maakt.

emand machtigen
a je zelf niet stemmen, maar wil je iemand machtigen? ees dan achterop je stempas hoe je
dit doet. ijk voor meer informatie over iemand machtigen op www.castricum.nl/verkiezingen
e kan overal in de gemeente Castricum stemmen
e kan op alle stemlocaties in de gemeente Castricum jouw stem uitbrengen. Dit kan van .30
tot 21.00 uur. il jij de eerste zijn die stemt? om dan in de nacht van dinsdag op woensdag
naar het station. Daar kun je van 0.00 tot 20.00 uur stemmen. e mag op elke locatie in de gemeente Castricum stemmen. Op jouw stempas staat de locatie het dichtst bij jou in de buurt. Er
is ook een mobiel stembureau. Deze staat elk uur op een andere locatie. Bekijk de stemlocaties
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 stemlocatie bekend
gemaakt. En uiteindelijk volgt de voorlopige uitslag. Het gemeentehuis is vanaf 21.00 uur open.
Weet wát je stemt:
vul het Kieskompas in
e kan op 10 partijen stemmen. aar
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. o 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.
Download de app Castricum stemt
Het is niet alleen belangrijk d t je stemt,
maar ook dat je weet w t je stemt op
woensdag 21 maart. eer 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.

Boerderijen Breedeweg veel ouder dan geschat

Nationale Boomfeestdag
Castricum deed mee aan de
62ste Nationale Boomfeestdag. Op speelplek agnolialint
in immen zijn diverse bomen
geplant. De leerlingen kregen
hulp van ouders, medewerkers van afdeling ijkbeheer
en wethouder Rob Schijf. De
speelplek ziet er weer wat
groener uit. In heel Nederland
doen basisscholen mee aan
de jaarlijkse Boomfeestdag.
Het planten van bomen is
onderdeel van lessen over het
belang van bomen en groen.

Dendrochronologisch onderzoek heeft aangetoond dat
diverse boerderijen aan de
Breedeweg veel ouder zijn
dan tot nu toe aangenomen.
De resultaten zijn vorige week
gepresenteerd. Bij een dendrochonologisch onderzoek
wordt oud hout onderzocht.
Een appelboor -monster
wordt onderzocht op aantallen en diktes van jaarringen.
Op verzoek van de erkgroep
Oud Castricum heeft de gemeente deze methode geﬁnancierd voor een onderzoek
naar oude boerderijen aan de
Breedeweg.
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Grachtenstelsel van vroeger kasteel gevonden Limmen modeldorp uit de Middeleeuwen
Aan de Doodweg in Castricum is donderdag tijdens een onderzoek met een magnetische
weerstandmeter aangetoond dat er in de bodem nog restanten zijn van een vierkante structuur van een grachtenstelsel van een vroeger aanwezig kasteel Het gaat om een klein formaat
kasteel burcht met een slotgracht
De gemeente werd over de mogelijke archeologische resten getipt door de Castricumse amateurhistoricus Hans van eenen. Een professioneel bureauonderzoek van archeoloog enno
Dijkstra overtuigde het college van het belang van de locatie, waarop de gemeente besloot een
nader onderzoek te ﬁnancieren.
Binnen het aangetro en grachtenstelsel zijn donderdag gedetailleerde inmetingen gedaan, omdat daar structuren te verwachten zijn die met de indeling van het kasteelterrein te maken hebben. De uitslag hiervan wordt binnen enkele dagen verwacht.
De omgeving staat bekend om
zijn archeologische waarden,
maar niemand had gedacht
dat op dit terrein ten zuiden
van de Breedeweg/Doodweg,
langs de spoorlijn, waarop
dagelijks de studenten van het
Bonhoe ercollege uitkijken,
een iddeleeuws kasteel is
geweest.
De resten worden niet opgegraven.
Onderzoek met weerstandsmeter door: Joep Orbons en Leon Schulpen van ArcheoPro,
wethouder Marcel Steeman en amateurhistoricus Hans van Weenen
Foto: Henk Hommes

Jacobusschool in Akersloot wordt
gezondheidscentrum
De gemeente Castricum verkoopt de acobusschool in Akersloot om er een gezondheidscentrum van te maken Wethouder Wim Swart en directeur ric Venghaus van Zorg Vastgoed
Management ZVM ondertekenden afgelopen donderdag de verkoopovereenkomst voor de
voormalige school aan de Kerklaan 11 en historisch moment , zegt de wethouder a een
langdurig proces, waarbij ook bewoners zijn betrokken, gaan we nu over tot ondertekening
org Vastgoed anagement ( V ) koopt het pand en geeft opdracht tot de verbouwing van de
school tot een gezondheidscentrum. arjoleine arkvoort, huisarts in kersloot, huurt vervolgens het pand van V .
Onder één dak
In het historische deel van de school worden de huisarts, de apotheek en een fysiotherapeut
gezamenlijk onder n dak gebracht. Het is de bedoeling dat de later aangebouwde schoolgebouwen worden gesloopt, zodat hier parkeerplaatsen voor bezoekers kunnen worden aangelegd.
Mooi plan
“Dit is een heel mooi plan. Het is
voor kersloot belangrijk dat zij een
gezondheidscentrum met daarin
verschillende disciplines krijgen. De
huisarts komt ruimer te zitten en het
is pre g voor de inwoners dat zij
dichtbij huis terechtkunnen”, aldus
de wethouder.
Eerder was er al een inloopbijeenkomst en lagen de plannen ter
inzage. De buurtbewoners hebben
aangegeven dat ze het een goed
plan vinden. et hun wensen wordt
zoveel mogelijk rekening gehouden.
Wethouder Wim Swart, huisarts Marjoleine Markvoort en directeur Eric Venghaus bij de
ondertekening van de verkoopovereenkomst van de Jacobusschool

Vorige week is een internationale studie verschenen over dorpsvorming in ederland n deze
studie wordt aan de hand van vier voorbeelden verteld welke factoren bij het ontstaan van
dorpen een rol speelden. Limmen is één van de vier voorbeelden die in het rapport worden
beschreven Het indrukwekkende rapport werd uitgereikt door de ijksdienst voor Cultureel
rfgoed in samenwerking met de niversiteit van Amsterdam
aarom het iddeleeuwse immen zo hoog gewaardeerd wordt door de onderzoekers is de ligging op de overgang van de zandgronden van de strandwal naar de randzone (de getijdegeul van
het Oer-I ) en het aantal archeologische vindplaatsen in immen. Veel informatie is aan het licht
gekomen tijdens de opgraving op het meest zuidelijke puntje van de strandwal waarop immen
is gelegen, bekend als de vindplaats immen-De rocht. Hier zijn boerderijen uit de achtste tot
veertiende eeuw opgegraven. Ook het archeologische onderzoek aan de uiderkerkerlaan heeft
bijgedragen aan de kennis over het ontstaan van immen.

Stuur gerust een appje
Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek
We zijn ook bereikbaar via WhatsApp.
Laat je bericht achter op 0 19 42 9 1
Toch bellen Dan niet naar dit nummer maar naar
14 02 1

Oostelijke aanvliegroute ’s nachts gesloten
Colleges vragen minister om compensatie
De colleges van Castricum,
Heiloo, Bergen en itgeest vragen in een gezamenlijke brief
aan de minister van nfrastructuur en Water om compensatie
voor de e tra vlieghinder in de
nacht Sinds mei 201 is er s
nachts e tra geluidsoverlast,
doordat dan alleen de westelijke aanvliegroute Polderbaan
wordt gebruikt
De oostelijke aanvliegroute
s nachts sluiten, gebeurt om
veiligheidsredenen. Het was
namelijk niet langer mogelijk
om vliegtuigen s nachts vanuit
het oosten en westen via smalle vliegpaden boven dunbevolkte gebieden te laten vliegen.
De afsluiting van de oostelijke aanvliegroute ( rtip2c) leidt alleen wel tot e tra hinder voor de
inwoners van de vier gemeenten. Sindsdien is het aantal klachten in deze gemeenten dan ook
sterk toegenomen. Uit onderzoek van de D Hollands Noorden blijkt dat de slaapverstoring
door vliegverkeer veel hoger is, dan uit berekeningen van het ministerie blijkt.
Graag duidelijkheid over heropening
De gemeenten vragen duidelijkheid over de heropening van de oostelijke aanvliegroute. En bij
langdurige uitstel willen ze compensatie. De meest voor de hand liggende compensatie is het
aantal nachtvluchten terugbrengen naar het aantal dat v r mei 201 via de westelijke aanvliegroute naar de Polderbaan vloog.

Kappen populieren Startingerweg noodzakelijk
De kwaliteit en de conditie van de populieren aan de Startingerweg, parallelweg aan de 9, zijn
matig waardoor de veiligheid in het geding komt. Om deze reden worden de bomen gekapt. Dit
vindt plaatst op woensdag 2 maart en donderdag 29 maart in de avond en nacht. Omdat de
populieren vlakbij de 9 staan worden er twee rijstroken van de 9 uit veiligheid afgezet.
Direct aanwonenden zijn hierover per brief al ge nformeerd.

Lever oude apparaten en lampen in
1000 euro winnen? WeCycle pakt aan en deelt uit
Goede doelen en verenigingen maken kans
op 1000 euro sponsorgeld van WeC cle
De gemeente draagt n club voor uit de
inzendingen voor deze prijs Die wordt
uitgekeerd als de gemeente hoog scoort bij
de inleveractie van elektrische apparaten
en lampen.
De gemeente Castricum doet mee. Bij het
afvalbrengdepot kunnen inwoners hun afgedankte apparaten kwijt. Dat kan het hele
jaar door maar tijdens de actieperiode van
21 april tot en met 31 augustus telt deze inbreng mee voor de landelijke inzamelwedstrijd. In
de 2 gemeenten met de beste score proﬁteren de geselecteerde plaatselijke organisaties van
het resultaat: hen wacht een sponsorche ue ter waarde van 1000 euro.

Meedoen
ie mee wil dingen naar de 1000 euro kan zich uiterlijk 10 april aanmelden via een e-mail
naar ijkbeheerondersteuning debuch.nl. eldt daarin de naam van de organisatie, voor
welke gemeente deze werkt en presenteer een overtuigend plan voor de besteding van die
1000 euro. edewerkers van team fval en de wethouder van afval selecteren de plaatselijke
winnaar.
Dan is het aan inwoners en instellingen om de hoogste score te halen. Overigens houdt die
score rekening met het aantal inwoners. leine gemeenten maken dus evenveel kans als
grote.
ie e-waste komt brengen, kan zelf ook in de prijzen vallen: voor snelle inleveraars ligt een
kwartetspel klaar, en iedereen kan meedingen naar een van de 0 nieuwe apparaten die eCycle verloot.
WeC cle
eCycle is de stichting die in Nederland de inzameling en recycling van e-waste regelt. Ewaste is de verzamelnaam voor alle afgedankte apparaten met een stekker of (oplaadbare)
batterij en alle afgedankte tl-buizen, spaar- en ledlampen.
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Oﬃciële mededelingen woensdag 21 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
090318 Dusseldorperweg 17 in Limmen
Het veranderen van de woning en het verplaatsen van de inrit
Walstro 1 in Castricum
Het plaatsen van een dakraam
120318 Stationsweg 4 in Castricum
Het wijzigen van het NS station
130318 Klaas Hoornlaan 1 in Akersloot
Het vervangen van de beschoeiing
150318 Prinses Margrietstraat 19 in Castricum
Het vergroten van de woning
Thalia 1 in Limmen
Het vergroten van de woning
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
130318 Burgemeester Lommenstraat 10 in Castricum
Het vergroten van de woning (opbouw achterzijde)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te
verlenen:
Datum Adres
120318 Meester Ludwigstraat 9 in Castricum
Het vergroten van de dakkapel en het maken van een dakopbouw
130318 Willem de Zwijgerlaan 2 in Castricum
Het aanleggen van een in-/uitrit
160318 Hogeweg 113 in Limmen
Het verbouwen van de woning

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.
Verkeersbesluit: realiseren gehandicaptenparkeerplaats
In de Staatscourant van 21 maart 2018 is het volgende verkeersbesluit gepubliceerd:
1. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats
nabij woning, Stetweg 10 in Castricum. Door middel van plaatsing van verkeersbord E6 en
een onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, als bedoeld in
bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990). De volledige
tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening – kunt u inzien op: www.ofﬁcielebekendmakingen.nl/staatscourant.
Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen schriftelijk binnen zes weken na
de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift niet
per email indienen. Stuur uw bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van Castricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. In uw bezwaarschrift moet in ieder
geval staan:
- uw naam, adres en telefoonnummer;
- de datum;
- een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- uw handtekening.
Wij vragen om uw telefoonnummer omdat we soms contact opnemen met bezwaarmakers om
te bespreken wat de beste behandeling is van het bezwaarschrift.
Vraagt u zich af of een bezwaarprocedure de juiste weg is? De Bezwaarkaart van de Nationale
Ombudsman kan helpen bij het maken van uw afweging. U vindt deze op de website van de
Nationale Ombudsman (www.ombudsman.nl). In het zoekscherm typt u “bezwaarkaart.pdf” in.
Voorlopige voorziening
Naast het bezwaarschrift kunt u om een voorlopige voorziening vragen. Dit kunt u doen als
u nadelige gevolgen van het besluit voorziet tijdens de behandelingsprocedure van uw bezwaarschrift. Voor de behandeling van dit verzoek moet u griﬃerecht betalen.
Een verzoek kunt u doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; hiervoor heeft u wel
een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Schriftelijk kan ook: bij de Rechtbank NoordHolland, Sectie Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Castricum, 21 maart 2018.

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

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

