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Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 
offi  cieel astgesteld
In totaal hebben 18.767 mensen hun stem laten horen op woensdag 21 maart. Dit is een op-
komst van ,  e grootste parti jen ijn VV   etels , KenG en A beide  etels  Op 
woensdag 28 maart neemt de oude raad afscheid en op donderdag 29 maart wordt de oude 
raad geïnstalleerd. 

Een hoge opkomst van 65%
In totaal hebben 18.767 mensen hun stem uitgebracht. Dit is een opkomstpercentage van 
65,3%. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was dit 64,3%. 1.127 meer mensen hebben 
hun stem laten horen. 

Agenda raadsvergadering 28 maart 2018

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

Goede Vrijdag   30 maart 2018
Zaterdag            31 maart 2018 
Maandag              2  april  2018

Wij igingen in ameldagen afval
G  en M  Akersloot  en Akersloot :

oede Vrijdag 30 maart blijft : vrijdag  maart
est immen :
aandag 2 april wordt: vrijdag  maart

Rest Limmen 2
aandag 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.

Aangepaste openingstijden Pasen 

ijd Onderwerp   
19.30 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. ordeel over rechtmati gheid van de verkiezingen
 4. Toelati ng raadsleden / verslag van de commissie onderzoek geloofs- 
     brieven
 5. Afscheid vertrekkende raadsleden en carrouselleden

a afl oop is er gelegenheid om afscheid te nemen van de vertrekkende raadsleden en 
carrouselleden.

Agenda raadsvergadering 29 maart 2018
ijd Onderwerp   

19.30 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Installati e/beëdiging van de raadsleden
 4. Sluiti ng

a afl oop van de vergadering is er gelegenheid om de ge nstalleerde raadsleden te 
feliciteren.

De vergaderingen zijn in het gemeentehuis.

Wij ijn niet geopend op vrijdag  april Goede Vrijdag  en maandag  april 
weede aasdag

Jarige Jari Legdeur werd woensdag 21 maart 18 jaar en hij mocht meteen stemmen. Dubbel 
feest dus! Even voor 0.00 werd hij toegezongen door burgemeester Toon Mans en mensen die in 
de rij stonden bij het stembureau. Om 0.00 uur bracht hij als eerste zijn stem uit.

Van de oude raad wordt op woensdag 28 maart afscheid genomen. Dit gebeurt om 19.30 
uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Castricum. De nieuwe raad wordt op don-
derdag 29 maart ge nstalleerd. ok dit gebeurt om 19.30 uur in de raadzaal van de ge-
meente Castricum. Op beide momenten bent u van harte welkom. 

sc eid en nie we installatie nie we raad  
om  oo

itslag er arti   en  en  grootste
Partij Aantal stemmen

2018
Aantal stemmen
2014

Aantal zetels
2018

Aantal zetels 
2014

CKenG 2.793 2.826 4 4
VVD 3.200 2.737 5 4
D66 1.600 2.417 2 3
CDA 2.491 2.214 4 3
GDB 1.499 1.946 2 2
GroenLinks 2.289 1.526 3 2
SP 926 1.501 1 2
PvdA 1.065 1.242 1 2
De VrijLijst 1.693 1.105 2 1
Forza! Castricum 1.079 1

<subkop> Deze kandidaten komen in de raad
De volgende kandidaten komen per partij in de gemeenteraad:

CKenG

1. Leo van Schoonhoven, 1.107 stemmen (voorkeurstemmen)

2. Lenie Kelder, 315 stemmen (voorkeurstemmen)

3. Willem Veldt, 283 stemmen (voorkeursstemmen)

4. Roel Beems, 244 stemmen (voorkeursstemmen)

VVD

1. Rob Dekker, 1.928 stemmen (voorkeurstemmen)

2. Inge Ruijmgaart, 413 stemmen (voorkeurstemmen)

3. Kees Rood, 189 stemmen (voorkeurstemmen)

4. Andries de Rooij, 123 stemmen

5. Jeroen Slot, 73 stemmen

D66

1. Marcel Steemanm, 993 stemmen (voorkeurstemmen)

2. Mariska El Ouni, 219 stemmen (voorkeurstemmen)

CDA

1. Dorien Veldt, 1.418 stemmen (voorkeurstemmen)

2. Elize Bon, 283 stemmen (voorkeurstemmen)

3. Martijn van Leeuwen, 87 stemmen

KenG
1. Leo van Schoonhoven, 

1.107 stemmen (voorkeurstemmen)
2. Lenie Kelder, 
 315 stemmen (voorkeurstemmen)
3. Willem Veldt, 
 283 stemmen (voorkeursstemmen)
4. Roel Beems, 
 244 stemmen (voorkeursstemmen)

VV
1. Rob Dekker, 
 1.928 stemmen (voorkeurstemmen)
2. Inge Ruijmgaart, 
 413 stemmen (voorkeurstemmen)
3. Kees Rood, 
 189 stemmen (voorkeurstemmen)
4. Andries de Rooij, 123 stemmen
5. Jeroen Slot, 73 stemmen

D66
1. Marcel Steemanm, 

993 stemmen (voorkeurstemmen)
2. Mariska El Ouni, 

219 stemmen (voorkeurstemmen)

A
1. Dorien Veldt, 
 1.418 stemmen (voorkeurstemmen)
2. Elize Bon, 283 stemmen (voorkeurstemmen)
3. arti jn van eeuwen, 8  stemmen
4. Fer Wilms, 73 stemmen

G B
1. Rob Schijf, 
 493 stemmen (voorkeurstemmen)
2. Bart Dekker, 
 257 stemmen (voorkeurstemmen)

Groen inks
1. Hannie Lutke Schipholt, 
 1399 stemmen (voorkeurstemmen)
2. Gerard Brinkman, 99 stemmen
3. Aart Waterman, 40 stemmen

1. Marjo Husslage, 
 653 stemmen (voorkeurstemmen)

vdA
1. Ada Greuter, 
 651 stemmen (voorkeurstemmen)

e Vrije ijst
1. Ron de Haan, 
 939 stemmen (voorkeurstemmen)
2. Bärbel Böhling, 
 210 stemmen (voorkeurstemmen)

or a  astri um
1. Ralph Castricum, 
 682 stemmen (voorkeurstemmen) 

Midden in de raadzaal vertelt wethouder Wim Swart aan leerlingen van het Bonhoeff er College 
hoe ze moeten stemmen én waarom.

itslag raadgevend referendum 
Op woensdag 21 maart kon er via een raadgevend referendum voor of tegen de Wet op de in-
lichti ngen- en veiligheidsdiensten gestemd worden. In de gemeente Castricum hebben 1 .849 
mensen hun stem laten horen. Dit is een opkomstpercentage van 63 . De uitslag is: 8. 55 49 ) 
voor, 8.042 (47%) tegen, 636 (3,5%) ongeldig en 56 (0,5%) blanco.

e e kandidaten komen in de raad
De volgende kandidaten komen per parti j in de gemeenteraad:
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Aantal zetels
2018

Aantal zetels 
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SP 926 1.501 1 2
PvdA 1.065 1.242 1 2
De VrijLijst 1.693 1.105 2 1
Forza! Castricum 1.079 1
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3. Martijn van Leeuwen, 87 stemmen
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Begin 201  is het defi niti ef ontwerp voor de herinrichti ng van de aan van Albert s Hoeve vast-
gesteld. Wij verwachten begin april te kunnen beginnen met de uitvoering. Hierbij informeren 
wij u over drie aanpassingen van het ontwerp en lichten wij toe waarom wij dit doen.

 Kruispunt aan van Albert s oeve -  meetslaan:  etsoversteek en ebrapad op plateau
Aan de zuidzijde van deze T-kruising krijgen overstekende fi etsers en voetgangers voorrang op 
gemotoriseerd verkeer op de aan van Albert s Hoeve. m gemotoriseerd verkeer hier e tra op 
te att enderen en de rijsnelheid te verlagen, leggen wij deze fi etsoversteek en het zebrapad op 
een plateau.

 Verlegging overgang van  naar  km h van or amp naar ietkamp
angs de Cieweg liggen halfverhoogde fi etspaden en is de ma imumsnelheid 50 km. p de aan 

van Alberts s Hoeve liggen gelijkvloerse rode fi etsstroken. Deze fi etsstroken worden verbreed. 
Bij het passeren van een tegenligger rijden ook auto s op de fi etsstroken. mdat auto- en fi ets-
verkeer niet strikt gescheiden zijn, blijft  de ma imumsnelheid hier 30 km/h.

De overgang van 50 naar 30 km ligt nu net ten oosten van het kruispunt met de Dorcamp. 
Wij verplaatsen deze overgang naar net ten westen van het kruispunt met de Dorcamp. Het 

zwarte asfalt wordt hier smaller en de halfverhoogde fi etspaden worden gelijkvloerse fi -
etsstroken. De overgang van 50 naar 30 km/h blijkt dan beter uit de inrichti ng van de straat. 

ok staan de verkeersborden begin 30 km/h-zone) op deze plek niet achter de geparkeerde 
auto s.

De uitritconstructi e bij de Dorcamp wordt opgeheven en bestuurders van rechts hebben hier - 
net als bij de overige kruispunten van de aan van Albert s Hoeve - voorrang. 

 Geen gele kruisingsvlakken
Wij wilden geel asfalt aanbrengen op drie kruispunten. Helaas blijkt geel asfalt kwetsbaar te zijn 
en blijkt de kleur al snel te vervagen. Daarom kiezen wij voor een andere oplossing om bestuur-
ders e tra te att enderen op verkeer van rechts:

 bij de kruispunten aan van Albert s Hoeve  Henri Dunantsingel en aan van Albert s 
 Hoeve  Belle van u lenlaan komt een verkeersplateau in zwart asfalt met belijning dwars 

over de weg en hoogteverschil;
 het kruispunt aan van Albert s Hoeve  Henriëtt e Roland Holststraat krijgt een visueel ver-
keersplateau (wel belijning dwars over de weg, maar geen hoogteverschil).

Herinrichting Laan van Albert’s Hoeve

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
130318 Goudsbergen  in astri um

Het restaureren en veranderen van de tramremise
190318 ulianaweg  in astri um
  Het vergroten van de woning
  ogeweg  in immen
  Het plaatsen van drie dakkapellen
200318 ieweg  in astri um
  Het plaatsen van een dakkapel (voorzijde)
210318 Willem de wijgerlaan  in astri um 
  Het vergroten van de woning
  Wederik  in astri um 
  Het bouwen van een garage

Omgevingsvergunning  reguliere pro edure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
200318 Bleumerweg  in astri um
  Het vergroten van de woning

anderij perceel 6 tussen eversweg/ ude Schulpweg/ anderij) in Castricum 
Het herinrichten van het natuurgebied
220318 Geesterweg a in Akersloot
  Het uitbreiden van het hoofdgebouw t.b.v. opslag en het plaatsen van gevelreclame
230318 e rimpen  in Akersloot
  Het wijzigen van de voorgevel
  Hogeweg 6 in Limmen 
  Het vergroten van de woning (bijkeuken)

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen niet te 
verlenen:
Datum Adres
190318 eeweg  in astri um 
  Het bouwen van een 2e kas op het terras bij Club Zand 

Be waar
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 A V-vergunning
Datum Adres
200318 Omgeving Gemeente astri um
  Wandeltocht evenementenvergunning er-IJ E pediti e op 10 mei 2018
200318 Westerweg 19 in Limmen
  Evenementenvergunning Timmerdorp Limmen van maandag 27 augustus 2018 tot  
  en met vrijdag 31 augustus 2018
210318 Limmen en omgeving
  Evenementenvergunning avond4daagse Limmen 2018 van dinsdag 5 juni 2018  
  t/m donderdag  juni 2018  van 1 .00 uur tot 21.30 en vrijdag 8 juni 2018 van  
  17.00 uur tot 23.00 uur

Be waar
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.

Verkeersbesluit d d   maart : gehandi aptenparkeerplaats

In de Staatscourant van 28 maart 2018 is het volgende verkeersbesluit gepubliceerd:

1. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats   
 nabij het appartement, Lage Weide 83 in Limmen. 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.o   cielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Be waar
Bent u het niet eens met dit besluit  Dan kunt u hiertegen schrift elijk 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 wethou-
ders 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 ati ona-
le Ombudsman kan helpen bij het maken van uw afweging. U vindt deze op de website van 
de ati onale mbudsman www.ombudsman.nl). In het zoekscherm t pt u bezwaarkaart.
pdf” in.

Voorlopige voor iening
aast het bezwaarschrift  kunt u om een voorlopige voorziening vragen. Dit kunt u doen als 

u nadelige gevolgen van het besluit voorziet ti jdens de behandelingsprocedure van uw be-
zwaarschrift . Voor de behandeling van dit verzoek moet u gri   erecht betalen.
Een verzoek kunt u doen via htt p://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht  hiervoor heeft  u wel 
een elektronische handtekening DigiD) nodig. Schrift elijk kan ook: bij de Rechtbank oord-
Holland, Secti e Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Opnieuw gewij igd vastgesteld uitwerkingsplan immer inten fase a
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 
20 maart 2018 het uitwerkingsplan Limmer Linten fase 2c opnieuw gewijzigd is vastgesteld. 

Inhoud uitwerkingsplan
Het uitwerkingsplan wordt begrensd door het Dronenlaantje in het noorden, de Kapelweg in 
het oosten, de Pagenlaan in het zuiden en de Westerweg in het westen. In dit gebied komen 
bouwkavels beschikbaar voor vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen. 

Reden nieuwe vaststelling uitwerkingsplan
et dit nieuwe besluit wordt een kleine correcti e op het eerder op 30 januari 2018 gewij-

zigd vastgestelde uitwerkingsplan gedaan. Het betreft  voor dit plan het uitsluiten van de 
mogelijkheid mansardekappen toe te passen binnen de bestemming wonen , specifi ek geldt 
dit voor de woningen langs bestaande linten zoals langs de Kapelweg. 

Waar en wanneer kunt u stukken in ien
Het collegebesluit, het opnieuw gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan, en de hierbij beho-
rende stukken zijn met ingang van 29 maart 2018 gedurende zes weken digitaal in te zien via 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0383.UPLZandzoomfase2a-VS02. Daar-
naast ligt het uitwerkingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 
1, 1902 CA te Castricum.

oe 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 ziens- 

 wijze tegen het ontwerpuitwerkingsplan naar voren te brengen;
 een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijziging die het 

 college bij de vaststelling in het plan heeft  aangebracht.

Offi  ciële mededelingen woensdag 28 maart 2018
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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, 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 werk-
dagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlim-
mendewoude@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 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, griffie 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

Het beroep kan alleen worden gericht tegen de daadwerkelijke inhoud van dit herstelbe-
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: https://digitaalloket.raadvanstate.nl. 
Een reeds ingesteld beroep wordt op grond van artikel 6.19 Algemene wet bestuursrecht 
mede te zijn gericht tegen dit nieuwe besluit.

Inwerkingtreding uitwerkingsplan
Ingevolge artikel 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 afloopt. 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 Voorzitter van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal indie-
nen kan via: https://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 informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, de heer J. van Boven en de heer H. Petter, tel. 14 0251 of via e-mail 
janvanboven@debuch.nl en hermanpetter@debuch.nl.

Castricum, 28 maart 2018.

Officiële mededelingen woensdag 28 maart 2018
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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

Het beroep kan alleen worden gericht tegen de daadwerkelijke inhoud van dit herstelbe-
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, 28 maart 2018.

Offi  ciële mededelingen woensdag 28 maart 2018

Voorjaarscontrole booteigenaren op gebruik van antifouling
Milieuvriendelijk tegengaan van 
aangroei op boten
Regio - Aan het begin van het 
vaarseizoen, eind maart/begin 
april, controleert Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier 
(HHNK) particuliere booteigena-
ren op het juiste gebruik van an-
tifouling zodat er minder schade-
lijke sto�en zoals zink en koper in 
het oppervlaktewater terechtko-
men. Zware metalen in het water 
zijn giftig voor planten en dieren. 
HHNK werkt samen met andere 
overheden, belangenverenigin-
gen en producenten aan een be-
wuster gebruik van antifouling.

Doel is de consument te informe-
ren over de impact van verven en 
andere methodes om aangroei 
op boten tegen te gaan (ook wel 
antifouling genoemd) op het wa-
termilieu en de gezondheid. Bij 
het (laten) onderhouden van hun 
boot, maken booteigenaren het 
verschil. De oproep is: ‘Denk goed 
na over welke verf u gebruikt 
voor het tegengaan van aangroei 
op de onderzijde van uw boot!’
Naast controle van bij de wet ver-
boden antifoulingverven voor 

consumenten in de pleziervaart, 
geven de controleurs van het wa-
terschap ook tips. Samen zorgen 
we ervoor dat het water in Noord-
Holland schoner wordt.

Antifouling is verf die ervoor 
zorgt dat er geen wieren, algen 
en schelpen aan de onderzijde 
van een boot kunnen groeien als 
die in het water ligt. De koperver-
binding (biocide) in de verf zorgt 
hiervoor. De biociden in antifou-
lingverf werken niet alleen tegen 
aangroei op het schip, maar be-
landen ook in het water. Dit is be-
lastend voor het watermilieu. Bij 
verkeerd gebruik en onvoldoen-
de bescherming kan de verf ook 
schadelijke e�ecten hebben op 
de gezondheid van de persoon 
die het aanbrengt. Het is daarom 
beter alleen antifoulingverf te ge-
bruiken als het echt nodig is. Hoe 
milieuvriendelijker de aangroei 
kan worden voorkomen, hoe be-
ter. 

Het beste voor het watermilieu 
is om zo min mogelijk antifou-

ling te gebruiken. Als vaargedrag, 
ligplaats en vaargebied het toe-
laten, is de keuze voor verf met 
minder biociden een logische 
voor mens en natuur. Er bestaat 
bijvoorbeeld verf die het schoon-
maken van de onderkant van het 
schip vergemakkelijkt (non–stick 
coatings) of een harde verf (bij-
voorbeeld op basis van epoxy) 
die zonder schade kan worden 
geborsteld. Soms is dat wel een 
�inke klus maar je moet wat voor 
schoon water over hebben.

Tips
Op de verpakking van antifou-
lingverf voor pleziervaartuigen 
moet staan vermeld dat het mid-
del voor ‘niet-professioneel’ ge-
bruik is toegestaan. In het wette-
lijk gebruiksvoorschrift op de ver-
pakking staat ook voor welk ty-
pen boten de verf gebruikt mag 
worden. Tips om zo min moge-
lijk schade aan het watermilieu te 
brengen met antifouling zijn de 
vinden op de website van Milieu 
Centraal www.milieucentraal.nl/
antifouling. 

Akersloot - Meervogels DS1 
speelde dit weekend de verste 
uitwedstrijd van het seizoen, na-
melijk in Leeuwarden tegen Co-

Overwinning 
Meervogels DS1

Castricum - De heer Ton Settels 
(oud-commandant van de brand-
weer en 91 jaar) en mevrouw Bar-
bara Prinsen hebben samen een 
�lm gemaakt over de optocht 
van 5 mei 1990 ter gelegenheid 
van het zeventigjarig bestaan 
van de vrijwillige brandweer. Ze 
dachten dat ze de �lm in de ka-

Brandweerfilm in Corso zerne gingen zien, maar het werd 
een mooie verrassing, ze moch-
ten de �lm gratis bekijken in de 
bioscoop Corso. Ook actieve le-
den konden naar binnen met kin-
deren en kleinkinderen. 
In de �lm waren veel oude brand-
weervoertuigen te zien en Keep 
them Rolling door de straten van 

Castricum. Het was toen 27 gra-
den en heel veel mensen stonden 
te kijken. Veel oud-leden herken-
den zichzelf, wat leuke opmerkin-
gen teweegbracht, maar er kwa-
men ook leden voorbij die er he-
laas niet meer zijn. Op de foto de 
gehele groep voor bioscoop Cor-
so. (foto: Sjors Veldt)

Het leven en de tijd van Mata-Hari
Moed en overmoed
Castricum - Margaretha Geer-
truida MacLeod-Zelle liet in 1904 
man, kind en de benepen Hol-
landse mores achter zich en mat 
zich een nieuwe identiteit aan: 
Mata-Hari. Tien jaar lang reisde ze 
door Europa. De elite bewonder-
de haar om haar gewaagde ori-
entaalse dans en haar mysteri-
euze persoonlijkheid. Op maan-
dag 9 april geven Angela Dekker 
en Jessica Voeten een lezing over 
deze fascinerende vrouw in de bi-
bliotheek in Castricum.
Angela Dekker en Jessica Voeten 
schreven een biogra�e over Ma-
ta-Hari, ‘femme fatale en spion-

ne’ waarin ze haar ontdoen van 
haar stereotype. Tijdens de lezing 
vertellen ze over hun biogra�e en 
het fascinerende leven van Mata-
Hari.

Aanmelden
De lezing is op maandag 9 april 
om 20.00 uur in Bibliotheek Ken-
nemerwaard locatie Castricum, 
Geesterduinweg 1. De toegang is 
6 euro (leden van de bibliotheek 
betalen 5 euro). Aanmelden kan 
via de website www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl via de agenda 
of bij de klantenservice in de bi-
bliotheek (betalen met pin).

metas DS1. De thuiswedstrijd 
was verloren met één punt ver-
schil, dus het team had nog iets 
recht te zetten. De eerste helft 
ging voortvarend, de verdedi-
ging stond als een huis. Meervo-
gels ging de rust in met een voor-
sprong van 9-17. De tweede helft 
begon Meervogels slordig, hier-

door kon Cometas steeds dich-
terbij komen, zelfs tot 18-20. Het 
werd nog even spannend, maar 
het team heeft hard gestreden 
voor deze mooie overwinning. De 
eindstand was 24-26. 
De volgende en laatste thuiswed-
strijd van dit seizoen is op 7 april 
19.45 uur in De Lelie.




