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genda raads ergadering 2 maar 2018

22.45

Raadsvergadering

1. pening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Debat Raad
A. Actuele politieke onderwerpen
4. Besluitvorming
A. ormenkader
B. Motie huisvesting Bridge- & Biljardclub Castricum
C. Diverse benoemingen
5. Sluiting

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

e i e oor o w ereniging
in i dens n erac ie
Geld nodig voor een instrument of repertoire Of voor een speciale theaterproductie met kostuums Doe dan met je vereniging of
stichting mee aan de jaarlijkse Anjeractie Verenigingen en stichtingen kunnen tussen 27 mei en 2 juni collecteren, online of deur-aandeur De hel van de opbrengst is voor de eigen clubkas, de andere
hel voor cultuur en natuur in de regio We zoeken nog vrijwilligers die voor hun club willen
collecteren of die goed kunnen organiseren
Collecteren
Je kunt je als lid van een culturele vereniging of stichting voor je club inzetten als collectant.
Meld je nu aan voor de collecte via de site van het cultuurfonds: http://www.cultuurfonds.nl/
informatie/anjeractie.
Daarnaast kan je vereniging online collecteren tot medio juni 2018 . Dat kan via het speciale
crowdfunding pla orm www.anjeractie.nl. Daar moet je club zich aanmelden.

ees e sen erwi derd
Hee u uw ets langer dan 2 dagen op n plek laten staan zonder dat de ets verplaatst is,
dan spreekt de gemeente over een wees ets’ Na 2 dagen worden deze etsen verwijderd
Door het verwijderen van ongebruikte en achtergelaten etsen zorgt de gemeente ervoor dat
er voldoende plekken overblijven voor mensen die hun ets willen stallen bij het station, het
strand of het winkelcentrum
Op drie plaatsen wees etsen’ verwijderd
Van 1 maart tot 22 maart 2018 heeft de gemeente weesﬁetsen’ verwijderd bij:
• het station van Castricum
• winkelcentrum eesterduin
• het strandplateau aan de eeweg
Ben u uw ets kwijt
Wilt u weten of uw ﬁets bij de opruimactie van de weesﬁetsen’ is verwijderd neem dan contact
op met boa@debuch.nl

Maak
een
afspraak
Maak
een

Komt u langs op het gemeentehuis?
Voor steeds meer producten kunt u
een afspraak maken. Dan zitten wij
voor u klaar en bent u meteen aan
de beurt.

afspraak

Maak een afspraak via
www.castricum.nl/afspraakmaken.
Of bel 14 0251.
welkom

Organiseren
Wil je niet collecteren, maar kun je goed organiseren? Wordt dan co rdinator van de Anjeractie
bij jou in de buurt. Meld je aan via de mail: anjeractie@cultuurfonds.nl. Als co rdinator van de
Anjeractie ben je de spil van de collecte bij jou in de wijk. Je stuurt de plaatselijke deelnemende
verenigingen en collectanten aan, zorgt voor distributie van collectematerialen, creëert mediaaandacht en handelt de Anjeractie ﬁnancieel af.

Wij zitten voor u klaar.

Oﬃciële mededelingen woensdag 18 april 2018
Aangevraagde vergunningen

Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een afspraak
te maken via tel. 14 0251. en digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij omgevingsvergunning@debuch.nl.
Ontvangen omgevingsaanvragen
p deze aanvragen is nog niet beslist. rachter staat de datum waarop deze ontvangen zijn.
U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. egen een
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag.
Deze publicatie is alleen ter informatie.
Datum Adres
050418 Achter Oosterzijweg in Limmen
Het dempen en graven van sloten

Kleibroek 12 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
060418 Van Duurenlaan 16 in Castricum
Het bouwen van een schuur
Theebos 24 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel (voordakvlak)
Charlo e de Bourbonstraat 15 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel (achterdakvlak)
Delving 36 in Akersloot
Het vergroten van de schuur en het bouwen van een kapschuur
080418 Lindenlaan 9 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw
090418 Boekel 22 in Akersloot
Het bouwen van een schuur (na sloop bestaande)

U hoeft niet meer voor alles naar het gemeentehuis. Steeds meer zaken (denk aan
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xx maand 2018

ﬁnanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum

van de regels voor bijvoorbeeld parkeren,
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Kunst en muziek ‘tussen de bollen’

Brons voor
Dos-turnster
Jet Dreijer

Opnieuw feest bij
VV Croonenburg
Castricum - Zaterdag was het
feest voor de allerkleinsten van
volleybalvereniging
Croonenburg. Maar liefst elf kinderen ontvingen een heus diploma. Acht
jongsten hebben minimaal twintig lessen gevolgd en daarmee

het Nijntje Beweegdiploma 1 of
2 glansrijk verdiend. Eén deelnemer deed al voor de derde keer
mee en mocht het Diploma Fun
Top in ontvangst nemen. De laatste twee kinderen ontvingen het
Diploma Fun Basis.

VolwassenenSportPas

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 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
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

Castricum - In Wervershoof zijn
de Regiokampioenschappen van
de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie gehouden. Een aantal Dos-turnsters heeft zich in de
voorgaande wedstrijden geplaatst
om hier aan mee te doen en kunnen een felbegeerd ticket naar de
districtsfinale te behalen.
Op zaterdag turnde Roos Grimminck een topwedstrijd, waardoor
zij zo’n plek behaalde. Voor Eline
Korthouwer, Meike van Marle en
Marinka Jonker was het net niet
goed genoeg om door te stromen.
Zondag turnden in verschillende
niveaus Jet Dreijer, Amber Blaauw,
Imke Lute, Janna Louwen en Marlous de Bruijne hun wedstrijd.
Amber en Marlous zijn doorgestroomd naar de finale. Zij hielden
beiden de wedstrijd erg spannend
door een slechte start op balk,
maar maakten een spectaculaire
inhaalrace, waardoor Marlous uiteindelijk net naast het podium belandde en Amber twaalde werd.
Verder deed Jet Dreijer het zelfs zo
goed dat zij met een mooie bronzen beker en ook een finaleplaats
naar huis ging.

lopen, (rolstoel)handbal, squash,
zwemmen, diverse fitnessvormen, yoga en heel veel meer.
Ga naar www.teamsportservice.nl/kennemerland. Klik op de
groen VSP button voor het volledige aanbod en meer informatie.
Het is een nieuwe website en inloggen hoeft niet meer. Inschrijven voor dit blok kan van 14 april
tot en met 2 mei, uitsluitend via
de website. De lessen starten na
de meivakantie. (Foto: TOSS)

Limmen - Tijdens de Bloemendagen, op zondag 6 mei van 11.00
uur tot 18.00 uur, organiseert het
gemengd koor De Vredeburgers,
in samenwerking met de Stichting Hortus Bulborum, voor de
vijfde keer een kunst- en muziekevenement. In de tuin achter ‘Ons
Huis’, op het terrein van de Hortus, wordt een kunstmarkt gehouden waar onder andere beelden in brons en hout, keramiek,
schilderijen, sieraden, zijden
sjaals en leren tassen te bewonderen zijn.
In de prachtige muziekkoepel,
Het Pieter Boschman Paviljoen, is
vanaf 12.30 uur gezellige muziek
te beluisteren en zal ook het organiserend koor een kort optreden verzorgen.
12.30 -13.00 uur Het gemengd
koor De Vredeburgers,
13.15 - 14.15 uur De Ierse Band
“Folks,”
14.30 - 15.30 uur The Sonic Shufflers met Rhythm en Blues muziek,
16.00 - 18.00 uur The Stars of Limmen met een Fantasy of Music.

Op het terras en in Ons Huis is
koffie en thee met huisgemaakte taart verkrijgbaar. Er wordt een
drankje geschonken en een hartig hapje geserveerd. Ook zijn
er diverse belegde broodjes verkrijgbaar. Tevens is er een loterij
met diverse originele prijzen en
voor de kinderen een gratis grab-

belton met leuke verrassingen.
De opbrengst van al deze activiteiten komt ten goede aan het
gemengd koor De Vredeburgers
om in de toekomst mooie concerten te kunnen blijven presenteren. Voor meer informatie: www.
devredeburgers.nl. (foto: aangeleverd)

LEZERSPOST
Met z’n allen stiekum doen
Burgemeester Mans heeft voorgesteld de coalitievorming via een open proces te doen en
deze informatie publiekelijk te delen. Bij een
dergelijk open en transparante werkwijze is
zelfs burgerparticipatie volgens hem mogelijk. Iedereen kan dan zien en/of meedoen om
zo een breed gedragen raadsprogramma op
te stellen waar de komende 4 jaar in Castricum
mee gewerkt gaat worden.
Helaas. In één van de eerste vergaderingen
van de nieuwe gemeenteraad is min of meer
het eerste besluit genomen: we houden dit
proces geheim en gaan met z’n allen achter
gesloten deuren verder. Daarom publiceren
we dit niet in de raadsagenda.
Waaraan gaan we wel werken en waarom, en
waaraan gaan we niet werken en waarom niet,

wordt voor de burger geheim gehouden. Ook
zal de burger niet weten welke partij iets nu
wel of niet wil gaan uitvoeren en waarom.
Kortom, je kunt niet sneller in één klap de afstand tussen bestuur en burger nog verder
vergroten.
Het enige verschil tussen vroeger en nu, is dat
toen slechts een paar mogelijke coalitiepartijen in een achterafkamertje de uitvoering voor
toekomstige jaren bekonkelden, en dat nu nota bene alle fracties daar hun medewerking in
beslotenheid aan geven.
Een meer respectloze manier van omgaan met
het voorstel van onze burgemeester is bijna
niet denkbaar.
Hans van Balgooi

xx maand 2018

Openingstijden Gemeentehuis
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort,
rijbewijs, uittreksels en vragen over zorg en
ﬁnanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
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
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.

Castricum - Zin om een oude
sport weer op te pakken? Ontdekken welke sport nu het beste
bij je past? Weer fit worden omdat de zomer eraan komt? Dit kan
via de VolwassenSportPas.
Met de VolwassenenSportPas
(VSP) biedt Team Sportservice
Kennemerland volwassenen de
mogelijkheid kennis te maken
met verschillende sporten. Iedereen van 18 jaar en ouder die in de
gemeente Castricum of Heemskerk woont kan voor 5 euro vier
keer meetrainen bij een vereniging of organisatie. Dit is zonder verdere verplichtingen. Men
komt dus niet direct voor hoge
kosten te staan, zoals kleding,
materiaal en contributie. Lid worden kan vervolgens natuurlijk altijd. Er kan onder andere meegedaan worden met zumba, hard-
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Regel het online
U hoeft niet meer voor alles naar het gemeentehuis. Steeds meer zaken (denk aan
Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden
WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen
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

Colofon

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
090418 Van Oldenbarneveldweg 34 in Castricum
Het oprichten van een kantoor en Bed&Breakfast
110418 Hoogegeest 43 in Akersloot
Het bouwen van een woning
• Vergunningsvrij: Tulpenveld 3 in Limmen
Het bouwen van een berging
• Vergunningsvrij: Nuhout van der Veenstraat 12 in Castricum
Het vergroten van de woning
• Vergunningsvrij: Dag Hammarskjöldlaan 79 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling
gesteld en worden niet verder behandeld

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren)
controleren en handhaven op het naleven
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren,
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl
Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s):
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurssecretariaat@castricum.nl
Bestuur, griﬃe en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.
Bezoek op afspraak.
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

Castricum, 18 april 2018
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.
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te
verlenen:
Datum Adres
110418 Dusseldorperweg 56 in Limmen
Het verbouwen van een café
130418 Prinses Irenestraat 24 in Castricum
Het vergroten van de woning
Willem de Zwijgerlaan 62 in Castricum
Het vergroten van de woning

Omgevingsvergunning – reguliere procedure

Oﬃciële mededelingen woensdag 18 april 2018
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