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Metamorfose station Castricum
De gemeente Castricum en ProRail hebben vorige week woensdag een projectovereenkomst 
ondertekend voor de vernieuwing van stati on Castricum  Wethouder arcel Steeman ze  e 
zijn handtekening namens de gemeente, regiodirecteur Kees u  en ondertekende namens 
Pro ail  

Het college stemde onlangs in met het voorlopig ontwerp voor de vernieuwing van het stati on. 
Het huidige stati on en de tunnel onder het spoor zijn verouderd en kunnen een opknapbeurt 
goed gebruiken. Het nieuwe stati on wordt uniek en prachti g en zal ook goed toegankelijk voor 
mindervalide reizigers zijn , aldus wethouder Marcel Steeman. egelijk is dit voor de gemeente 
een mooie kans om de verbinding tussen dorp en duin te verbeteren en de omgeving van het 
stati on aantrekkelijker te maken.

ok ees Rutt en, regiodirecteur van ProRail, is enthousiast: Het huidige stati on stamt uit 1969 
en is bijna vijft ig jaar oud. Hoogste ti jd dus om het op te frissen en aan te passen aan de eisen 
van deze ti jd. We pakken alles aan: het wordt toegankelijker, ruimer, lichter en comfortabeler.  

Bloemenzaak en Carillon komen  terug
De bloemenzaak komt terug aan de zijde van de nieuwe fi etsenstalling.
Het carillon, een geschenk van inwoners van Castricum, wordt weer opgeknapt en door ProRail 
teruggeplaatst bij het nieuwe stati on. Deze was verwijderd vanwege de bouw van de nieuwe 
fi etsenstalling.

Financiering
De kosten van de verbouwing van het stati on worden geraamd op 6,35 miljoen euro, waarvan 
ProRail 4,79 miljoen euro voor haar rekening neemt. De gemeente draagt 1,14 miljoen euro bij 
en heeft   500.000 euro subsidie bij de provincie aangevraagd. De S neemt de kosten van de 
nieuwe perronkiosk voor haar rekening.

Planning
a het tekenen van de projectovereenkomst zal de opdracht worden aanbesteed. De planning is 

dat de bouw eind dit jaar kan starten en dat het nieuwe stati on eind 2020 wordt opgeleverd.

ea er on oe  er genomineerd 
voor WeCycle sponsoractie

ude apparaten of lampen weg te gooien? nleveren bij het afvalbrengstati on kan erg lonend 
zijn. owel voor degene die dit wegbrengt als voor heater Bonhoe  er van het Bonhoe  ercol-
lege. Deze maakt kans op 1000 euro sponsorgeld van Wec cle. 

Het is aan de inwoners van Castricum om heater Bonhoe  er aan hun prijs te helpen en zelf 
ook kans te maken op een prijs. e kunnen veel punten scoren door afgedankte elektrische 
apparaten en lampen in te leveren bij het afvalbrengstati on. De acti e loopt tot eind augustus.
Wec cle organiseert landelijk de inzameling en rec cling van huishoudelijke elektrische 
apparaten en lampen. Wec cle laat deze apparaten opti maal rec clen. o worden waardevolle 
grondsto  en goed gebruikt en komen niet in het milieu terecht.

oe werkt de acti e
a naar het afvalbrengstati on. Lever de oude elektrische apparaten en kapott e spaarlampen in. 
a ter plekke op de smartphone naar wec cle.nl/inleveren. a naar (ik wil inchecken) en 

support zo het theater. nder alle geldige aanmeldingen worden 50 nieuwe apparaten verloot. 
De 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner, winnen de sponsorche ue van 1.000,- 
van Wec cle.
Als heater Bonhoe  er wint, dan wordt het geld gebruikt om verlichti ng aan te scha  en. Dan 
hoeft  dat niet meer gehuurd te worden en het levert ook energiebesparing op omdat het dan 
om ledverlichti ng gaat. 

eer informati e
Wec cle.nl/inleveren

genda raads ergadering 28 maar  2018
Tijd Onderwerp   
19.30 1. pening
 2. Vaststelling agenda
 3. ordeel over rechtmati gheid van de verkiezingen
 4. oelati ng raadsleden / verslag van de commissie onderzoek geloofs- 
     brieven
 5. Afscheid vertrekkende raadsleden en carrouselleden

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

genda raads ergadering 2  maar  2018
Tijd Onderwerp   
19.30 1. pening
 2. Vaststelling agenda
 3. nstallati e/beëdiging van de raadsleden
 4. Sluiti ng

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

De vergaderingen zijn in het gemeentehuis.

aadsplein 2  april 2018
genda

Tijd Onderwerp 

 Commissie  
19.30  20.45 ienswijze op begroti ngswijziging BUCH-werkorganisati e
19.30  20.45 Diverse ruimtelijke voorstellen:
  -  Principeverzoek voor het realiseren van een woning op het 
   perceel  Duinpad 3 
  - Peilen gevoelen raad inzake principeverzoek realiseren woning 
   op perceel Brakersweg 67-69
Pauze
21.00  21.45 Vervolgbehandeling zienswijze op begroti ngswijziging 
 BUCH-werkorganisati e
21.00  22.30 Diverse ruimtelijke voorstellen:
  -  Vaststellen bestemmingsplan Westerweg 174
  -  Vastellen bestemmingsplan Buitengebied Castricum parti ële  
   herziening 2017 atuurwaarden
21.45  22.30 Commissie Algemene aken
1A. ormenkader
1B. Diverse benoemingen
2A. Besluitenlijst raadsvergadering 8 maart 2018
2B. Lijst van ingekomen stukken
2C. Lijst ter inzage gelegde informati e
2D. Mededelingen van het college
             - Algemeen
             - Uit de samenwerkingsverbanden
2E. Vragen uit de raad

22.45 Raadsvergadering
 1. pening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Debat Raad
 A. Actuele politi eke onderwerpen
 4. Besluitvorming
 A. ormenkader
 B. Moti e huisvesti ng Bridge- & Biljardclub Castricum
 C. Diverse benoemingen
 5. Sluiti ng

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

oto: vonne van Sti phout

rt i  pr ct r mst r r i u i  sta   Castricum. i s t u r 
arc l t ma , r c ts r i ir ct ur s u   a  r ail.

emeen en gaan eilig me  in orma ie om
Steeds meer gegevens worden digitaal bewaard en gedeeld  it moet natuurlijk wel veilig 
gebeuren  e gemeenten Bergen, itgeest, Castricum en eiloo voldoen aan de beveiligings-
eisen om igi  en Suwinet te gebruiken  e vier gemeenten zijn hier deze maand door een 
e terne parti j op gecontroleerd  

Een zeer goed resultaat.’, zo geeft  de auditor van Duijnborgh Audit aan. Mede gelet op het 
feit dat de ambtelijke fusie pas 1 januari 2017 een feit is. ijdens de audit hebben wij ervaren 
dat de gemeenten het belang van informati ebeveiliging inzien. De stappen die zijn gezet en de 
doelstellingen die zijn geformuleerd vormen naar onze mening een goede uitgangspositi e om 
de volwassenheid van informati ebeveiliging binnen de gemeenten naar een (nog) hoger niveau 
te brengen.’ 

Gemeenten zien belang van informati ebeveiliging in
De gemeenten zien het belang van informati ebeveiliging in en hebben daarom sinds hun 
samenwerking in snel tempo belangrijke stappen gezet. o is bijvoorbeeld:  
- een informati eveiligheids- en privac beleid opgesteld, 
- hard gewerkt aan de implementati e van de nieuwe Europese Privac wet, 
- de organisati e zich bewust van de risico’s en gevolgen en
- worden jaarlijks risicoanal ses en onderzoeken uitgevoerd om verbetermaatregelen te tre  en. 

igi  en Suwinet zorgen voor betere dienstverlening
DigiD is een digitale handtekening. Met deze handtekening kunnen producten steeds vaker digi-
taal aangevraagd of bekeken worden. Suwinet is vooral bedoeld voor sociale diensten en wordt 
gebruikt om binnen de overheid gegevens te delen van inwoners. Dankzij beide services kunnen 
inwoners sneller en beter geholpen worden en hoeven er geen gegevens verstrekt te worden 
die de overheid al weet. 

Strenge eisen om services te gebruiken
Wel is het is belangrijk dat niemand anders deze gegevens te weten komt. Daarom zijn er 
eisen gesteld waar gemeenten aan moeten voldoen om services als DigiD en Suwinet te mogen 
gebruik en veilig om te gaan met informati e. Een externe parti j controleert gemeenten of zij 
voldoen aan deze eisen. 
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Stuur gerust een appje
Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek  
We zijn ook bereikbaar via WhatsApp  Laat je bericht achter op 06 1   6 61  
Toch bellen  an niet naar dit nummer maar naar 1  0 51

Wilt u voor uw kind in aanmerking komen voor een vorm van leerlingenvervoer in het schooljaar 
2018-2019? Vraagt u dat dan v r 1 juni aan via de website van de gemeente. 

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die naar het (speciaal) basisonderwijs, speciaal 
onderwijs of speciaal voortgezet onderwijs gaan en niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoor-
beeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. U kunt in aanmerking komen voor 
een kilometervergoeding, vergoeding voor het openbaar vervoer of aangepast vervoer. Soms 
moet u zelf een deel betalen. Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen. 
 
Als uw kind zelfstandig wil reizen en hierbij geholpen wil worden, is het project MEE / p weg’ 
iets voor u. Wilt u hierover meer weten, neemt u dan contact op met MEE De Wering: e-mail: 
meeopweg@meenwh.nl; tel.: 088 00 75 000; of ga naar www.meenwh.nl/meeopweg
Heeft  u vragen over het (aanvragen van) leerlingenvervoer, belt u dan met een medewerker van 
de organisati e orseti . Dat kan van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur, tel. (073) 523 
10 63, e-mail buch.llv@forseti .nl of kijk op www.castricum.nl/leerlingenvervoer.
orseti  regelt de aanvragen namens de gemeente. 

Leerlingenvervoer nieuw schooljaar 
aanvragen vóór 1 juni

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
p 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. egen 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
 Korte Brakersweg Volkstuinencomple  e Bloemen  in Castricum
 Het plaatsen van een hobb kas
100418 Pernéstraat 36 in Castricum
 Het wijzigen van de constructi e
110418 Burgemeester ieuwenhuijsen-straat  in Limmen
 Het plaatsen van dakkapellen en het renoveren van de gevel
130418 Schelgeest 1 in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw
160418 Voorweide  in Castricum
 Het bouwen van een veranda
170418 Tweede Groenelaan  in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw aan de achterkant
180418 Korte Brakersweg Volkstuinencomple  e Bloemen  in Castricum
 Het plaatsen van een hobb kas

e volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling gesteld 
en worden niet verder behandeld 
ngetrokken: Prinses Margrietstraat 19 in Castricum 

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
170418 Breedeweg  in Castricum 
 Het bouwen van een schuur
 eeweg 31 in Castricum 
 Het oprichten van een Vodafone antenne opstelpunt

Omgevingsvergunning – uitgebreide procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
180418 anddijk  in Castricum 
 Het aanpassen van de vloer van de stal t.b.v. een milieutechnische wijziging

Beroep
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehu-
is van Castricum. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij omgevingsvergunning@
debuch.nl.
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, 
een beroepschrift  indienen bij de Rechtbank oord-Holland, Secti e Bestuursrecht (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem). Voor de behandeling van een beroepschrift  is gri   erecht verschul-
digd.

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
160418 Cieweg c in Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

Offi  ciële mededelingen woensdag 25 april 2018

et afvalbrengdepot op Schulpstet en de onderkomens Wijkbeheer zijn:
oningsdag, vrijdag  27  april 2018 esloten
aterdag  28  april 2018 pen

Bevrijdingsdag, zaterdag     5  mei 2018 esloten 
Hemelvaartdag, donderdag  10  mei 2018 esloten
Vrijdag  11  mei 2018 pen

Gemeentehuis
oningsdag, vrijdag  27  april 2018 esloten

Hemelvaartsdag, donderdag  10  mei 2018 esloten

Vervangende dagen afvalinzameling
G T en P  Akersloot 1:
Vrijdag 27 april wordt donderdag 6 april
G T en P  Akersloot  Klein orregeest, Groot orregeest en itgeesterweg
Vrijdag 27 april wordt maandag 30 april
G T en P  Castricum 3
Donderdag 10 mei wordt woensdag  mei
G T en P  Castricum 3A
Donderdag 10 mei wordt vrijdag 11 mei

angepas e openings i den oningsdag  e ri dingsdag en emel aar sdag 2018

1 : 0 uur 
Algemene herdenking bij het Monument voor de evallenen Limmen/Castricum 
- Sti lle tochten vanuit Castricum en Limmen komen samen bij monument 
- Wethouder Rood spreekt herdenkingsrede uit

Algemene herdenking bij het Vredesmonument Akersloot 
- Burgemeester Mans spreekt herdenkingsrede uit

Voorafgaande aan de sti lle tochten zijn er bijeenkomsten in de kerk:
- 18:15 uur Dorpskerk Castricum
- 18:50 uur Dorpskerk Akersloot
- 18:30 uur Corneliuskerk Limmen

 mei  a ionale erden ing
aar ema  aar an e  er e

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

welkom

Wij zitten voor u klaar.

Wij helpen u graag verder. Komt u langs op het 
gemeentehuis? Maak dan een afspraak via onze 
website of telefoon. Voor steeds meer producten 
kunt u een afspraak maken. Dan zitten wij voor 
u klaar en bent u meteen aan de beurt. 

Het werkt heel eenvoudig:

Ga naar www.castricum.nl/
afspraakmaken of zoek op de 
website naar het product waar 
u een afspraak voor wilt maken 
en kies voor ‘maak een afspraak’. 
Voor de meeste producten kunt 
u een afspraak maken. 

Belt u liever voor een afspraak? 
Bel dan 14 0251.

Kies een activiteit. Dit is het 
product of de dienst waar u een 
afspraak voor wilt maken. Bij aantal 
kunt u aangeven hoeveel u van 
deze producten wilt. Handig als u 
bijvoorbeeld voor het hele gezin 
identiteitskaarten aanvraagt.

Kies een datum en tijdstip. 
Op donderdag kunt u ook ’s avonds 
een afspraak maken. 

Vul uw contactgegevens in. 

Bevestig uw afspraak. 
In uw mailbox ontvangt u een 
afspraakbevestiging. 

Zet de afspraak meteen in uw 
agenda. Dan vergeet u het niet. 
Een dag van tevoren ontvangt u 
van ons ook nog een herinnering 
via de mail. Kijk ook nog even 
wat u mee moet nemen. 

Kunt u toch niet? 
Wijzig of annuleer uw afspraak 
dan. Dat kan via een link in de 
afspraakbevestiging.
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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

170418 Van Egmondstraat 5 in Castricum
Het veranderen van bedrijfsfuncti e naar woonfuncti e

190418 Pernéstraat 36 in Castricum
Het wijzigen van de constructi e
Burgemeester Lommenstraat 10 in Castricum
Het vergroten van de woning (opbouw achterzijde)

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 bezwaar-
schrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de kennis-
geving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Verleende APV-vergunning
Datum Adres
170418 Limmen

Evenementenvergunning Bloemendagen Limmen van zaterdag 5 mei 2018 tot  
vrijdag 11 mei 2018

Dijk en Duin Castricum
Evenementenvergunning Roots Market Dijk & Duin op zondag 13 mei 2018 van  
11.00 uur tot 17.00 uur.
Akersloot
Avondvierdaagse Akersloot, van 29 mei tot en met 1 juni 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 bezwaar-
schrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de kennis-
geving. 
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de APV via apv@debuch.nl of via 088 
9097561.

Castricum, 25 april 2018.

Offi  ciële mededelingen woensdag 25 april 2018

0925 april 2018

gemeente




