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Weer blauwe vlag voor strand Castricum
en jachthaven Akersloot

Ook dit jaar wappert op het strand van de gemeente Castricum en bij de jachthavens in
Akersloot weer de Blauwe Vlag. Ondernemers en medewerkers van de gemeente namen
afgelopen donderdag 3 mei de Blauwe Vlaggen in ontvangst bij de jaarlijkse landelijke
uitreiking. Dit jaar was het evenement mooi dichtbij, in de jachthaven van Uitgeest.

Agenda Raadsplein
Agenda raadsvergadering
29 maart 2018
24 mei 2018
Tijd
Onderwerp

19.30
Tijd

1. Opening
Onderwerp
Kamer
2. Vaststelling agenda
Commissies
3. Installatie/beëdiging van de raadsleden
19.30 20.15
Aanvraag
Raadzaal
4. SluitingVangnetuitkering Participatiewet
over 2017
20.00
20.45
Verordening
bezwaarschrift
en
Stierop te
Na a oop
van de vergadering
is ercommissie
gelegenheid
om de ge nstalleerde
raadsleden
20.15
20.45
Commissie
Algemene
aken
Raadzaal
feliciteren.
1A Besluitenlijst raadsvergadering 26 april 2018
ingekomen stukken
De vergaderingen zijn1BinLijst
het van
gemeentehuis.
1C Lijst ter inzage gelegde informatie
1D Mededelingen van het college
- Algemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden
1 Vragen uit de raad
Pauze
21.00 22.30

21.00 21.45
21.45 22.30

22.45

Diverse voorstellen BUCH
Raadzaal
- Vervolgbehandeling zienswijze
op begrotingswijziging BUCH 2018
- ienswijze begroting werkorganisatie BUCH 2019 Stierop
Vervolgbehandeling gewijzigd vaststellen
bestemmingsplan Westerweg 174
Diverse moties:
Stierop
- Motie aanvraagportaal elektrische rijders
- Motie loondispensatie
Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat Raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Principeverzoek voor het realiseren van een
woning op het perceel Duinpad 3
B ewijzigd vaststellen bestemmingsplan
Westerweg 174 (onder voorbehoud van
commissiebehandeling)
C ienswijze op begrotingswijziging 2018
BUCH-werkorganisatie (onder voorbehoud van
commissiebehandeling)
5 Sluiting

Raadzaal
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Doe de enquête en maak kans op diner

Hoe halen we driekwart afvalscheiding?
Een extra container aan huis, of meer ondergrondse containers in de wijk? Om nog meer
afvalscheiding te bereiken zijn maatregelen nodig. Wat vindt u? Laat het ons weten en vul
de enquête in. Dat helpt ons bij het maken van nieuw beleid over de afvalinzameling.
Waarom scheiden
Nog te veel afval belandt bij elkaar in het restafval en wordt verbrand. Dat is zonde, want zo
gaan waardevolle grondstoﬀen verloren. Plastic, textiel, papier en glas zijn bijvoorbeeld heel
geschikt voor nieuwe producten. Dan moet het wel gescheiden worden aangeleverd. Dat
scheelt voor het milieu en ook in de kosten van verwerking.
Landelijk doel
De gemeente sluit aan bij het landelijke doel van 75 afvalscheiding in 2020. Als dat lukt,
dan houden we de helft minder restafval (niet gescheiden afval) over. Omgerekend is dat
100 kilo per persoon per jaar. Dat kan door het inzamelen te veranderen; bijvoorbeeld door
meer grondstoﬀen vaker of dichter bij huis op te halen.
Enquête
Doe mee en maak kans op een diner voor 2.
De gemeente verloot 2 dinerbonnen onder de
deelnemers. U kunt ook anoniem meedoen,
dan vult u geen e-mailadres in en loot u niet
mee voor de dinerbon.
Liever op papier? Dat kan. Bel 140251 en u
krijgt de en u te op papier thuisgestuurd.
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Castricum aan ee en de jachthavens AR V en ’t Hoorntje voldoen aan de eisen voor het
kwaliteitskeurmerk. De Blauwe Vlag is een exclusief eco-label dat wordt uitgereikt aan meer
dan 3.500 stranden en jachthavens in ruim 30 landen in uropa, uid-Afrika, Marokko, Nieuw
eeland, Canada en het Caribische gebied. De Blauwe Vlag staat voor schoon en veilig water,
mooie natuur en een gezond milieu.
Voor de toerist is de Blauwe Vlag internationaal het herkenning- en kwaliteitssymbool voor
goede, schone stranden met een goede waterkwaliteit. Ondernemers, recreanten en de
gemeente werken het hele jaar samen aan een schoon en veilig strand en een gezond milieu.
Het mogen voeren van een Blauwe Vlag is een erkenning voor de inspanningen die er op dit
gebied door de gemeente en ondernemers zijn geleverd.

Wat eist de nieuwe privacywet
van uw club of organisatie?
Vanaf 25 mei moet iedere vereniging of organisatie groot of klein voldoen aan strengere
privacyregels, die voortkomen uit de Algemene Verordening egevensbescherming (AV ). Dat
betekent dat verenigingen en organisaties aanpassingen moeten doen aan hun aan IC , interne
procedures en contracten. r wordt ook op gecontroleerd en er kunnen hoge boetes worden
opgelegd.
In de meeste gevallen is het niet bijster ingewikkeld, maar ook niet in een uurtje klaar. Om
verenigingen te helpen bij de aanpassingen, biedt de Vrijwilligersacademie ondersteuning.
Neem contact op met het vrijwilligerssteunpunt voor de details: Steunpunt Vrijwilligerswerk
Castricum, Irene ijlstra, i.zijlstra@welzijncastricum.nl, www.vrijwilligerswerkcastricum.nl
Ook de Stichting AV voor verenigingen (zie www.avgverenigingen.nl) heeft een 15-stappenplan
ontwikkeld. Het programma neemt u mee aan de hand van 15 stappen, maar u moet voor uw
eigen organisatie zelf een aantal maatregelen nemen. o moet u mogelijk met externe partijen
overeenkomsten sluiten, moet u uw IC -systemen aanpassen en moet u (nieuwe) protocollen
opstellen. Begin op tijd, dan bent u ook op tijd klaar.

Expeditie Juttersgeluk
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Bij ondere strandju ers ge o ht op rijdago htend

mei in astri um aan ee

an tot en met mei gaat de peditie u ersge uk a e oord eestranden s hoonmaken
samen met mensen voor wie een gewone baan niet zo gewoon is en jij kan daarbij helpen!
Op vrijdag 18 mei komen we langs in Castricum aan Zee.
Van 10.00-12.00 uur kun je dan gratis deelnemen aan de etappe. Je wordt ontvangen met koﬃe
en taart in Strandpaviljoen oomers in Castricum aan ee. Juttersgeluk legt uit hoe je afval op
het strand herkent en hoe je het veilig opraapt. Daarna start de etappe van ongeveer een uur:
een ware ontdekkingstocht. Het afval wordt door de jutters meegenomen zodat er een schoon
strand achterblijft.
Aanmelden
Meld je individueel of met je groep aan via www.juttersgeluk.nl/direct-aanmelden
xpeditie Juttersgeluk is speciaal voor mensen die (tijdelijk) minder goed meekomen in de
maatschappij. Bijvoorbeeld als je van een WL of WMO voorziening gebruikmaakt of onder de
participatiewet valt. Ook vrijwilligers, mantelzorgers, begeleiders en zorgverleners, zijn van harte
welkom en kunnen zich aanmelden Deelname is gratis, maar je moet zelf voor vervoer naar het
startpunt van de etappe zorgen. eef je snel op want vol is vol
Helpen jullie mee voor een
schone zee?
xpeditie Juttersgeluk is
een initiatief van
Stichting Juttersgeluk in
samenwerking met KIMO
Nederland/België.

Aangepaste openingstijden
Hemelvaartsdag, Pinksteren 2018
Het afvalbrengdepot op Schulpstet en de onderkomens Wijkbeheer zijn:
Hemelvaartsdag, donderdag
10 mei 2018
esloten
Vrijdag
11 mei 2018
Open
weede Pinksterdag, maandag
21 mei 2018
esloten
Gemeentehuis
Hemelvaartsdag, donderdag,
weede Pinksterdag, maandag

10 mei 2018
21 mei 2018

Vervangende dagen afvalinzameling
GFT en PDM Castricum 3:
GFT en PMD Castricum 3A:
GFT en PMD Limmen 1:
GFT en PMD Limmen 2:
PMD De Woude:

Donderdag 10 mei wordt
Donderdag 10 mei wordt
Maandag 21 mei wordt
Maandag 21 mei wordt
Maandag 21 mei wordt

esloten
esloten
woensdag 9 mei
vrijdag 11 mei
vrijdag 18 mei
dinsdag 22 mei
woensdag 23 mei

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

De vervangende ophaaldagen en overige info over afval en inzameling kunt u ook vinden op de
Afvalwijzer app of www.mijnafvalwijzer.nl. De app kunt u installeren via de oogle Play Store.

Wij zitten voor u klaar.

Oﬃciële mededelingen woensdag 9 mei 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
Op 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
250418 Hogeweg 3a in Limmen
Het wijzigen van een bedrijfspand
Nesdijk 1 in Limmen
Het bouwen van een schuur
Pagenlaan 1 Limmen
Het bouwen van een woning
260418 Rijksweg 60 in Limmen
Het bouwen van een opslagruimte
300418 Pontweg nabij 1 in Akersloot
Het uitvoeren van werkzaamheden N246-rotonde de Woude
020518 Zomerschoon 101 in Limmen
Het wijzigen van het kozijn
De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling
gesteld en worden niet verder behandeld
Vergunningsvrij: Thalia 1 in Limmen Het vergroten van de woning
Buiten behandeling:
Klaas Hoornlaan 1 in Akersloot
Het vervangen van de beschoeiing
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
300418 Heereweg 52 in Castricum
Het bouwen van een bouwwerk t.b.v. tijdelijke bewoning
040518 tations eg in astri um
Het wijzigen van het NS station

Omgevingsvergunning – reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te
verlenen:
Datum Adres
300418 Van Duurenlaan 16 in Castricum
Het bouwen van een schuur
030518 har o e de Bour onstraat in astri um
Het plaatsen van een dakkapel (achterdakvlak)
Gasstraat 1 in Castricum
Het plaatsen van een bedrijfslood
040518 hee os in immen
Het plaatsen van een dakkapel (voordakvlak)
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.

Besluit intrekken omgevingsvergunning milieu
o atie ijks eg te immen uitge reide pro edure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunning milieu
voor het bedrijf aan Rijksweg 2 te Limmen in te trekken, omdat er gedurende drie jaar geen
handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning:
- De op 26 maart 1997 verleende omgevingsvergunning milieu aan irezone
(revisievergunning). Het betreft een omgevingsvergunning milieu voor het in werking
hebben van een a everpunt voor motorbrandstoﬀen (inclusief LP ) op het perceel aan
Rijksweg 2 te Limmen, kadastraal bekend kadastraal bekend gemeente Limmen, sectie A,
nr. 2905.
Na intrekking van de vergunning valt de inrichting onder het Activiteitenbesluit milieubeheer.
r zijn geen zienswijzen naar voren gebracht op de ontwerpbeschikking. De deﬁnitieve
beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking
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Ter inzage
U kunt het besluit intrekken omgevingsvergunning milieu met de bijbehorende stukken van
10 mei 2018 tot en met 21 juni 2018 inzien bij de gemeente Castricum, Raadhuisplein 1 te
Castricum.
Rechtsbescherming
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze(n) hebben ingediend,
kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na de datum waarop het besluit ter inzage
is gelegd, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sectie bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Het beroepschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:
• uw naam, adres, postcode en woonplaats;
• de datum;
• over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
• de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
• uw handtekening.
U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl.
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van het beroepschrift is
verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.
Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u tijdens de beroepsprocedure de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treﬀen. Voor de behandeling
van dit verzoek en het beroep wordt griﬃerecht geheven.
Informatie
Meer Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij de Regionale Uitvoeringsdienst
Noord-Holland Noord, telefoonnummer 088-1021 300.

Verleende APV-vergunning

Datum Adres
010518 Limmen
Verleende doorlopende evenementenvergunning Kermis Limmen voor de periode
van drie jaar. Dit jaar op vrijdag 7 september en zaterdag 8 september 2018 van
14.00 uur tot 24.00 uur en zondag 9 september 2018 van 14.00 uur tot 23.00 uur,
Verzenddatum besluit 1 mei 2018 (APV1800116)
030518 Op en rond het Bakkummerplein in Castricum
Verleende evenementenvergunning Kermis Bakkum voor drie jaar in de periode
van 2018, 2019 en 2020. Dit jaar op vrijdag 12 oktober 2018 van 19.00 uur tot
24.00 uur, zaterdag 13 oktober 2018 van 14.00 uur tot 24.00 uur en zondag 14
oktober 2018 van 14.00 uur tot 23.00 uur. Verzenddatum besluit 3 mei 2018
(APV1800218)
Dorpsstraat 87 in Castricum
Verleende zomerbraderie met zanger café My Way op zondag 6 mei 2018, zondag
10 juni 2018, zondag 22 juli 2018 en zondag 19 augustus 2018 van 11.00 uur tot
18.00 uur. Verzenddatum besluit 3 mei 2018 (APV1800438).
Dorpsstraat en de Burgemeester Mooystraat in Castricum
Verleende evenementenvergunning Markten op zondag 6 mei 2018, zondag 10
juni 2018, zondag 22 juli 2018 en zondag 19 augustus 2018. Verzenddatum besluit
3 mei 2018 (APV1800302).
040518 Castricum
Verleende evenementenvergunning Campina Open Boerderijdagen op maandag
21 mei 2018 van 10.00 uur tot 16.00 uur. Verzenddatum besluit 4 mei 2018
(APV1800299)
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 APV via apv@debuch.nl of via
088 9097561.
Castricum, 9 mei 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

