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Tijd Onderwerp
19.30  21.00 Presentati e stand van zaken Beverwijkerstraatweg

22 januari: De raad zit voor u klaar 
tijdens het Raadsspreekuur 

Agenda raadsinformatieavond 
11 januari 2018

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in 
gesprek met inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aan-
lopen, een idee willen voorleggen of een voorstel willen presenteren. Dit kan 
ti jdens het Raadsspreekuur dat elke twee weken plaatsvindt op maandagavond 
tussen 19.15 uur en 20.15 uur. U hoeft  dan niet bij alle fracti es langs, maar 
kunt in één keer met vertegenwoordigers van alle fracti es spreken. U krijgt 
hiervoor 20 minuten de gelegenheid. 

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 22 januari 2018.

Download de app Afvalwijzer of kijk op de website mijnafvalwijzer.nl voor 
de afvalkalender 2018. Alle informati e over afval in Castricum nu op één 
plek terug te vinden. Heeft  u vragen of weet u niet hoe u de app moet 
downloaden of de kalender kunt raadplegen, bel dan met het lantcon-
tactcentrum via telnr. 14 0251

Afvalkalender 2018 

Burgemeester en wethouders  
van Castricum wensen u een 

voorspoedig  2018!

Ook de beste wensen namens 
onze Sociale Teams
Wij hopen dat u ook in het nieuwe jaar denkt om mensen die wat extra aan-
dacht kunnen gebruiken, omdat ze kwetsbaar zijn, beperkt, of een moeilijke 
ti jd achter de rug hebben. Maar ook om de mensen die juist voor anderen de 
dag een beetje mooier maken. Dat kunnen uw buren zijn, familie of een verre 
vriend. Vraag ze bijvoorbeeld eens op de ko   e, geef ze een presentje, stuur 
een kaartje of bloemetje. Het gaat om een gebaar, niet om de hoeveelheid en 
zeker niet om geld.

Wist u dat:
Iedereen kan grati s bij het Sociaal Team in uw woonkern terecht met vragen 
over gezondheid, (mantel)zorg, zelfstandig blijven wonen, werk, dagbesteding, 
geld, opvoeden en gezinsrelati es. Het kan over uzelf gaan of over een buur, 
vriend of familielid. 

We zijn u het hele jaar door graag van dienst  

Medewerkers Sociale Teams Castricum
Zo kunt u ons bereiken: 
-  Bel 14 0251. U kunt ons bereiken op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. 
 Belt u later, dan kunt u vragen om teruggebeld te worden. 
-  Stel uw vraag via e-mail:
 sociaalteamcastricum1901@debuch.nl (als uw postcode begint met 1901)
 sociaalteamcastricum1902@debuch.nl (als uw postcode begint met 1902)
 sociaalteamakerslootlimmendewoude@debuch.nl (als u woont in een van de  
 andere postcodegebieden)

welkom

Wij zitten voor u klaar.

Maak 
afspraak

een 

Maak 
afspraak

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. 

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

Inloopavond nieuwe zwemvoorziening Noord-End
Vanaf dinsdag 2 januari werken we voor de meeste producten en diensten op 
afspraak. omt u langs op het gemeentehuis? Maak dan een afspraak via www.
castricum.nl of bel 14 0251. Dan zitt en wij voor u klaar en bent u meteen aan 
de beurt.

Wethouder Wim Swart: ‘Wij helpen u graag verder. Goed, maar ook snel. Daar-
om hebben we de afgelopen maanden achter de schermen gewerkt aan het 
verbeteren van onze dienstverlening en het verminderen van de wach   jden. 
Vanaf nu kunt u via onze website of telefonisch een afspraak maken voor de 
meeste producten. Dan weten wij dat u komt, waar u voor komt en hoeft  u niet 
te wachten. Nog niet alle producten gaan op afspraak. We hebben nu vooral 
eerst gekeken naar de producten die het meest worden aangevraagd.’ 

Maak voordat u komt een afspraak
Het werkt heel eenvoudig: 
1. 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 af-
spraak’. Belt u liever voor een afspraak? Bel dan 14 0251.

2. ies een acti viteit. 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 identi teitskaarten aanvraagt.

3. ies een datum en ti jdsti p. Op donderdag kunt u ook ‘s avonds een afspraak 
maken. 

4. Vul uw contactgegevens in. 
5. Bevesti g uw afspraak. In uw mailbox ontvangt u een afspraakbevesti ging. 
6. Zet de afspraak meteen in uw agenda. Dan vergeet u het niet. Een aantal da-

gen van tevoren ontvangt u van ons ook nog een herinnering via de mail. ijk 

ook nog even wat u mee moet nemen. unt u toch niet? Wijzig of annuleer 
uw afspraak dan. Dat kan via een link in de afspraakbevesti ging.

Afspraak maken op de dag zelf
Is er nog ruimte vrij? Dan kunt u ook op de dag zelf nog een afspraak maken via 
de website of telefonisch. Bel ons als het spoed heeft  en echt niet langer kan 
wachten. Dan kijken we naar de mogelijkheden.
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Offi  ciële mededelingen woensdag 3 januari 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 gemeen-
tehuis 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
181217 Zeeweg 31 te Castricum
 Het uitbreiden van de viswinkel
191217 Dusseldorperweg 139 te Limmen
 Het verbouwen van twee wooneenheden
211217 Middenweg 24 te Limmen
 Het plaatsen van een dakkapel
 Duinweg 13 te Castricum
 Het ti jdelijk verharden van het terrein
221217 Hoogegeest tussen 28 en 30 te Akersloot
 het bouwen van een woning en het aanleggen van een in- uitrit

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevings-
aanvragen de termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
271217 Buurtweg 20 te Akersloot
 Het plaatsen van een fi etsenstalling en afvalcontainers
 Heereweg 10 te Castricum
 Het verbouwen van de woning 
 Heemstederweg 5 te Castricum 
 Het graven en dempen van een sloot en plaatsen damwand
 Westerplein 6 te Castricum

 Het plaatsen van een banierdoek in frame t.b.v. aankondigingen 
 Geversweg 2a in Castricum
 Het realiseren van een tuindersspoor

Ontwerpbesluiten (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met ingang van 4 januari 
2018 de volgende ontwerpbesluiten gedurende 6 weken ter inzage liggen.
 Adres
 Zanddijk 2 te Castricum
 Het aanpassen van de vloer van de stal t.b.v. een milieutechnische   
 wijziging

Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een belanghebbende mondeling of schrif-
telijk zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Dienstver-
lening, tel. 14 0251.

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsver-
gunningen niet te verlenen:
Datum Adres
211217 Limmerweg 4 te Castricum
 Het aanleggen van een alarminstallati e 
271217 Prins Bernhardlaan 3 te Akersloot
 Het splitsen van de woning (legalisati e)

Beroep
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van DATUM 
t/m DATUM ter inzage in het gemeentehuis 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 Noord-Holland, 
Secti e Bestuursrecht (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem). Voor de behandeling 
van een beroepschrift  is gri   erecht verschuldigd.

Inloopavond nieuwe zwemvoorziening Noord-End
Op woensdag 10 januari 2018 van 19.30 tot 21.00 uur is er een inloopavond in 
het gemeentehuis over een nieuwe zwemvoorziening in het gebied Noord-End 
in Castricum.

Op 9 november jl. heeft  de gemeenteraad van Castricum een besluit genomen 
om drie varianten en drie locati es in het gebied Noord-End verder in een verdie-
pingsslag nader door het college te laten uitwerken. Deze verdiepingsslag resul-
teert in een raadsvoorstel waarin de gemeenteraad wordt gevraagd een keuze te 
maken voor een variant en locati e, met inbegrip van een voorstel voor dekking 
waarin staat hoe de gemeente de nieuwbouw kan betalen.

De gemeente wil graag de eerste tussenresultaten van de ruimtelijke uitwer-
kingen met omwonenden en overige belangstellenden delen, en horen wat zij 
daarvan vinden. Vertegenwoordigers van de gemeente en het onderzoeksbureau 
zullen bij a  eeldingen staan van de eerste tussenresultaten van de ruimtelijke 
uitwerkingen. Zij lichten deze toe en kunnen vragen beantwoorden.

rie o ati es en drie arianten
De gemeenteraad heeft  op 9 november 2017 besloten tot een nadere verdie-
pingsslag van:
- Drie locati es in het gebied Noord-End

    Veld 5 van C Castricum (locati e B2 in het haalbaarheidsrapport);
    Veld 2 van C Castricum (locati e C in het haalbaarheidsrapport);
    De huidige locati e van sportcentrum De Bloemen, al dan niet in 
      combinati e met enkele tennisvelden van Berg en Bal (nieuwe locati e E/M). 
- Drie varianten voor de nieuwe sportvoorziening:
    Variant 2, wedstrijdbad  instructi ebad;
    Variant 7, wedstrijdbad  instructi ebad  sporthal  g mzalen;
    Variant 8, wedstrijdbad  instructi ebad  recreati ebad   owrider  sporthal  

 g mzalen (nieuwe variant ten opzichte van de varianten uit het haalbaarheids-
rapport).

Verdere procedure
De informati e die omwonenden en belangstellenden meegeven ti jdens de in-
loopavond wordt, indien inpasbaar en realisti sch, meegenomen in de verdere 
uitwerkingen van de verdiepingsslag. De resultaten hiervan worden in een rap-
portage aan het college en de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.

Het college verwacht in januari en februari aan de raad te kunnen rapporteren. 
Op 25 januari wordt hiervoor een raadsinformati eavond gehouden. Bespreking 
van de rapportage volgt dan in de raadscarrousel in februari, waarna de raad 
naar verwachti ng uiterlijk 8 maart 2018 een besluit neemt over het voorstel.

Bestrating en riolering Bogerdlaan Limmen
De Bogerdlaan in Limmen krijgt een nieuwe wegverharding en weginrich-
ti ng. Tegelijkerti jd wordt een extra rioolbuis aangelegd om het regenwater 
gescheiden af te voeren naar de sloot. Samen met de buurtbewoners is het 
ontwerp tot stand gekomen. 

De werkzaamheden starten in de week van 8 januari en duren tot en met 
juni 2018. Vooruitlopend op de bestrati ngswerkzaamheden worden de wa-
terleiding en gasleiding vernieuwd.  Het werk wordt in fases uitgevoerd zodat 

de hinder beperkt blijft . Voor het deel waar gewerkt wordt, geldt dat de 
straat niet bereikbaar is voor verkeer of parkeren. Voetgangers hebben wel 
doorgang. 

Meer informati e is te vinden op de website van de gemeente Castricum on-
der ‘Werk aan de weg’. Heeft  u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen 
met de projectleider Marco van Beek, ti jdens kantooruren bereikbaar op 
088-9097541 of marcovanbeek@debuch.nl.
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Offi  ciële mededelingen woensdag 3 januari 2018
Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsver-
gunningen te verlenen:
Datum Adres
271217 Jan Hobergstraat 41 te Castricum
 Het vergroten van de woning 
 Louise de Colignystraat 7 te Castricum
 Het realiseren van een dakopbouw 
 Burg. Zaalbergstraat 1 te Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw 
 Torenstraat 63 te Castricum
 Het aanleggen van een in- of uitrit 
 Geelvinckstraat 2 te Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw op de bestaande aanbouw 

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsver-
gunningen niet te verlenen:
Datum Adres
211217 Limmerweg 4 te Castricum
 Het aanleggen van een alarminstallati e 
271217 Prins Bernhardlaan 3 te Akersloot
 Het splitsen van de woning (legalisati e)
 De Crimpen 5 te Akersloot
 Het verbouwen van pand tot woning

Verleende APV-vergunning
Datum Adres
191217 Strandplateau Castricum aan Zee
 Evenementenvergunning Egmond Wandel Marathon tegen reuma   
 op zaterdag 27 januari 2018 en 28 januari 2018
201217 Raadhuisplein te Akersloot
 Standplaatsvergunning snackwagen van 20 december 2017 tot en   
 met 20 december 2018 van 12.00 uur tot 20.00 uur 
 bij Pizza Service Castricum aan de C.F. Smeetslaan tussen 
 huisnummer 10 en 230 in Castricum
 Plaatsen van een schaft keet en chemisch toilet
 van 8 januari 2018 tot en met 30 maart 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 belang-
hebbenden 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. 

Ontwerp bestemmingsplan Sifriedstraat 34, Castricum
Burgemeester en wethouders van Castricum hebben ingestemd met het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Sifriedstraat 34, Castricum’. Voordat het bestem-
mingsplan ter vaststelling wordt aangeboden aan de raad, wordt een ieder in 
de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het ontwerpbestemmingsplan. 
Het bestemmingsplan voorziet in de sloop van de bestaande woning en de 
bouw van één nieuwe woning op het perceel Sifriedstraat 34 te Castricum.  

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 4 januari tot en met 14 februari 2018 
ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het plan te raad-
plegen op  www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identi fi cati enummer: 
NL.IMRO.0383.BPC17Sifriedstra34-ON01.

Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schrift elijk een 
zienswijze indienen bij de gemeenteraad (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), 
onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Sifriedstraat 34 
in Castricum’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze (op afspraak) 
en voor meer informati e: mevr. M. de Waard, afdeling Ontwikkeling, tel. 14 
0251.

Ontwerp bestemmingsplan Hogeweg 4/ Rijksweg 37 Limmen
Burgemeester en wethouders van Castricum hebben ingestemd met het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Hogeweg 4/ Rijksweg 37. Voordat het bestem-
mingsplan ter vaststelling wordt aangeboden aan de raad, wordt een ieder in 
de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het ontwerpbestemmingsplan. 
Het bestemmingsplan voorziet in de sanering van de bestaande bedrijfsge-
bouwen en de bouw van twee woningen op het perceel Hogeweg 4/ Rijks-
weg 37 te Limmen. 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 4 januari 2018 tot en met 14 februari 
2018 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het plan te 
raadplegen op  www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identi fi cati enummer: 
NL.IMRO.0383.BPL17Rijksweg37eo-ON01

Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schrift elijk een 
zienswijze indienen bij de gemeenteraad (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), 
onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Hogeweg 4/ 
Rijksweg 37 Limmen’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze (op 
afspraak) en voor meer informati e: mevr. M. de Waard, afdeling Ontwikke-
ling, tel. 14 0251.

Castricum, 3 januari 2018

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, 
uitt reksel aanvragen) kunt u thuis 
regelen via www.castricum.nl. Langs-
komen? 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: sociaalteamcastri-
cum1901@debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastri-
cum1902@debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-
akerslootlimmendewoude@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 bouwplan-
nen, het doorgeven van gevonden 
of verloren voorwerpen, het afge-
ven 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

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.
Contact college
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat,
tel. 14 0251, bestuurssecretariaat@
castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporings-
ambtenaren) controleren en hand-
haven op het naleven van de regels 
voor bijvoorbeeld parkeren, honden-
poep en afval. 
boa@debuch.nl

Colofon




