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1A Benoemen plaatsvervangend raadsvoorzitter(s)
raadsvergadering 26 april 2018
De vergaderingen zijn2A
inBesluitenlijst
het gemeentehuis.
2B Lijst van ingekomen stukken
2C Lijst ter inzage gelegde informatie
2D Mededelingen van het college
- Algemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden
2E Vragen uit de raad
Pauze
21.00 22.30

21.00 21.45
21.45 22.30

22.45

Diverse voorstellen BUCH
- Vervolgbehandeling zienswijze
op begrotingswijziging BUCH 2018
- ienswijze begroting werkorganisatie BUCH 2019
Vervolgbehandeling gewijzigd vaststellen
bestemmingsplan Westerweg 174
Diverse moties:
- Motie aanvraagportaal elektrische rijders
- Motie loondispensatie

Film over bijzondere reis Plastic Soup Surfer
‘From Source to Sea’ in theater De Beun in Heiloo
erijn inga, ook wel de lasti oup urfer’ genoemd, is vrijdag mei in eiloo In theater
e Beun is vanaf
uur de lm te ien over ijn
kilometer lange to ht over de ijn,
peddelend op een surfplank gemaakt van werfafval en indrukwekkend verslag waarmee hij
aanda ht vraagt voor het probleem van plasti vervuiling e toegang is gratis, aanmelden is
wel nood akelijk
De documentaire rom Source to Sea wordt deze zomer door National eographic uitgezonden.
Inwoners van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hoeven daarop niet te wachten. ij kunnen
25 mei al terecht in Heiloo.
Merijn Tinga is persoonlijk aanwezig bij de vertoning. Na a oop staat hij bezoekers graag te
woord. Merijn Tinga, is bioloog, kunstenaar en activist. Het t pe vrije sur ongen hal ang haar,
zongebruind, relaxte uitstraling en brede glimlach maar dan met een bloedserieuze boodschap
en vol vuur om die uit te dragen. ijn alias maakt duidelijk waar de missie over gaat: de plastic
vervuiling van onze zeeën. Merijn was eerder te gast bij RTL4 Late Night van Humberto Tan.

Raadzaal
Stierop
Stierop

Raadsvergadering
Raadzaal
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)
D Benoemen plaatsvervangend voorzitter(s) in de raad
E A eggen belofte diverse commissieleden
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

Dit jaar géén inzameling taxus

rom our e to ea
De 50 minuten durende ﬁlm van regisseur Eelke Dekker volgt Merijn Tinga tijdens zijn peddeltocht van de oorsprong van de Rijn in de witserse Alpen naar de Noordzee bij Rotterdam.
De ﬁlm geeft een goed beeld van de omstandigheden die Merijn Tinga moest overwinnen.
Tekenend is het kwaliteitsverschil tussen het water dat Merijn dronk nabij de bron van de
Rijn en het water uit de Rotterdamse haven. Dat laatste blijkt heftig vervuild en vol plastic
microdeeltjes. Te zien zijn ook een bezoek aan een rec clingbedrijf in Spijk, ontvangsten in
verschillende steden en de samenwerking met het Science Centre van de TU Delft (makers van
het speciale sur oard).
rbij ijn
De toegang is gratis dankzij een ﬁnanciële bijdrage van gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum
en Heiloo. Wie deze unieke kans niet wil missen, kan zich aanmelden door een e-mail te sturen
naar aanmelden@bureaucirculus.nl. raag met vermelding van naam en aantal personen.
Aanmelders ontvangen een bevestiging van inschrijving.
De Theater De Beun is aan de Willibrordusweg 2 in Heiloo. De aanvang is 20.00 uur.

Onthulling herdenkingsplaquette
omgekomen bemanning Avro Lancaster
Vrijdag 18 mei wordt om 11:00 uur bij de strandopgang in Castricum aan Zee een herdenkingspla ue e onthuld voor de omgekomen bemanning van de Avro an aster et toestel stor e
in
neer ten uiden van astri um aan ee, nadat het was bes hoten e sti hting
n- A
al samen met familieleden van de an aster bemanning de herdenkingspla ue e
onthullen en spi ire van de oninklijke u htma ht al laag overvliegen als eerbetoon

Wie gewend was taxussnoeisel apart te houden, hoeft dat
deze zomer niet te doen. De
inzameling bij de gemeente
gaat dit jaar niet door.
De organisatie Taxus voor
Hoop zamelt elk jaar snoeisel
in van de taxushaag omdat
deze grondsto en bevat voor
medicijnen tegen kanker.
De farmaceutische industrie
wil nu meer weten over de
herkomst van het snoeisel,
voor eﬃcienc en betere
kwaliteit.
Van het snoeisel die Taxus voor Hoop inzamelt en aanlevert is het erg moeilijk om aan
te geven waar het precies vandaan komt. Dat geldt zeker voor inzamelpunten waar
verschillende kleine hoeveelheden bij elkaar komen.
Taxus voor Hoop zoekt nog naar een oplossing voor deze verplichte bronvermelding maar
dit jaar gaat dat niet lukken. Daarom hebben gemeenten dit jaar geen inzamelpunt.

Op 17 mei 1943 om 2:58, na een operatie op de Duitse stuwdammen, stortte de Avro Lancaster
AJ-A (ED887) 617 S uadron Dambusters neer ten zuiden van Castricum aan ee. Alle zeven
bemanningsleden komen hierbij om en liggen begraven op de Algemene begraafplaats aan de
Kerkedijk in Bergen. In mei 2018 is deze aanval vijfenzeventig jaar geleden.
Programma
11:00
Welkom en toespraken
11:30 - 13:00 Lunch voor genodigden
13:00
Algemene Begraafplaats Bergen. Belangstellenden kunnen het publiek
vergezellen naar de Algemene Begraafplaats in Bergen om de graven van de
Lancaster bemanning te bezoeken (eigen vervoer).
eer informatie
Voor meer informatie kijk op www.617s n-namf.nl of op de acebookpagina: www.facebook.
com/617S uadronNAM .
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Expositie Eric van Hemert geopend op 24 mei

Informatiebijeenkomst kruising
i sweg isweg immen
De gemeente houdt op woensdag 23 mei een informatiebijeenkomst over het onderzoek dat
gaat plaatsvinden naar de mogelijkheden voor een rotonde op de kruising Rijksweg/Visweg in
Limmen. De bijeenkomst is van 19.30-21.30 in De Vredeburg, Dusseldorperweg 64 in Limmen.
Inloop vanaf 19.00 uur.
Door de nieuwbouw in het gebied andzoom neemt het verkeer toe. Voor een goede doorstroming zijn aanpassingen nodig aan de kruising Rijksweg/Visweg. Al eerder zijn er plannen
gemaakt voor de aanpassing van deze kruising. Daarbij zijn verschillende opties, van rotondes
tot verkeerslichten, verkend. De gemeenteraad heeft besloten dat er een nieuw onderzoek
moet komen naar de mogelijkheden voor een rotonde. Ingenieursbureau Antea roup doet het
onderzoek en zal dit tijdens de avond verder toelichten.
Belanghebbenden kunnen zich tijdens de bijeenkomst aanmelden om deel te nemen in een
werkatelier. Met vertegenwoordigers van verschillende groepen belanghebbenden, willen wij
in enkele bijeenkomsten de rotonde uitwerken. Naar verwachting volgt in het najaar van 2018
weer een openbare informatiebijeenkomst waarin we de uitkomsten presenteren.

Aangepaste openingstijden
Pinksteren 2018
et afvalbrengdepot op hulpstet en de onderkomens Wijkbeheer ijn:
Tweede Pinksterdag, maandag
21 mei 2018
esloten
Gemeentehuis
Tweede Pinksterdag, maandag

21 mei 2018

ervangende dagen afvalin ameling
G en
immen :
Maandag 21 mei wordt
G en
immen :
Maandag 21 mei wordt
e Woude:
Maandag 21 mei wordt

esloten
vrijdag 18 mei
dinsdag mei
woensdag mei

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 Pla Store.

hilder ri van emert e poseert
ijn werk van mei tot september
in de hal van het gemeentehuis van
astri um otograaf aul evi on
komt de e positie openen op mei
om : uur
Eric van Hemert wil als schilder geen
realist genoemd worden. Voor hem is
het belangrijk om vanuit herkenbaarheid
een tweede realiteit te laten zien.
ijn werk heeft verwantschap met het
surrealisme. Het schilderen van Van
Hemert is het volgen van associaties.
Het avontuur van het schilderen is net
zo belangrijk als het eindresultaat: er
moet een zinderende spanning voelbaar
zijn in het schilderij waardoor het blijft
intrigeren. Als dat zo is, beschouwt
Van Hemert het schilderij als geslaagd.
otograaf Paul Levitton opent de expositie. Hij is niet alleen bekend van zijn landschapsfoto’s,
maar zeker ook van de portretten van onder anderen Toon Hermans, Harr Mulisch en Scott
Walker voor Nieuwe Revu.

Like ons op Facebook
Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de
laatste discussies: je vindt ze op
facebook.com/gemeente.castricum.
Like de pagina en je kunt erover meepraten.

Oﬃciële mededelingen woensdag 16 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. 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 gemeentehuis van Castricum. Tegen een
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag.
Deze publicatie is alleen ter informatie.
Datum Adres
020518 Willem de wijgerlaan in astri um
Het wijzigen van de achtergevel
040518 Sokkerwei 4 in Castricum
Het brandveilig gebruik van het pand (kinderdagverblijf)
070518 ogerpolder in de Woude
Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning en het vervangen
van de ramen van een bestaande dakkapel
oogegeest in Akersloot
Het plaatsen van een tijdelijke woonunit
080518 heebos in immen
Het plaatsen van een dakkapel met een slepend pannendak op het voor dakvlak

Omgevingsvergunning – reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te
verlenen:
Datum Adres
070518 rinses Irenestraat in astri um
Het vergroten van de woning
080518 orte Brakersweg tuin volkstuinen omple e Bloemen in astri um
Het plaatsen van een hobb kas
ogeweg in immen
Het plaatsen van drie dakkapellen
090518 tierop in e Woude
Het uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. het funderingsherstel
110518 ietor his in immen
Het vergroten van de woning
Be waar
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.

erleende venementenvergunningen A

Datum Adres
010518 immen
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 astri um
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).
orpsstraat in astri um
Verleende evenementenvergunning zomerbraderie met zanger caf M Wa
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).
orpsstraat en de Burgemeester oo straat in astri um
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).
080518 ijk
uin in astri um
Intrekking evenementenvergunning 4-uurs mountainbike estafette Dijk Duin,
op 30 september 2018, verzenddatum besluit 8 mei 2018 (APV17/01042).
e Brink in astri um
Verleende doorlopende evenementenvergunning Kermis voor 3 jaar in de periode
van 2018, 2019 en 2020 in Castricum. Dit jaar van zaterdag 11 augustus 2018 t/m
dinsdag 14 augustus 2018 van 14.00 uur tot 24.00 uur, verzenddatum besluit
8 mei 2018 (APV1800219).
090518 Bij ijk
uin in astri um
Verleende evenementenvergunning North Sea Poetr 2018, op zaterdag 26 mei
2018 bij Dijk Duin, verzenddatum besluit (APV1800238).
APV Algemene Plaatselijke Verordening

erleende rank- en ore avergunning

Datum Adres
090518 orpsstraat in astri um
Verleende Drank- en Horecavergunning Model A, The Nex Castricum,
verzenddatum besluit 9 mei 2018 (HORECA180011)
Be waar
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.

aststelling bestemmingsplan Buitengebied astri um,
parti le her iening
, atuurwaarden’
Burgemeester en wethouders van Castricum maken als gevolg van het bepaalde in artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
bekend dat het bestemmingsplan Buitengebied Castricum, partiële herziening 2017,
Natuurwaarden’ is vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 26 april 2018.
De gemeenteraad heeft besloten om geen exploitatieplan vast te stellen voor het
bestemmingsplan.
Door de aanleg van de ﬁetsverbinding en de ﬁetstunnel tussen Akersloot en Castricum
in 2009 is een deel weidevogelgebied in de Limmerpolder verloren gegaan.
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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

Meer informatie: dhr K. Adema, domein Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 0251.

Castricum, 16 mei 2018.

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

xx maand 2018

Beroep
Een belanghebbende kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is
gelegd een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State (schriftelijk: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, of digitaal:
https://digitaalloket.raadvanstate.nl). Voor de behandeling van een beroepschrift is
griﬃerecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening
De werking van een besluit wordt door indiening van een beroepschrift niet opgeschort.
Daarvoor kan, als u nadelige gevolgen van het besluit voorziet tijdens de behandelingsperiode van uw beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (schriftelijk:
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, of digitaal: https://digitaalloket.raadvanstate.nl).
Voorwaarde is dat tevens een beroepschrift is ingediend. Voor de behandeling van een
verzoek is griﬃerecht verschuldigd

00

Tussen de gemeente Castricum, de Provincie Noord-Holland en de Vogelwerkgroep MiddenKennemerland zijn overeenkomsten gesloten waarin is afgesproken dat er compensatie van
het verlies van het weidevogelgebied zal plaatsvinden. Dit bestemmingsplan voorziet in de
gemaakte afspraken en de compensatie hiervan.
Het bestemmingsplan, plan-identiﬁcatienummer: NL.IMRO.0383.BPBuitengPartHerz-VS01,
ligt ter inzage van 17 mei 2018 t/m 27 juni 2018 in het gemeentehuis van Castricum. Tevens
is het plan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl

