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Geef uw mening over de kadernota 2019
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De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te geven over de kadernota 2019 op donderdagavond 31 mei aanstaande. Om 21.15 uur kunt u in de raadzaal van het
gemeentehuis uw mening kenbaar maken.

Agenda raadsvergadering 29 maart 2018

21.15
Raadzaal
De vergaderingen zijnRaadsvergadering
in het gemeentehuis.
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Verslag informateur over proces raadsprogramma
en bevindingen verkenning vorming coalitie
4 Debat Raad
A Raadsprogramma
B Actuele politieke onderwerpen
5 Besluitvorming
A Vaststellen raadsprogramma
B Principeverzoek voor het realiseren van een
woning op het perceel Duinpad 3
C Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan
Westerweg 174 (onder voorbehoud van
commissiebehandeling)
D Zienswijze op begrotingswijziging 2018
BUCH-werkorganisatie (onder voorbehoud van
commissiebehandeling)
E Benoemen plaatsvervangend voorzitter(s) in de raad
F Aﬂeggen belofte diverse commissieleden
6 Sluiting
Inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen
gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de commissievergaderingen aan de orde zijn.
Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich
daarvoor tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt vóór 17.00 uur aanmelden
bij de griﬃe via raadsgriﬃe@castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088
9097015. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Agenda raadsinformatieavond
31 mei 2018
Tijd
19.30 - 20.45
Pauze
21:15 - 22:30

Onderwerp
Kamer
Toekomstige huisvesting basisschool Cunera Bakkum Raadzaal
Bijeenkomst over diverse ﬁnanciële documenten

Raadzaal

21:15 uur: inloopavond Kadernota 2019: bewoners
en organisaties kunnen mening over de kadernota
kenbaar maken
Aansluitend: mogelijkheid tot presentatie ﬁnanciële
documenten door het college
Aansluitend: beantwoording technische vragen bij
Kadernota 2019

Idee voor uw buurt? Contact de gebiedsregisseur
Met elkaar zorgen we voor een omgeving waar u met plezier woont, werkt en leeft. Heeft u
een idee om het in uw buurt leuker, mooier of beter te maken? Ziet u iets dat niet goed gaat
of iets dat anders kan? Geef dit dan door aan een van de gebiedsregisseurs. Zij werken bij de
gemeente en zorgen ervoor dat uw reactie bij de juiste persoon terechtkomt.
Mirjam van der Horst
Jansen – Sikkens
Gebiedsregisseur
voor Akersloot,
Limmen en de
Woude

• E-mail: mirjamvanderhorst@debuch.nl
• Telefoon: 06 552 614 87

Ciska de Jong
Gebiedsregisseur
voor Bakkum
en Castricum

• E-mail: ciskadejong@debuch.nl
• Telefoon: 06 319 962 35

Foto: Ernest Selleger
Gemeenteraad, griﬃe en burgemeester
De kadernota vormt de opmaat naar de begroting van 2019 en geeft richting aan het ﬁnanciële
beleid van de gemeente voor de komende jaren. Voor de raad is de behandeling van de kadernota één van de belangrijkste vergaderingen van het jaar. De gemeenteraad geeft in deze
vergadering richting aan hoe gemeenschapsgeld wel en niet wordt besteed.
Ook voor u als inwoner, organisatie of instelling van de gemeente Castricum dus een belangrijk
moment. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening op 31 mei, zodat de raadsleden uw
input kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de kadernota. U kunt de kadernota
vinden op de website castricum.raadsinformatie.nl. De stukken vindt u in de vergaderkalender
onder 31 mei 2018.
De gemeenteraad behandelt de kadernota op 21 juni 2018. Besluitvorming over de kadernota
vindt plaats op 28 juni 2018.
Als u uw mening wilt laten horen wordt u vriendelijk verzocht zich te melden bij de griﬃe
(Vera Hornstra: 088-9097015 of Rosanne Slootweg: 088-9097014. Mailen kan ook naar
raadsgriﬃe@castricum.nl)

Kent u iemand die een lintje verdient?
Bijna iedereen kan deze vraag
waarschijnlijk wel met ‘ja’
beantwoorden. Want overal in
Nederland zetten mensen zich in
voor vele doelen. Vaak zonder eigen
belang, in alle bescheidenheid.
En dat zijn nu precies mensen die in
aanmerking kunnen komen voor een
Koninklijke onderscheiding.
Maar dan moeten ze daarvoor eerst
worden voorgedragen. U kunt dat
doen. Want iedereen kan iemand
anders voordragen voor een lintje.
Voordat de burgemeester een lintje
kan uitreiken aan een inwoner van de
gemeente Castricum, wordt er altijd eerst uitgebreid onderzoek gedaan naar de verdiensten van
de persoon die u voordraagt. Dat kost veel tijd. Daarom is het belangrijk om op tijd in actie te
komen.
Kom op tijd in actie
Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding tijdens de ‘lintjesregen’ (rond
Koningsdag) in 2019? Doet u dat dan vóór 1 juli 2018.
Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding tijdens bijvoorbeeld een
jubileum, of een andere bijzondere gelegenheid? Dan moet het aanvraagformulier zes maanden
vóór de gewenste datum van de uitreiking bij de burgemeester zijn ingediend.
Aanvraagformulier
Op de website www.lintjes.nl vindt u het formulier dat u hiervoor kunt gebruiken. Wij adviseren
u voor u het formulier verstuurt, eerst even contact op te nemen met het bestuurssecretariaat
van de gemeente.
En… het is natuurlijk de bedoeling dat degene die de Koninklijke onderscheiding krijgt,
wordt verrast op de dag van de uitreiking. Dus doe uw aanvraag in het diepste geheim en
verklap niets!
Meer informatie?
Over de regels rond de toekenning van lintjes kunt u alles lezen op www.lintjes.nl. Voor meer
informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding kunt u contact opnemen
met het collegesecretariaat van de gemeente Castricum: Els Verbeek tel.nr. 088-909 7057 email
bestuurssecretariaat@castricum.nl

afspraak

2
08

23 mei 2018

via de mail. Kijk ook nog even
wat u mee moet nemen.

afspraakmaken of zoek op de
Bevestig uw afspraak.
website
naar het
product
waar
Wij helpen
u graag
verder.
Komt u langs 5op het
u een
afspraak
voor
wilt
maken
In uw mailbox ontvangt u een
gemeentehuis? Maak dan een afspraak via onze
en kies
voorof
‘maak
een afspraak’
. meer producten
afspraakbevestiging.
website
telefoon.
Voor steeds
Voorkunt
de meeste
producten
kunt
u een afspraak
maken.
Dan zitten wij voor
u klaar
en bent
u meteen aan de beurt. 6 Zet de afspraak meteen in uw
u een
afspraak
maken.
agenda. Dan vergeet u het niet.
werktvoor
heel eenvoudig:
BeltHet
u liever
een afspraak?
Een dag van tevoren ontvangt u
Bel dan 14 0251.
van ons ook nog een herinnering
de mail.
Kijk ook nog even
1 Ga naar www.castricum.nl/
4viaVul
uw contactgegevens
in.
wat u mee moet nemen.
Kies eenafspraakmaken
activiteit. Ditof
is zoek
het op de
product website
of de dienst
waar
u eenwaar
naar het
product
5 Bevestig uw afspraak.
een afspraak
voor wilt
maken
In uw
mailbox
ontvangt u een
afspraakuvoor
wilt maken.
Bij aantal
u toch
niet?
! Kunt
een
afspraakbevestiging.
en kies voor
‘maak een
afspraak’.
kunt u aangeven
hoeveel
u van
Wijzig
of annuleer uw
afspraak
Voor
de
meeste
producten
kunt
dan. Dat kan via een link in de
deze producten wilt. Handig als u
6 Zet de afspraak meteen in uw
u een afspraak maken.
afspraakbevestiging.
bijvoorbeeld
voor het hele gezin
Wij helpen
u graag
verder. Komt u langs op het
agenda. Dan vergeet
u het
niet.
gemeentehuis? Maak dan een afspraak via onze
identiteitskaarten
aanvraagt.
Een dag van tevoren ontvangt u
Belt u liever voor een afspraak?

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
2
bijvoorbeeld voor het hele gezin
identiteitskaarten aanvraagt.

Maak 3 Kies een datum en tijdstip.
een
Maak
Op donderdag kunt u ook ’s avonds
een
afspraak
een afspraak maken.
afspraak
3

Bel dan 14 0251.

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

!

afspraak

website of telefoon. Voor steeds meer producten

van ons ook nog
een
herinnering
kunt
u een
afspraak maken. Dan zitten wij voor
en bent
u meteen aan de beurt.
via de mail. Kijku klaar
ook nog
even
wat u mee moet nemen.

Kies een datum en tijdstip.
2 Kies een
Op donderdag
kunt
u ook ’sDitavonds
activiteit.
is het
product
of de dienst waar u een
een afspraak
maken.

afspraak voor wilt maken. Bij aantal
kunt u aangeven hoeveel u van
Wijhelpen
helpen
graag
verder.
u langs op
dezehet
producten wilt. Handig als u
Wij
u graaguverder.
Komt
u langs opKomt
het
bijvoorbeeld
gemeentehuis?
Maak
dan
een
afspraak
via
onze
gemeentehuis? Maak dan een afspraak via onze voor het hele gezin
identiteitskaarten aanvraagt.
website of telefoon. Voor steeds meer producten
website
of telefoon.
steeds
meer producten
kunt
u een afspraak
maken. Dan Voor
zitten wij
voor
Kies een datum en tijdstip.
u
klaar en
aan demaken.
beurt.
kunt
ubent
eenu meteen
afspraak
Dan zitten3 wij
voor
Op donderdag kunt u ook ’s avonds
u klaar
eneenvoudig:
bent u meteen aan de beurt. een afspraak maken.
Het
werkt heel

!

Het werkt heel eenvoudig:

Kunt u toch niet?
1 Ga
www.castricum.nl/
Wijzig of annuleer
uwnaar
afspraak
welkom
afspraakmaken of zoek op de
dan. Dat kan via een
link
in
de
website naar het product waar
afspraakbevestiging.
u een afspraak voor wilt maken
en kies voor ‘maak een afspraak’.
Voor de meeste producten kunt
u een afspraak maken.

Wij zitten voor u klaar.

Colofon

1809-OPM Flyer DEF.indd 1

4

Vul uw contactgegevens in.

5

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

welkom

6

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?

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

2

1 Gawerkt
naar www.castricum.nl/
Het
heel eenvoudig:

4

Kies een activiteit. Dit is het
welkom of de dienst waar u een
product

21/12/2017 14:43

Vul uw contactgegevens in.

afspraak voor wilt maken. Bij aantal

Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00
verhuizing doorgeven, uittreksel aanvragen)
ma t/mWijzig
donderdag:
tot 12.00 uur en
kunt uuur
aangeven hoeveel u van
of annuleer08.00
uw afspraak
afspraakmaken of zoek op de
deze producten wilt. Handig als u van 13.00
dan. tot
Dat kan
via een
linkvrijdag:
in de
Wo.
9.00
tot
16.00
uur
kunt
u
thuis
regelen
via
www.castricum.nl.
16.00
uur
08.00 tot
website naar het product waar
5 Bevestig uw afspraak.
bijvoorbeeld voor het hele gezin 12.00 uur
afspraakbevestiging.
Contact
met
gemeente
Do.
9.00
tot
20.00
uur
Langskomen?
Maak
online
een
afspraak
voor
u een afspraak voor wilt maken
In uw mailbox ontvangt u een
identiteitskaarten aanvraagt.
Wij
zitten
Postbus
1301
Vrij. 9.00 tot
12.00
uur voor u klaar.
zaken als paspoort of rijbewijs, dan bent u
afspraakbevestiging.
en kies voor ‘maak een afspraak’.
BH
Castricum
direct aan de beurt.
es r ri e en an oor
11900
4 Vul uw contactgegevens in. 3 Kies een datum en tijdstip.
Ga
www.castricum.nl/
Voor
de naar
meeste producten
kunt
Op
donderdag kunt u het
ook ’s avonds Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.
tel.u 14
0251
(ma.
t/m
do.
9:00-16:00
uur
vr.
Voor
het
bekijken
van
bouwplannen,
een
afspraak maken.
afspraak meteen in uw
een afspraak maken.
afspraakmaken
of zoek6opZet
dede
9:00-12:00
uur)
doorgeven van gevonden
of verloren
voorSociaal
Team
Bezoek op afspraak.
Flyer DEF.indd
1 niet.
21/12/2017 14:43
agenda.1809-OPM
Dan vergeet
u het
tel.
14
0251
telefonisch
spreekuur
op
werkfa Belt
(0251)
661
234
werpen,
het
afgeven
van
post:
welkom
website
naar
het product waar
uw afspraak.
5 Bevestig
Een dag van tevoren ontvangt
u
u liever voor
een afspraak?
dagen 9:00-12:00 uur
gemeentebestuur@castricum.nl
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Contact college
Bel dan 14 0251.
van ons ook nog een herinnering
In uw mailbox ontvangt
u een afspraak
voor
wilt
maken
postcode
sociaalteamcastricum1901@
www.castricum.nl
Don. 9.00u
toteen
20.00 uur
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s):
1809-OPM
Flyer
DEF.indd
1 Kijk1901:
21/12/2017 14:4
via de mail.
ook nog even
debuch.nl
Vrij.
9.00
tot
12.00
uur
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs2 Kies
wat u mee
moet nemen.
een
activiteit.
Dit‘maak
is het een afspraak’
en
kies
voor
.
afspraakbevestiging.
Wij
zitten
voor
u
klaar.
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
WhatsApp
inzien van bouwtekeningen alleen op afsecretariaat@castricum.nl
product of de dienst waar u een
Voorvoor
dewilt
meeste
producten
kunt
debuch.nl
06afspraak
19429661
spraak
maken. Bij aantal
! Kunt u toch niet?
overige postcodes:
sociaalteam-akerslootlimVoor
uwu aangeven
vragen enhoeveel
meldingen
Bijeenkomsten gemeenteraad
1809-OPM Flyer DEF.indd 1
21/12/2017 14:43
Wijzig of annuleer uw 6
afspraak
kunt
umaken.
van
u
een
afspraak
Zet de afspraak meteen
in uw
mendewoude@debuch.nl
Afvalbrengdepot
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
deze producten wilt. Handig als u
dan. Dat kan via een link in de
Iets
melden voor het hele gezin
Schulpstet
17,niet.
1901 H Castricum
agenda. Dan vergeet
u het
afspraakbevestiging.
bijvoorbeeld
penin
sti
jden
emeen
eh
is
www.castricum.nl/ietsmelden
ma.
t/m
vrijdag:
8.30 tot 15.45 uur
Boa’s
identiteitskaarten
aanvraagt.
Belt u liever
voor een afspraak?
Eenalsdag
van tevoren
ontvangt
u
Publieksbalies: voor zaken
uw paspoort,
za. 9.00
tot 13.00 uur
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren)
rijbewijs,
uitt
reksels
en
vragen
over
zorg
en
Regel
het
online
controleren en handhaven op het naleven
van ons ook nog een herinnering
Bel
3 Kies
eendan
datum14
en 0251.
tijdstip.
ﬁ
nanciën
U hoeft
niet
meer
voor
alles
naar
het
geKantoor
Wijkbeheer
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren,
Op donderdag kunt u ook ’s avonds
de mail. Kijk ook
nog even
Raadhuisplein 1, 1902 via
CA Castricum
meentehuis.
Steeds
meer zaken (denk aan
Schulpstet
17, 1901 H Castricum
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl
een afspraak
maken.

Wij zitten voor u klaar.

MAAK VAN JE HUIS
JOUW DROOMHUIS!

gramma?
4 contact
X P op
E Rvia klimNeem dan
naardehemel@bknw.nl
J A A R I Nvoor reserveringen en verdere afstemming. (Foto:O
Marfred
N ZReerds)
E
KRANTEN!

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!
21/12/2017 14:43

Plus-Wijzer
dragen. Ook vanuit Bibliotheek
Kennemerwaard en de Klim naar
de Hemel is gecertificeerd personeel aanwezig voor de coördinatie van het bezoek. Vanuit veiligheidsoogpunt is het bezoek voornamelijk gericht op leerlingen uit
de groepen 6, 7 en 8, uiteraard is
in overleg maatwerk mogelijk.

3

Voor meer informatie over de
Klim naar de Hemel neem een
kijkje
opAwww.klimnaardehemel.
MA
K VAN JE HUIS
nl. J O U W D R O O M H U I S !
Direct opgeven voor het pro-
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Op donderdag kunt u ook ’s avonds
een afspraak maken.

Om dit evenement ook voor complete schoolklassen toegankelijk te maken, hebben Bibliotheek
Kennemerwaard en de Klim naar
de Hemel de handen ineengeslagen. Scholen en instellingen voor
het primair onderwijs krijgen op
twaalf geselecteerde ochtenden
in juni en juli een speciaal educatieprogramma voorgeschoteld,
mét korting op de reguliere toegangsprijs. Het speciale educatietarief bedraagt € 5,- per ticket,
in plaats van de standaard € 8,50
voor alle overige bezoekers.
Per ochtend is plaats voor circa
drie schoolklassen plus begeleiding. Per vijf kinderen is één betalende begeleider verplicht, hiervoor dient een school zelf zorg te
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Alkmaar - De jarige Grote Kerk
in Alkmaar viert feest! In 2018
bestaat dit markante bouwwerk
maar liefst 500 jaar. Een letterlijk hoogtepunt in de reeks festiviteiten is het evenement Klim
naar de Hemel: klim naar een
balkon op 20 meter hoogte, dan
dóór een raam in de kerk en aanschouw Het Laatste Oordeel, een
indrukwekkende gewelfschildering over hemel en aarde. Klim
vervolgens naar de klokkentoren op 40 meter hoogte en geniet van het uitzicht over stad en
land. Er is maar liefst 70.000 kilo
aan steigermateriaal verwerkt in
de stellage.
En wat een kabaal maken die
klokken van dichtbij!

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!
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maar ook voor kinderen is rouwen confronterend. Uit onderzoek blijkt dat het kinderen hierbij enorm kan helpen om met lot3 Kies een datum en tijdstip.
genoten te praten, ervaringen te
Op donderdag kunt u ook ’s avonds
delen en elkaar te ondersteunen.
Mariëlle van der Laan is direceen afspraak maken.
teur/eigenaar van Praktijk Zilveren Maan en biedt al een aantal
jaren op basisscholen en voorgezet
onderwijs in Castricum en Uitwelkom
geest (en sinds kort ook in Bergen Marielle van der Laan (links) en Ester Hollenberg (rechts) van Stichting Zilen Heiloo) verschillende lotgeno- veren Maan (foto: aangeleverd)
tengroepen aan voor kinderen na
echtscheiding, overlijden en jon- nog meer kinderen en jongeren Esther Hollenberg is als (parttime)
ge mantelzorgers. Zij besloot dit kunnen profiteren van wat lot- directeur verbonden aan Stichmooie werk uit te willen breiden genotengroepen kunnen bete- ting Zilveren Maan. Daarnaast is
en zocht daarom contact met Es- kenen. Het is van belang dat kin- zij eigenaar van haar eigen bedrijf
ther Hollenberg. Samen hebben deren en jongeren willen werken De Kracht van Samen en parttime
zij nu een stichting opgericht: aan hun eigen verdriet. Aan hun werkzaam als aanjager startups
Stichting Zilveren Maan. Deze eigen stukje rouw. Of dat nu is en ambassadeur voor Altra Onstichting gaat in nauwe samen- omdat er een dierbare is overle- derwijs & Jeugdhulp en De Opwerking met de Praktijk van Ma- den, hun ouders gaan scheiden voedpoli. Esther: ,,Ik ben al tijdens
rielle de programma’s voor kin- of ze een ernstig/chronisch ziek mijn studie orthopedagogiek bederen, gebaseerd op de Zilveren familielid hebben. Want wanneer zig geweest met wat rouw doet
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Maan-methode, ook naar ande- een rouwproces op jonge leef- met, voor én bij kinderen en jonre gemeenten uitbreiden. Daar- tijd niet op een gezonde manier geren. Ze hebben recht op goenaast gaan zij vanuit de Zilveren wordt doorlopen, kan dat op late- de en passende ondersteuning
Maan Academie trainingen en re leeftijd tot allerlei klachten lei- en begeleiding vind ik als ze in
workshops voor bedrijven, ge- den. De kracht van onze lotgeno- aanraking komen met het overmeenten, particulieren en orga- tengroepen ligt in het ontmoeten lijden van een dierbare of als hun
nisaties op het gebied van rouw van leeftijdsgenoten die hetzelf- ouders gaan scheiden. Ook jonge
de hebben meegemaakt of mee mantelzorgers hebben dit nodig.
en verlies.
Mariëlle is gespecialiseerd in maken. Het samen kunnen delen, Daarom onderschrijf ik de Zilverouwverwerking bij kinderen en elkaar ondersteunen en elkaar ren Maan-methode en -programvolwassenen en heeft vele oplei- helpen met oplossingen en tips ma’s ook volledig!”
dingen en cursussen in dit vakge- doet kinderen en jongeren zicht- Meer informatie is op www.zilverenmaan.org te vinden.
bied gevolgd. Mariëlle: ,,Ik wil dat baar goed!”

WWW.50PLUSWIJZER.NL

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Plus-Wijzer

welkom

WWW.LIJFENGE

Klim naar de Hemel en Bibliotheek
Kennemerwaard slaan de handen ineen

Plus-Wijzer
Wij zitten voor u klaar.

Uniek educatieprogramma voor basisscholen:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

WWW.LIJFENGEZON

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Plus-Wijzer
Wij zitten voor u klaar.

1809-OPM Flyer DEF.indd 1

21/12/2017 14:43

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Plus-Wijzer

WWW.LIJFENGEZOND

WWW.LIJFENG

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Plus-Wijzer
MAAK VAN JE HUIS
JOUW DROOMHUIS!

2

Kies een activiteit. Dit is het
product of de dienst waar u een
afspraak voor wilt maken. Bij aantal

U hoeft niet meer
voor
alles
naar het geOp
donderdag
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u ook
’s avonds
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Steeds
meer zaken (denk aan
een afspraak
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Start Stichting Zilveren Maan

Kunt u toch niet?

wat u mee moet nemen.

ﬁnanciën
Kantoor Wijkbeheer
de mail. Kijk ook
nog even
Raadhuisplein 1, 1902 via
CA Castricum
Schulpstet
17, 1901 H Castricum

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

