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Geef uw mening over de kadernota 2019

Agenda commissievergadering
Onderwerp31 mei 2018
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Aansluitend: presentatie ﬁnanciële
Agenda raadsvergadering
29 maart 2018
documenten door dhr. uanet
Tijd
19.30

Onderwerp
Aansluitend:
1. Opening beantwoording
technische
vragen
bij adernota 201
2. Vaststelling
agenda
. nstallatie beëdiging van de raadsleden
. luiting
Geen raadsinformatieavond over huisvesting basisschool Cunera op 1 mei a s
a a oop van de vergadering is er gelegenheid om de ge nstalleerde raadsleden te
De
eerder aangekondigde raadsinformatieavond over de huisvesting van basisschool
feliciteren.
Cunera op donderdag 1 mei 2018 gaat niet door.
De vergaderingen zijn in het gemeentehuis.
De agenda is aangepast omdat naar verwachting binnen afzienbare termijn een nieuwe
college wordt ge nstalleerd. Het dossier rondom de huisvesting van basisschool Cunera zal
door het nieuwe college opnieuw worden bezien. De verwachting is dat het nieuwe college
opties voor de toekomstige huisvesting nog voor de zomer kan presenteren tijdens een
raadsinformatieavond.

Agenda Raadsplein
7 juni 2018
Tijd

Onderwerp

De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te geven over de
kadernota 201 op donderdagavond 1 mei aanstaande. m 21.1 uur kunt u in de raadzaal
van het gemeentehuis uw mening kenbaar maken.
De kadernota vormt de opmaat naar de begroting van 201 en geeft richting aan het ﬁnanciële
beleid van de gemeente voor de komende jaren. Voor de raad is de behandeling van de
kadernota n van de belangrijkste vergaderingen van het jaar. De gemeenteraad geeft in
deze vergadering richting aan hoe gemeenschapsgeld wel en niet wordt besteed.
ok voor u als inwoner, organisatie of instelling van de gemeente Castricum dus een belangrijk
moment. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening op 1 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 1 mei 2018.
De gemeenteraad behandelt de kadernota op 21 juni 2018. esluitvorming 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 gri e
Vera Hornstra 088- 0 01 of osanne lootweg 088- 0 01 . ailen kan ook naar
raadsgri e@castricum.nl)

Voorlichting over drank en drugs voor
ouders van leerlingen groep 8
at kunnen drank en drugs doen met je kind en wat voor rol spelen groepsdruk en sociale
media hierbij uders van kinderen in groep 8 kunnen terecht op een voorlichtingsbijeenkomst
hierover. De eerste was 1 mei op basisschool de rug in Akersloot. Deze en volgende maand
zijn er nog bijeenkomsten in Castricum en immen.
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aarstukken emeenschappelijke egelingen
incl. wijziging HCA
Aanvraag Vangnetuitkering
Participatiewet over 201
Commissie Algemene aken
1A esluitenlijst raadsvergadering 2 mei 2018
1 ijst van ingekomen stukken
1C ijst ter inzage gelegde informatie
1D Mededelingen van het college
- Algemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden
1 Vragen uit de raad
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Verordening commissie bezwaarschriften
Diverse moties
- otie aanvraagportaal elektrische rijders
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Vaststellen estemmingsplan
ifriedstraat Castricum
Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
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n een luchtig interactief theaterstuk met herkenbare scenes uit de dagelijkse praktijk krijgen
de ouders getoond hoe zij met hun jongeren in gesprek kunnen gaan over deze onderwerpen.
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p 0 mei 2018 volgt een bijeenkomst voor de ouders met postcode 1 02 op basisschool
Helmgras en juni 2018 is er een bijeenkomst voor de ouders van de scholen in Castricum met
postcode 1 01 op de Paulusschool. De ouders krijgen via de school van hun kind hiervoor een
uitnodiging.
Verder is op 20 juni 2018 nog een bijeenkomst voor de ouders van de scholen in immen
en voor ouders die niet bij een eerdere bijeenkomst aanwezig konden zijn. Deze laatste
bijeenkomst is in het gemeentehuis van Castricum. Daarvoor kunnen ouders zich opgeven
via voorlichtinggroep8@debuch.nl.

Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek?
We zijn ook bereikbaar via WhatsApp.
Laat je bericht achter op 06 19 42 96 61.
Toch bellen? Dan niet naar dit nummer maar naar 14 0251.
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Woningbehoefteonderzoek Castricum
Hoe zorgen we ervoor dat er in de toekomst voldoende woningen zijn die zijn afgestemd op
de behoeften van de inwoners m een goed inzicht te krijgen in de woningbehoefte voert
adviesbureau tec roep in opdracht van de gemeente Castricum de komende periode
een woningbehoefteonderzoek uit. De resultaten van het onderzoek worden onder andere
gebruikt bij het actualiseren van de woonvisie voor de gemeente Castricum. Daarnaast
zijn de resultaten van belang om een passende invulling te kunnen geven aan toekomstige
woningbouwplannen.

Onthulling herdenkingsplaquette
omgekomen bemanning Avro Lancaster

Online enquête
ij alle huishoudens is een brief op de mat gevallen met de uitnodiging om mee te doen
aan het woningbehoefteonderzoek in de vorm van een en u te. ethouder arcel
teeman
e kijken uit naar de resultaten van het onderzoek. ant wat voor woningen
willen de bewoners van Castricum atuurlijk hebben we wel een idee, maar wat zijn
precies de wensen en voorkeuren op dit moment k hoop dat zoveel mogelijk huishoudens
meedoen aan dit onderzoek.
Meedoen?
ie geen brief heeft ontvangen, maar toch wil meedoen, kan de en u te digitaal invullen
via www.en ueteviainternet.nl
. nder alle deelnemers aan de en u te worden tien
bonnen ter waarde van 2 euro verloot.
Jongeren
De gemeente wil ook graag de woonwensen en verhuisplannen van jongeren weten.
Voor thuiswonende jongere n) vanaf 1 jaar is er een aparte en u te
www.en ueteviainternet.nl
kind.
Planning
De en u te loopt tot maandag 11 juni 2018. Vervolgens gaat tec roep aan de slag met
de resultaten. n de loop van derde kwartaal wordt het onderzoek afgerond. De uitkomsten
zullen vervolgens worden gecommuniceerd via de communicatiekanalen van de gemeente.

Foto: Habro fotograﬁe
Vrijdag 18 mei werd bij de strandopgang in Castricum aan ee een herdenkingspla uette
onthuld voor de omgekomen bemanning van de Avro ancaster. Het toestel stortte in
1
neer ten zuiden van Castricum aan ee. De stichting 1
n- A
onthulde de
herdenkingspla uette samen met familieleden van de ancaster bemanning. a de onthulling
ging de ceremonie verder op de Algemene egraafplaats in ergen waar de omgekomen
bemanningsleden zijn begraven.

Herinrichting Kleibroek te Castricum, fase 3
Aannemer oms is inmiddels ver gevorderd met de uitvoering van het zuidelijke deel van de
leibroek fase 2). p donderdag 1 mei gaat de aannemer over naar fase . ase betreft het
noordelijke deel van de leibroek, tussen de Helmkade en de rotonde bij de ranjelaan.
De leibroek blijft afgesloten voor doorgaand verkeer, hiervoor blijft de bestaande omleiding
gelden. Voor ﬁetsers wordt een omleiding ingesteld via de erste roenelaan, Prins Hendrikstraat en Anna Paulownastraat.
De ontsluitingen van de Helmkade en de eidoornlaan zijn weer open. Het verkeer kan via de
rotonde van de eatri straat de wijk verlaten. ewoners van de wijk tussen de astanjelaan
leibroek ranjelaan en het spoor kunnen geen gebruik meer maken van de uitritten naar de
leibroek.
Voor vragen kunt u terecht bij de omgevingsmanager, ohn-Paul van de racht telefoon
0 22- 88 8.

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

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.

Wij zitten voor u klaar.

Oﬃciële mededelingen woensdag 30 mei 2018
Aangevraagde vergunningen

Burgemeester ooijstraat in Castricum
Het wijzigen van de bestemming Detailhandel naar bestemming Horeca
2 0 18 Anna Paulownastraat in Castricum
Het veranderen bedrijfspand naar woning

Ontvangen omgevingsaanvragen
p 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.

Verlengen behandeltermijn
urgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de
termijn van behandeling met ma imaal weken is verlengd

Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een
afspraak te maken via tel. 1 02 1. en digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij
omgevingsvergunning@debuch.nl.

Datum Adres
100 18 Willem de wijgerlaan in Castricum
Het vergroten van de woning voorzijde)
1 0 18 Duinweg 1 a in Castricum
Het plaatsen van een schuurkas en wateropvangsilo s
1 0 18 Delving in Castricum
Het uitbreiden van een schuur
Dusseldorperweg 10 en 12 in Limmen
Het wijzigen van een inrit gezamenlijke inrit)
Nesdijk 1 in Limmen
Het bouwen van een nieuwe schuur
1 0 18 Oﬀenbachstraat 18 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
1 0 18 Dorpsstraat in Castricum
Het vergroten van de woning dakopbouw) dakopbouw) en het wijzigen van de voorpui
Dusseldorperweg 8 in immen
Het verbouwen van een woning
180 18 eeweg langs de 51 in Castricum
Het kappen van drie bomen

Datum Adres
180 18 Oosterzijweg achter De Oosthoek tot A9 in Limmen
Het dempen en graven van sloten en aanleggen dammen
220 18 Maatlat in Limmen
Het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw
2 0 18 Pern straat 5 in Castricum
Het vervangen van een dakkapel

Omgevingsvergunning – reguliere procedure

urgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te
verlenen:
Datum Adres
1 0 18 oogegeest in Akersloot
Het plaatsen van een tijdelijke woonunit
180 18 eeweg 1 in Castricum
Het oprichten van een Vodafone antenne opstelpunt
Kapelweg 58 in immen
Het bouwen van een woning
220 18 Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 27 in Limmen
Het plaatsen van dakkapellen en het renoveren van de gevel
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240518 Wederik 16 in Castricum
Het aanleggen van een uitrit
Oﬀenbachstraat 18 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
250518 Lange Akker 21 in Limmen
Het bouwen van een woning
Korte Brakersweg 5 (tuin 58a – Volkstuinencomplex De bloemen) in Castricum
Het plaatsen van een hobbykas

180518 Oude Parklaan in Castricum
Verleende evenementenvergunning Roots Market Dijk & Duin op de 2e zondag
in juni t/m december 2018 bij de Oude Keuken en Ketelhuis op terrein van Dijk &
Duin verzenddatum besluit 18 mei 2018 (APV1800274).
250518 Gemeente Castricum
Verleende evenementenvergunning Cross Triathlon Akersloot op zondag 24 juni
2018 in het Alkmaardermeer en op het recreatiegebied Claes Hoornpolder
Akersloot, verzenddatum besluit 25 mei 2018 (APV1800237)

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.

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Verleende Evenementenvergunningen (APV*)

Datum Adres
170518 Gemeente Castricum
Verleende doorlopende evenementen-vergunning avondvierdaagse Castricum
2018 op maandag 11 juni 2018 t/m donderdag 14 juni 2018, verzenddatum besluit
17 mei 2018 (APV1800421).

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

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, 30 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

