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Tijd Onderwerp   
19.30 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Oordeel over rechtmati gheid van de verkiezingen

4. Toelati ng raadsleden / verslag van de commissie onderzoek geloofs- 
     brieven

5. Afscheid vertrekkende raadsleden en carrouselleden

Na a  oop is er gelegenheid om afscheid te nemen van de vertrekkende raadsleden en 
carrouselleden.

Agenda raadsvergadering 29 maart 2018
Tijd Onderwerp   
19.30 1. Opening

2. Vaststelling agenda
3. Installati e/beëdiging van de raadsleden
4. Sluiti ng

Na a  oop van de vergadering is er gelegenheid om de ge nstalleerde raadsleden te 
feliciteren.

De vergaderingen zijn in het gemeentehuis.

Agenda Raadsplein
7 juni 2018

Regionale Veteranendag Castricum-Uitgeest 

Tijd Onderwerp Kamer  
19.30  21.00 ienswijze op jaarstukken emeenschappelijke  Raadzaal

Regelingen  wijziging RHCA:
 - Veiligheidsregio Noord-Holland Noord:

 jaarrekening 2017, begroti ngswijziging 2018 
   en begroti ng 2019 

 - Recreati eschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
    (RAUM): jaarrekening 2017, begroti ngswijziging 
    2018 en begroti ng 2019
 - WNK Personeelsdiensten: jaarrekening 2017 
    en begroti ng 2019
 - D Hollands Noorden: jaarrekening 2017
    en begroti ng 2019

- Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland
   Noord (RUD): jaarrekening 2017 en begroti ng  2019
- Vuilverbrandingsinstallati e (VVI): jaarrekening
   2017 en begroti ng 2019

 - Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA): 
    jaarrekening 2017 en begroti ng 2019

 Wijziging van de gemeenschappelijke regeling RHCA

19.30  20.15 Aanvraag Vangnetuitkering Parti cipati ewet  Sti erop
over 2017 

20.15  21.00 Commissie Algemene aken* Sti erop
1A Benoemen onderzoekscommissie
2A Besluitenlijst raadsvergadering 24 mei 2018
2B Lijst van ingekomen stukken
2C Lijst ter inzage gelegde informati e
2D Mededelingen van het college
- Algemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden
2E Vragen uit de raad

Pauze
21.15  21.45 Vervolgbehandeling zienswijze op jaarstukken  Raadzaal

emeenschappelijke Regelingen  wijziging RHCA
21.15  21.45 Verordening commissie bezwaarschrift en 
Sti erop
21.45  22.30 Diverse moti es:

- Moti e aanvraagportaal elektrische rijders
- Moti e loondispensati e

Raadzaal 
21.45  22.30 Vaststellen Bestemmingsplan Sifriedstraat 34 Castricum Sti erop

22.45 Raadsvergadering Raadzaal
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat Raad
A Actuele politi eke onderwerpen
4 Besluitvorming
A ienswijze jaarrekening 2017 en conceptbegroti ng 
   2019 werkorganisati e BUCH
B Benoemen onderzoekscommissie
5 Sluiti ng 
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Tijd Onderwerp Kamer
19.30 - 20.45 Raadsinformati ebijeenkomst: Raadzaal

Presentati e Veiligheidsbeeld

Op zaterdag 23 juni organiseren de gemeenten Castricum en Uitgeest in nauwe samenwerking 
met het Veteranencomit  de Veteranendag 2018. De gemeenten eren op deze wijze hun 
lokale veteranen met een feestelijk programma. Deze regionale Veteranendag is bedoeld om 
(hernieuwd) kennis te maken en bij te praten met mensen die dezelfde ervaringen delen. 
Naast de onderlinge kennismaking staat de dag natuurlijk in het teken van waardering voor het 
bijzondere werk van de veteranen.

Het Veteranencomit , bestaande uit Marcel Jansen en Hans Walrave, heeft  samen met de 
gemeenten een interessant en aantrekkelijk programma opgesteld. Een stoet historische 
legervoertuigen trekt op zaterdagochtend door de twee gemeenten. De colonne begint in 
Uitgeest en via de omliggende dorpen eindigt de rit bij het gemeentehuis van Castricum. Daar 
worden de veteranen ontvangen door burgemeester Mans en collega-burgemeester Verkleij 
van Uitgeest. De gemeenten Uitgeest en Castricum waarderen het als de inwoners op 23 juni de 
Nederlandse vlag uithangen.

Na het welkomstwoord door burgemeester Verkleij volgt een lezing van de heer Patrick Choenni 
over de hedendaagse krijgsmacht. De ochtend wordt na enkele plichtplegingen vervolgd met 
een informeel samenzijn en de traditi onele Blauwe hap’. De bijeenkomst zelf is uitsluitend 
bedoeld voor veteranen. De veteranen die staan ingeschreven bij het Veteraneninsti tuut hebben 
inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen of ontvangen deze binnenkort. 

Tentoonstelling en rondrit oude legervoertuigen
Voor lie  ebbers en andere ge nteresseerden is het mogelijk de oude legervoertuigen te 
bezichti gen. In Uitgeest kan dat bij het gemeentehuis van 08.50 tot 09.00 uur; in Castricum bij 
hotel Het Oude Raadhuis van 10.00 tot 10.40 uur en bij het gemeentehuis van 11.30 tot 14.30 
uur. Na aankomst bij het gemeentehuis Castricum heeft  het publiek de mogelijkheid om tegen 
betaling van  1,50 een rondrit te maken door Castricum.

Bijeenkomst gemeentehuis 
De bijeenkomst in het gemeentehuis is uitsluitend bedoeld voor veteranen. 

Het is mogelijk dat u geen uitnodiging hebt ontvangen, omdat u bijvoorbeeld niet bij de 
Sti chti ng Veteraneninsti tuut geregistreerd staat. Indien u als veteraan naar deze bijeenkomst 
wilt, bent u natuurlijk ook van harte welkom. Daarvoor kunt u zich tot 15 juni aanmelden bij
Peter Jaap Don, Team Communicati e via mailadres peterjaapdon@debuch.nl 

Agenda raadsinformatieavond
14 juni 2018

Veteranendag 2017

Foto: Veteranencomité Castricum-Uitgeest

Met de zomervakanti e voor de deur is het belangrijk dat u op ti jd controleert 
of uw paspoort of Nederlandse Identi teitskaart nog geldig is. Heeft  u een 
nieuwe nodig? Maak dan op ti jd een afspraak om dat te regelen. 

Een afspraak maken doet u online: www.castricum.nl/afspraakmaken. Heeft  u geen computer
en internet? Bel dan 140251, dan helpen wij u verder. Ook als u problemen ervaart met de 
afsprakenkalender, zoals beschikbare ti jdsti ppen, kunt u ons bellen. Kunt u toch niet op de 
afgesproken ti jd, wijzig of annuleer die dan. Dat kan via een link in de afspraakbevesti ging.

Controleer tot slot ook nog even wat u mee moet nemen als u naar de afspraak komt en wat de 
regels zijn: www.castricum.nl  wonen  paspoort

Paspoort niet meer geldig? Maak 
een afspraak voor een nieuwe

Maak 
afspraak

een 

v

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.

Het werkt heel eenvoudig: 

welkom

Wij zitten voor u klaar.

Ga naar www.castricum.nl/
afspraakmaken of bel 14 0251.

Kies een activiteit. 

Kies een datum en tijdstip. 

Vul uw contactgegevens in. 

Bevestig uw afspraak. 

Zet de afspraak meteen in uw agenda. 
Dan vergeet u het niet.
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welkom

Wij zitten voor u klaar.

Wij helpen u graag verder. Komt u langs op het 
gemeentehuis? Maak dan een afspraak via onze 
website of telefoon. Voor steeds meer producten 
kunt u een afspraak maken. Dan zitten wij voor 
u klaar en bent u meteen aan de beurt. 

Het werkt heel eenvoudig:

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 afspraak’. 
Voor de meeste producten kunt 
u een afspraak maken. 

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

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 
bijvoorbeeld voor het hele gezin 
identiteitskaarten aanvraagt.

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

Vul uw contactgegevens in.

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

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?
Wijzig of annuleer uw afspraak 
dan. Dat kan via een link in de 
afspraakbevestiging.
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Offi  ciële mededelingen woensdag 6 juni 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 ge-
meentehuis. Steeds meer zaken (denk aan 

verhuizing doorgeven, uitt reksel 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 werk-
dagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlim-
mendewoude@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 bouwplannen, het 
doorgeven van gevonden of verloren voor-
werpen, 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 af-
spraak

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, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@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

Colofon

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 omgevings-
vergunning@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 publicati e is alleen ter informati e.

Datum Adres
250518 Pirola 18 in Castricum

Het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak
280518 De Bloemen 26 in Castricum

Het plaatsen van een dakkapel (zijdakvlak)
Bakkummerstraatweg 29a in Castricum
Het wijzigen van de bestemming
Lindenlaan 90 in Castricum
Het aanbrengen van een constructi eve wijziging

290518 Zeeweg 70 in Castricum
Het plaatsen van een ti jdelijke koelcontainer
Lindenlaan 90 in Castricum
Het plaatsen van een erker en het uitbouwen van de achtergevel

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling 
gesteld en worden niet verder behandeld 

Ingetrokken: Pirola 18 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak
Vergunningsvrij: Meester Bodewesstraat 3 
Het wijzigen van de gevel in Castricum 

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:

Datum Adres
280518 Bleumerweg 12 in Castricum

Het bouwen van twee veldschuren
310518 Tweede Groenelaan 4 in Castricum 

Het plaatsen van een dakopbouw

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:

Datum Adres
290518 Breedeweg 77 in Castricum

Het bouwen van een schuur
Theebos 24 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel
Zomerschoon 101 in Limmen
Het wijzigen van het kozijn

Lindenlaan 90 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw
Hoogegeest 43 in Akersloot
Het bouwen van een woning
Schelgeest 41 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw

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 bezwaar-
schrift  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. 

Verleende Evenementenvergunningen (APV*) 
Datum Adres
280518 Kerklaan 20 in Akersloot

Verleende doorlopende evenementenvergunning Korenfesti val Akersloot bij ’t  
Hoorntje op 10 juni 2018 van 13.00 uur tot 19.00 uur, verzenddatum besluit  
28 mei 2018 (APV1800501)
Alkmaardermeer en Uitgeestermeer
Verleende ontheffi  ng voor het snelvaren op het Alkmaarder- en Uitgeestermeer  
op 23 en 24 juni 2018, 17 t/m 19 augustus 2018, 24 t/m 26 augustus 2018, 15 en  
16 september 2018, 29 en 30 september 2018, 6 en 7 oktober 2018, verzenddatum  
besluit 28 mei 2018 (APV1800444)

290518 Op het parcours op de Van der Mijleweg, de 2e Groenelaan, 
de Bakkummerstraat, de Stetweg en de Brederodestraat in Castricum
Verleende evenementenvergunning Ringsteken Bakkum op zondag 24 juni 2018  
verzenddatum besluit 29 mei 2018 (APV1800352).

300518 Op de stoep C.F. Smeetslaan in Castricum
Verleende vergunning voor de buitententoonstelling “open je ogen” met het 
plaatsen van 16 buitendisplays op de stoep C.F. Smeetslaan in Castricum, van 
11 juni 2018 tot 10 juli 2018 , verzenddatum besluit 30 mei 2018 (APV1800510).

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

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 bezwaar-
schrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de 
kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de APV-vergunning-
verlener via apv@debuch.nl of via 088 9097561.

Conceptbegroti ng 2019 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
Op 22 mei 2018 heeft  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Castricum ingestemd met de conceptbegroti ng 2019 van de Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord. Deze dienst voert in opdracht van 17 gemeenten en de provincie 
Noord-Holland milieutaken uit. In de conceptbegroti ng 2019 staat beschreven welke taken 
de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord in 2019 van plan is uit te voeren en 
welke kosten dit voor de gemeente met zich meebrengt.

De conceptbegroti ng 2019 ligt vanaf 5 juni 2018, voor een periode van zes weken, 
ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Castricum, 6 juni 2018.

00xx maand 2018




