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Agenda raadsinformatieavond
14 juni 2018
Tijd& commissievergadering
Onderwerp

19.30
Tijd
19.30 – 20.45

1. Opening
2. Vaststelling agenda
Onderwerp
Kamer
3. Oordeel over
rechtmatigheid van de verkiezingen
Raadsinformati
ebijeenkomst:
Raadzaal
4. oelating
raadsleden / verslag van de commissie onderzoek geloofsPresentati
e Veiligheidsbeeld
brieven
Pauze
5. Afscheid vertrekkende raadsleden en carrouselleden Raadzaal
21.00 – 21.30
Commissie:
Amendement bij verordening commissie bezwaarschriften
Na a oop is er gelegenheid om afscheid te nemen van de vertrekkende raadsleden en
carrouselleden.

Bestuurders waterschap gezocht

Wij Nederlanders hebben allemaal iets met water. We leven ermee, erin n eronder. De
waterschappen maken dit mogelijk. Op 20 maart 2019 zijn er weer waterschapsverkiezingen.
Dan mag iedereen zijn of haar stem uitbrengen voor het nieuwe waterschapsbestuur. Vanaf nu
is het mogelijk om jezelf kandidaat te stellen voor deze verkiezingen. En zo actief bij te dragen
aan veilig, schoon en voldoende water, nu n in de toekomst.

Agenda Raadsplein 21 juni 2018
Agenda
raadsvergadering
29 maart
Behandeling
Kadernota
2019 2018
Tijd
Tijd
19.30
17.00 – 18.30

Onderwerp
Onderwerp
Kamer
1. Opening
1.2.Opening
en mededelingen
Raadzaal
Vaststelling
agenda
2.3.Vaststellen
agenda van de raadsleden
nstallatie/beëdiging
3.4.Besluitvorming
Sluiting
A. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: zienswijze op jaarrekening
2017, begroti
ngswijzigingom
2018
begroting 2019
Na a oop van de vergadering
is er gelegenheid
de en
ge nstalleerde
raadsleden te
B. Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM):
feliciteren.
zienswijze op jaarrekening 2017, begrotingswijziging 2018
enhet
begroti
ng 2019
De vergaderingen zijn in
gemeentehuis.
C. WN Personeelsdiensten: zienswijze op jaarrekening 2017
en begroting 2019
D. GGD Hollands Noorden: zienswijze op jaarrekening 2017
en begroting 2019
E. Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD):
zienswijze op jaarrekening 2017 en begroting 2019
. Vuilverbrandingsinstallatie (VV ): zienswijze jaarrekening 2017
en begroting 2019
G. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA):
zienswijze jaarrekening 2017 en begroting 2019
H. Wijziging van de gemeenschappelijke regeling RHCA
. Aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet over 2017
J. Verordening commissie bezwaarschriften incl. amendement
. Motie loondispensatie
L. Vaststellen Bestemmingsplan Sifriedstraat 34 Castricum
4. Algemene Beschouwingen adernota 2019
- Maximaal 7 minuten per fractie
- Volgorde wordt bij loting bepaald

aak
een
spraak
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Meer weten? om dan naar n van de informatiebijeenkomsten, op maandag 18 juni in Hoorn,
dinsdag 19 juni in Heerhugowaard, dinsdag 10 juli in Zaandam of woensdag 11 juli in Den
Helder. Voor meer informatie en aanmelding: www.hhnk.nl/verkiezingen.

Wie wil jij dat jouw commissaris
van de Koning wordt?
De provincie Noord-Holland gaat op zoek naar een nieuwe commissaris van de oning. Wat voor
persoon moet dat zijn? Welke eigenschappen zijn belangrijk voor de nieuwe commissaris?
Deze maand kunnen Noord-Hollanders daarover meepraten op de website van de provincie.
Moet het iemand zijn die veel ervaring in de politiek heeft, iemand die betrokken en gemakkelijk
te bereiken is? emand die duidelijk is? emand die dicht bij de inwoners van Noord-Holland staat?
Alle Noord-Hollanders kunnen daarover een online en u te invullen. Provinciale Staten gebruiken
de uitkomsten van deze en u te bij het opstellen van de proﬁelschets die in de uiteindelijke
vacature voor de nieuwe commissaris van de oning komt. De huidige commissaris van de oning
van Noord-Holland, Johan Remkes, legt zijn functie begin 2019 neer.
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19.30 – 20.45

Commissiebehandeling moties bij programma 1
Raadzaal
adernota 2019
Een sociale en vitale gemeente
- Dienstverlening
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- Veiligheid
elpen u graag
u langs op het
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Commissiebehandeling moties bij programma 3
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Ga naar www.castricum.nl/- Beheer en onderhoud
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Voor
steeds
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een afspraak voor wilt maken
- inanciële positie In uw mailbox ontvangt u een
kunt u een afspraak maken.
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n kies voor ‘maak een afspraak’
.
afspraakbevestiging.
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Veel animo voor Slootjesdag
Er zit leven in de sloot en dat kun je gewoon zien. Enkele honderden belangstellenden kwamen
zondag 10 juni naar de sloot achter Het Ruiterhuys om dat zelf mee te maken.
Vrijwilligers van VN stonden klaar met schepnetjes, a uariums en informatie om dit veldonderzoek
tot een mooie belevenis te maken. Jong en oud hadden de kans om te zien wat er allemaal
beweegt in gewoon slootwater. Daar waar veel leven is, is de sloot gezond. Overheden waaronder
gemeente Castricum zetten zich in om het water schoon te houden en zo veel mogelijk vrij van
sto en die er niet in thuishoren. n de sloot bij het Ruiterhuys was het water in orde. ot de oogst
behoorden onder meer modderkruipers, een zoetwaterkreeft, snoekjes en salamanders.
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Dan
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Het werkt heel eenvoudig:
bent u meteen aan de beurt.
v

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

Het werkt heel eenvoudig:
2 Kies een activiteit.

3 Kies een datum en tijdstip.
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4
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in.

welkom
welkom
welkom

Wij zitten voor u klaar.

Wij zitten voor u klaar.

Wij zitten voor u klaar.

Gezond natuurlijk water is een van de zaken waar de gemeente zich hard voor maakt. Daarom was
ook wethouder Rob Schijf aanwezig.

Voorlichting over drank en drugs
voor ouders van leerlingen groep 8
Wat kunnen drank en drugs doen met je kind en wat voor rol spelen groepsdruk en sociale media
hierbij? n mei en juni zijn er voor ouders van kinderen in groep 8 op een aantal basisscholen al
voorlichtingsbijeenkomsten hierover georganiseerd. Zat de basisschool van uw kind hier niet bij of
kon u bij een eerdere bijeenkomst niet aanwezig zijn? Op woensdag 20 juni 2018 staat de laatste
voorlichtingsbijeenkomst in deze reeks gepland in het gemeentehuis van Castricum. U kunt zich
hier als ouder voor opgeven via voorlichtinggroep8@debuch.nl.
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. Artiance
geeft de voorstelling vanuit het project: n control of alcohol en drugs. De bijeenkomst is voor de
ouders waarvan de kinderen na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs gaan.
Bureau HAL , Brijder Jeugd, de GGD, de Politie, de Leerplichtambtenaar, de Jeugdconsulent,
adviseur openbare orde en veiligheid en het Jongerenwerk zijn aanwezig voor meer informatie of
een gesprek na a oop.
Een opmerking van een van de aanwezige ouders op de eerste bijeenkomst: e ordt je be uster
an et bes ree baar ma en an onder er en met je ind en an et edra an je ind maar
oo ze er an je ei en edra
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Dit jaar géén inzameling taxus
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 axus 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 e ciency en betere kwaliteit.
Van het snoeisel die axus 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.
axus 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.
Meer informatie op de website
taxusvoorhoop.nl.

Stuur gerust een appje
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.

Oﬃciële mededelingen woensdag 13 juni 2018
Aangevraagde vergunningen

de ingediende zienswijze) liggen met ingang van 14 juni 2018 totdat onderstaande
beroepstermijn is verstreken ter inzage in het gemeentehuis van Castricum,
Raadhuisplein 1, 1902 CA, Castricum. 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. egen een
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag.
Deze publicatie is alleen ter informatie.

Hoe kunt u reageren?
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang
van 15 juni 2018 gedurende zes weken beroep instellen tegen de verlening van de
omgevingsvergunning bij de Rechtbank Noord-Holland. Gelijke bevoegdheid komt toe aan
een belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze
in te dienen.
Het beroep dient te worden gericht aan de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht
(Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem). Voor de behandeling van een beroepschrift is
gri erecht verschuldigd.

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.

Datum Adres
040618 Dusseldorperweg 10, 1906AK Limmen
Het bouwen van een schuur
De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling
gesteld en worden niet verder behandeld
Ingetrokken: Nesdijk 1 in Limmen
Het bouwen van een schuur
Vergunningsvrij: Zeeweg langs de N513 in Castricum
Het kappen van 3 bomen
Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een belanghebbende mondeling of schriftelijk zijn
zienswijze indienen bij de gemeente. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze
kunt u een afspraak maken met de afdeling Dienstverlening, tel. 14 0251.

Omgevingsvergunning – uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te
verlenen:
Datum

Adres
Oude Parklaan 15 tot en met 57 (was 95) te Castricum
Het herbestemmen, uitbreiden met nieuwbouw en parkeergarage tot
woningen (De Loet)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij besluit van 14 februari 2018 de
omgevingsvergunning is verleend voor het herbestemmen tot woningen, het uitbreiden van
het pand met nieuwbouw en het realiseren van een parkeergarage allen betrekking hebbende
op het Rijksmonument bekend als de Loet aan de Oude Parklaan 15 t/m 57 (was 95),
Castricum (oneven) te Castricum, 1901ZZ. De verleende omgevingsvergunning is ongewijzigd
ten opzichte van de ontwerpomgevingsvergunning zoals die ter inzage heeft gelegen.
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
De omgevingsvergunning en de hierbij behorende stukken (inclusief de reactie op

Inwerkingtreding
De verleende omgevingsvergunning treedt in werking de dag na a oop van de hiervoor
genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de
omgevingsvergunning niet.
Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank NoordHolland verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te
tre en. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan Rechtbank Noord-Holland, Sector
Bestuursrecht (Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem) ter attentie van de voorzieningenrechter.
Voor de behandeling van een verzoek is gri erecht verschuldigd.
Crisis- en herstelwet
Het betreft een project waarop afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van
toepassing is. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen
te worden opgenomen en deze na a oop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden
aangevuld
eer in ormatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het eam V H van de gemeente
Castricum, telefoonnummer: 14 0251

Omgevingsvergunning – reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te
verlenen:
Datum Adres
040618 Heereweg 52 in Castricum
Het bouwen van een bouwwerk t.b.v. tijdelijke bewoning
050618 Wederik 16 in Castricum
Het bouwen van een garage
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060618 Oude Parklaan 8 te Castricum
het bouwen van een schuur met veranda
(wijziging op eerder verleende vergunning)
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.

Verleende Drank- en Horecawetvergunning

Datum Adres
040518 Beverwijkerstraatweg 205 in Castricum
Verleende Drank- en Horecavergunning, Camping Geversduin,
verzenddatum besluit 4 juni 2018 (HORECA180012)
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.

nu alsnog. Wij merken hierbij op dat enkele bomen inmiddels zijn gekapt of omgewaaid.
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken reageren op de gepubliceerde Lijst bijzondere
bomen. Het gaat dan concreet om verzoeken om de lijst aan te vullen met bepaalde bomen
of bepaalde bomen te schrappen van de lijst. U kunt tot uiterlijk 26 juni 2018 reageren:
• Per e-mail aan gemeentebestuur@castricum.nl;
• per post aan gemeente Castricum, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 1301, 1900 BH Castricum of;
• inleveren op het gemeentehuis te Castricum.
De criteria voor plaatsing van een boom op de bijzondere bomenlijst zijn:
a. de boom is van groot belang voor de aankleding van de straat;
b. de boom is onvervangbaar, op korte afstand staat geen vergelijkbare boom;
c. de boom heeft een cultuurhistorische waarde;
d. de boom is een belangrijke karakteristiek in het landschap;
e. de boom is een gedenkboom, of is een zeldzaam boomsoort of –type;
f. de boom heeft een meer dan normale ecologische betekenis.
Wij verzoeken u om in uw reactie aan te geven op grond van welk criterium/criteria u een
boom wil toevoegen of schrappen van de Lijst bijzondere bomen.

Na de zomervakantie stellen we een groenplatform in, waarin zowel het groenbelang als
andere relevante belangen zijn vertegenwoordigd. Dit groenplatform adviseert het college
Castricum is een groene gemeente en dat willen we zo houden. Veel en gevarieerd groen
over de ontvangen reacties, waarna het college de geactualiseerde Lijst bijzondere bomen
draagt bij aan een prettige, gezonde en klimaatbestendige leefomgeving. Daarom is er een
vaststelt. Het groenplatform beoordeelt ook de bomen die mei 2015 door GroenLinks zijn
Lijst bijzondere bomen. Op die lijst staan bomen die we graag willen behouden omdat ze van aangedragen voor toevoeging aan de lijst (actie Nomineer een boom). Wij verwachten dat
bijzondere waarde zijn. Vanwege hun leeftijd, uiterlijk of soort bijvoorbeeld. Het gaat om
de geactualiseerde Lijst bijzondere bomen nog dit jaar gereed is.
bomen op zowel openbaar als particulier terrein. De bomen op deze lijst zijn beschermd.
Ze kunnen niet zomaar gekapt worden; er is een kapvergunning voor nodig.
U vindt de Lijst bijzondere bomen op www.castricum.nl/bomenlijst.

Lijst bijzondere bomen

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

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

Colofon

Castricum, 13 juni 2018.
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Eind 2014 heeft het college de Lijst bijzondere bomen vastgesteld. Deze lijst is destijds
echter niet gepubliceerd, waardoor hij niet rechtsgeldig is. Daarom publiceren we deze Lijst

