Jaargang 17 • nummer 26 • 27 juni

INFOPAGINA

Agenda Raadsplein 28 juni 2018
Tijd
19:30 – 20.45

21.00 22.00
21.00 22.00
22.00 22.45
22.00 22.45

Onderwerp
Kamer
Raadsvergadering
Raadzaal
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat Raad
A Actuele politieke onderwerpen
B Gelegenheid tot plenair debat over adernota 2019 inclusief
bespreking van de (gewijzigde) moties
4 Besluitvorming
A 1e FIRAP 2018
B adernota 2019 inclusief moties
5 Sluiting
Commissies
Diverse voorstellen:
- Instemmen met voorstel ustzonering
- Wensen en zienswijze t.a.v. actieplan geluid 2018 - 2023 Raadzaal
Auditcommissie
Stierop
Rapportage Interbestuurlijk Toezicht
Raadzaal
Commissie Algemene Zaken*
Stierop
1A Besluitenlijst raadsvergadering 7 juni 2018
1B Lijst van ingekomen stukken
1C Lijst ter inzage gelegde informatie
1D Mededelingen van het college
- Algemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden
1E Vragen uit de raad

Postume toekenning Ereteken
voor Orde en Vrede

Op zaterdag 3 juni 01 hee Burgemeester Mans het Ereteken voor Orde en Vrede, dat
postuum door de minister van Defensie werd toegekend aan de heer G Steenman, uitgereikt
aan mevrouw M
Steenman - van der Staa , de weduwe van de heer Steenman
Het Ereteken voor Orde en Vrede werd door burgemeester Mans, namens de minister
van Defensie, aan mevrouw Steenman overhandigd in de raadzaal van het gemeentehuis
van Castricum tijdens de Veteranendag 2018. De onderscheiding is aan de heer Steenman
toegekend omdat hij zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de Mariniersbrigade.
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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 voor 17.00 uur aanmelden
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Agenda Raadsplein 5 juli 2018
Tijd
19.30 21.00
19.30 20.30
20.30 21.00

Pauze
21.15 22.15
21.15 22.15
22.30

Onderwerp
Commissies
Diverse ruimtelijke voorstellen:
- Ruimtelijk kader Brakersweg 67 69 te Castricum
- Principeverzoek herontwikkeling TNT-locatie
usie twee openbare scholen Castricum
Commissie Algemene Zaken*
1A Voorstel uitbreiding rekenkamercommissie BUCH
1BJaarrekening 2017
2A Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2018
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
Bestemmingsplan 1e Groenelaan Castricum
Grondexploitatiebegroting 1e Groenelaan Castricum
(besloten)
redietaanvraag openbare ruimte Geesterduin
Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat Raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Instemmen met voorstel ustzonering
B Wensen en zienswijze actieplan Geluid
C Rapportage Interbestuurlijk Toezicht
D Jaarrekening 2017
E Voorstel uitbreiding rekenkamercommissie BUCH
5 Sluiting

Kamer
Raadzaal
Stierop
Stierop

Foto: Henk Hommes
Uitreiking onderscheiding door burgemeester Mans aan mevrouw Steenman - van der Staay
De heer Steenman werd als dienstplichtige ingelijfd bij de afdeling Mariniers te Volkel in de
functie van Marinier de derde klasse Zeemilicien. Op 27 april 1949 stapte hij aan boord van
stoomschip SS Waterman voor vertrek naar Nederlands Indië. Bijna een maand later volgde de
aankomst in Nederlands Indië waar hij werd geplaatst bij de Mariniersbrigade.
De heer Steenman was een trouwe en goede kracht van de brigade en promoveerde vlot
tot korporaal der mariniers. In 1950 volgde er twee overplaatsingen. Eerst naar een Marine
Vliegkamp in Soerabaja en vervolgens naar de Marine azerne Oedjong, eveneens in
Soeroebaja. Op 27 juli 1950 werd hij ingescheept op de Grote Beer voor de terugreis naar
Nederland. In 1957 ging de heer Steenman met groot verlof en in 1960 volgde de bevordering
tot Sergeant der mariniers Zeemilicien.

Raadzaal/
Trouwzaal
Stierop
Raadzaal

Ereteken voor Orde en Vrede
Het Ereteken voor Orde en Vrede is bedoeld voor militairen van de 3 krijgsmachtonderdelen
en van het oninklijk Nederlands-Indisch Leger, die tussen 3 september 1945 en 4 juni 1951 in
Nederlands-Indië en de aangrenzende zeegebieden ten minste 3 maanden in werkelijke dienst
zijn geweest. Het ereteken wordt uitgereikt door of namens de minister van Defensie.
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Raadsspreekuur 9 juli 2018
De raad zit voor u klaar tijdens het Raadsspreekuur
Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracties gaan graag in gesprek
met inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen
voorleggen of een voorstel willen presenteren. Dit kan tijdens het Raadsspreekuur dat elke
twee weken plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 uur en 20.15 uur. U hoeft dan niet
bij alle fracties langs, maar kunt in n keer met een vertegenwoordigers van alle fracties
spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid.
Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 9 juli 01
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de griﬃe. Dit kan tot en met
de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-9097015
of stuur een e-mail naar raadsgriﬃe@castricum.nl.

Stuur gerust een appje
Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek?
We zijn ook bereikbaar via WhatsApp
Laat je bericht achter op 0 19 9 1
Toch bellen? Dan niet naar dit nummer maar naar 1 0 1
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e ee is geen wem ad
De gevaren van een mui
• Een mui is een zeer sterke stroming richting de zee
• Muien ontstaan tussen zandbanken
• Muien zijn vaak lastig te zien
• Er kunnen meerdere muien ontstaan langs de kust

Maak
een
afspraak

Zie je iemand in problemen?
• Waarschuw direct de hulpdiensten door 112 te bellen
• Ga niet zonder hulpmiddelen de zee in om iemand te redden
• Verlies het slachto er niet uit het oog

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.

Voorkom verdrinking
• Zwem nooit tegen de stroming van een mui in
• Roep direct om hulp en zwaai met beide armen
• Laat je meevoeren door de stroming
• Zwem naar links of rechts evenwijdig aan de kust zodra de stroming minder wordt

Het werkt heel eenvoudig:
1

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.

4

Vul uw contactgegevens in.

5

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

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?
Wijzig of annuleer uw afspraak
dan. Dat kan via een link in de
afspraakbevestiging.

Belt u liever voor een afspraak?
Bel dan 14 0251.
2

3

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.

welkom

Wij zitten voor u klaar.
1809-OPM Flyer DEF.indd 1
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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 27 juni 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
120618 Project ieuw Koningsduin in Bakkum
De nieuwbouw van 17 woningen (woonfase 7)
130618 Klaas Hoornlaan 1 Akersloot
het intern verbouwen van een clubgebouw
140618 Prinses Margrietstraat 19 Castricum
Het vergroten van de woning
Jan van assaustraat 0 Castricum
Het verbouwen van een woning
Duinakker Castricum
Het plaatsen van een overkapping
Geesterduinweg 17 t m 1 in Castricum
Het wijzigen van de vergunde situatie (WABO17/00812)
190618 Boccherinistraat in Castricum
Het realiseren van een balkon aan de achterzijde van de woning
Van Oldenbarneveldweg 1 in Castricum
Het verbouwen van een winkelpand met bovenwoningen

Recti catie:
In de krant van 20 juni 2018 stond:
uliana van Stolbergstraat in Castricum
het vergunningsvrij bouwen van een berging
Dit moet zijn:
uliana van Stolbergstraat in Castricum
het bouwen van een berging
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
190618 Pagenlaan 1 in Limmen
het bouwen van een woning
200618 Pontweg nabij 1 in Akersloot
het uitvoeren van werkzaamheden N246-rotonde de Woude

Omgevingsvergunning – uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te
verlenen:
Datum Adres
220618 Tegenover Geversweg 9 Oude Schulpweg Zanderij te Castricum
Het herinrichten van het natuurgebied
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Oﬃciële mededelingen woensdag 27 juni 2018
Besluit omgevingsvergunning ‘omzetten van agrarische
bollengronden Geversweg naar natuur

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor
het omzetten van agrarische bollengronden aan de Geversweg naar natuur (percelen 8 -11
en 16, gemeente Castricum).
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het besluit omgevingsvergunning, en de hierbij behorende stukken (inclusief de nota
zienswijzen) zijn met ingang van 28 juni 2018 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.
ruimtelijkeplannen.nl onder planID: NL.IMRO.0383.Geversweg-VS01. Daarnaast liggen de
stukken ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA, Castricum.
Hoe kunt u reageren?
Een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend, kan binnen 6 weken na de dag
waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank NoordHolland, Sector Bestuursrecht (Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem). Voor de behandeling van
een beroepschrift is griﬃerecht verschuldigd.
De werking van een besluit wordt door indiening van een beroepschrift niet opgeschort.
Daarvoor kan, indien onverwijlde spoed dat vereist, een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland,
Sector Bestuursrecht (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem); voorwaarde is dat tevens een
beroepschrift is ingediend. Voor de behandeling van een verzoek is griﬃerecht verschuldigd.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de
gemeente Castricum, tel. 06-4279625 of via e-mail thomasvanderzande@debuch.nl
Castricum, 27 juni 2018

Omgevingsvergunning – reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te
verlenen:
Datum Adres
150618 Lindenlaan 90 in Castricum
het aanbrengen van een constructieve wijziging
180618 Willem de Zwijgerlaan 3 in Castricum
het vergroten van de woning (voorzijde)
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 Evenementenvergunningen (APV*)

Datum Adres
200618 De Woude, Castricum
Verleende evenementenvergunning WouwdeWoude op zaterdag 1 september 2018
en zondag 2 september 2018, verzenddatum besluit 20 juni 2018 (APV1800313)
210618 Zeeweg 71, Castricum
Verleende evenementenvergunning Bakkum Beach Volleybal 2018 op zaterdag
30 juni 2018 van 10.00 uur tot 18.00 uur en zondag 1 juli 2018 van 11.00 uur tot
18.00 uur, 1901NZ Castricum, verzenddatum besluit 21 juni 2018 (APV1800496).
250618 Castricum
Verleende evenementenvergunning 1/8 triatlon Castricum, op zondag 1 juli 2018,
verzenddatum besluit 25 juni 2018 (APV1800216).
* 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
bezwaarschrift indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending
staat bij de kennisgeving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de APVvergunningverlener via apv@debuch.nl of via 088 9097561.

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

Opnieuw gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan Supermarkt Limmen
Zandzoom

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en artikel
3:12 en 6.19 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat in de vergadering van 26 juni 2018
het uitwerkingsplan Supermarkt Limmen Zandzoom opnieuw gewijzigd is vastgesteld.
Inhoud uitwerkingsplan
De supermarkt ligt zuidelijk van de Visweg en achter groothandel Jacob Hooy B.V. aan de Rijksweg.
Reden nieuwe vaststelling uitwerkingsplan
Met dit nieuwe besluit wordt de verbeelding van het eerder op 30 januari 2018 gewijzigd
vastgestelde uitwerkingsplan gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op de situering van het
bouwvlak waarin de supermarkt dient te worden gebouwd. Het bouwvlak wordt 1 meter in
zowel noordelijke als westelijke richting verplaatst.
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het collegebesluit, het opnieuw gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan, en de hierbij
behorende stukken zijn met ingang van 28 juni 2018 gedurende zes weken digitaal in
te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0383.UPLZZSupermarktVS02. Daarnaast ligt het uitwerkingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Castricum,
Raadhuisplein 1, 1902 CA te Castricum.
Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan kan met ingang van de dag na die
waarop het besluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken beroep bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid
kunnen gebruik maken:
• een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij het college naar voren heeft
gebracht;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
zijn zienswijze tegen het ontwerpuitwerkingsplan naar voren te brengen;
• een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen deze
wijzigingen die het college bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht
(zoals aangegeven in de nota zienswijzen en de nota ambtshalve wijzigingen).
Het beroep kan alleen worden gericht tegen de daadwerkelijke inhoud van het
reparatiebesluit.
Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de
gronden van het beroep. Digitaal indienen kan via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl.
Een reeds ingesteld beroep wordt op grond van artikel 6.19 Algemene wet bestuursrecht
mede te zijn gericht tegen dit nieuwe besluit.
Inwerkingtreding uitwerkingsplan
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van
het uitwerkingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde
beroepstermijn aﬂoopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.
Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening.
Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal
indienen kan via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn een
dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de
gemeente Castricum, mw. H. Goverde-Bruins en de heer J. van Boven, tel. 14 0251 of via
e-mail hellagoverde@debuch.nl en janvanboven@debuch.nl

Castricum, 27 juni 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

