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Wandelroute De Woude gestremd

 

Agenda Raadsplein 5 juli 2018
Tijd Onderwerp Kamer
19.30 Raadsvergadering Raadzaal
 1 Opening en mededelingen 
 2 Vaststellen agenda 
 3 Behandeling burgeriniti ati ef van dhr. Sneijder 
    en mw. van der Horst 
 4 Verslag formateur 
 5 Benoeming en beëdiging wethouders 
 6 Besluitvorming 
 A Jaarrekening 2017 
 B Verordening rekenkamercommissie BUCH 2018 &    
     samenwerkingsovereenkomst rekenkamercommissie BUCH 2018 
 C Wensen en zienswijze t.a.v. acti eplan geluid 2018 - 2023 
 D Rapportage Interbestuurlijk Toezicht 
 7 Sluiti ng  

Raadsspreekuur 9 juli 2018
 De raad zit voor u klaar ti jdens het Raadsspreekuur 

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek met 
inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen voor-
leggen of een voorstel willen presenteren. Dit kan ti jdens het Raadsspreekuur dat elke twee 
weken plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 uur en 20.15 uur. U hoeft  dan niet bij alle 
fracti es langs, maar kunt in één keer met een vertegenwoordigers van alle fracti es spreken. U 
krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid. 

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 9 juli 2018 
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de griffi  e. 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 raadsgriffi  e@castricum.nl.

Door grondsaneringswerkzaamheden (afvoer van vervuilde grond) op de noordelijke punt van 
De Woude is het in de week van 9 juli t/m 14 juli niet mogelijk om van de wandelroute gebruik 
te maken. Nadat de vervuilde grond is afgevoerd kan een vervolg gemaakt worden met de 
dijkversterking. De voorbereidende werkzaamheden starten op maandag 2 juli aanstaande en 
duren t/m 27 juli 2018.

Geen raadsinformatieavond over 
huisvesting basisschool Cunera op 12 juli 

 
Eind mei is de datum van donderdagavond 12 juli genoemd als mogelijke datum voor een 
raadsinformati ebijeenkomst over de huisvesti ng van basisschool Cunera. De planning 
is inmiddels bijgesteld, deze bijeenkomst zal na de zomer worden geagendeerd. Meer 
informati e vindt u te zijner ti jd op deze infopagina. 

Agenda Raadsplein 12 juli 2018

 
Tijd Onderwerp Kamer
 Commissies
19.30 – 21.00  Diverse ruimtelijke voorstellen:
 - Ruimtelijk kader Brakersweg 67 – 69 te Castricum
 - Principeverzoek herontwikkeling TNT-locati e Raadzaal 
19.30 – 20.30 Fusie obs De Klimop en obs De Sokkerwei Sti erop
20.30 – 21.00 Commissie Algemene Zaken* Sti erop
 1A Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2018 
 1B Lijst van ingekomen stukken 
 1C Lijst ter inzage gelegde informati e 
 1D Mededelingen van het college
 - Algemeen
 - Uit de samenwerkingsverbanden 
 1E Vragen uit de raad 
Pauze 
21.15 – 22.15 Bestemmingsplan 1e Groenelaan Castricum & Raadzaal/
 Grondexploitati ebegroti ng 1e Groenelaan Castricum  Trouwzaal
 (mogelijk deels besloten)    
21.15 – 22.15 Kredietaanvraag openbare ruimte Geesterduin  Sti erop

Inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisati es en bedrijven kunnen
gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de commissie-
vergaderingen 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 bij de griffi  e via raadsgriffi  e@castricum.nl, of via de telefoonnummers 
088 9097014 en 088 9097015. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden 
ingesproken.

De aanleg van een duinrel, een trap naar de nieuwe uitkijktoren en een zandverplaatsing bij het 
klimduin, dat zijn de belangrijkste onderdelen van de werkzaamheden aan de Papenberg en 
omgeving. PWN en de gemeente voeren gezamenlijk de werkzaamheden uit. De aanleg van de 
trap vraagt om natuurcompensati e: dat gebeurt door het zandpad op te heff en tussen de top 
van het klimduin en de uitkijktoren.

Dinsdag 10 juli is er vanaf 18.30 uur een inloopbijeenkomst over dit onderwerp in het 
gemeentehuis om de voorgenomen plannen met de bezoekers te bespreken.

Duinrel
Duinrellen, ofwel smalle waterlopen, waren een bekend 
beeld in het duingebied. Kwelwater uit de duinen werd 
hierdoor afgevoerd richti ng polderland. Door waterwinning 
en door afgravingen voor de bollenteelt, verloren ze hun 
functi e. 

Een duinrel is goed voor de planten in de duinen, vooral 
planten die baat hebben bij helder, voedselarm water. Door 
de aanleg van een duinrel wordt het duingebied hierdoor ook 
aantrekkelijker voor wandelaars. Daarom wil de gemeente nu 
weer een duinrel aanleggen. Dat kan bij het honkbalveld langs 
het pad bij begraafplaats Onderlangs en het klimduin. Voor 
de aanleg van de duinrel vindt grondruil plaats tussen Vitesse, 
gemeente en PWN. De laatste neemt het beheer op zich. Voor 
Vitesse is het voordeel dat de voetbalclub door de grondruil 
een trainingsveld beter kan benutt en. Verder moeten een 
aantal bomen worden verwijderd om de inrichti ng mogelijk te 
maken en omdat een aantal bomen niet meer veilig is.

Klimduin
Van het klimduin is veel zand omlaag gekomen waardoor het duin wat is ‘uitgezakt’. PWN wil dit 
weer omhoog brengen. Dan wordt ook de anti tankwal onderaan het duin weer zichtbaar.

Trap naar uitkijktoren
Onder aan de Papenberg, aan het eind van het pad Puikman wil PWN een trap aanbrengen die 
een verbinding vormt tussen het Huis van Hilde en het uitkijkpunt. Daar komt een uitkijktoren. Bij 
elkaar vormt dit een voorziening voor wandelaars tussen stati onsgebied en duin. Omdat er een 
nieuw pad komt, is het nodig om natuur te compenseren. Dat gebeurt door het wandelpad tussen 
de top van het klimduin en het uitkijkpunt op te heff en.

Informati e en reageren
Dinsdag 10 juli presenteren gemeente en PWN hun plannen. Belangstellenden kunnen vrij 
inlopen tussen 18.30 en 20.00 uur. Wie wil reageren, kan ter plaatse een reacti e achterlaten bij de 
projectleiders van gemeente en PWN. Op www.castricum.nl/papenberg staat meer info over de 
plannen en hoe te reageren. Reageren kan t/m 18 juli.

Op zaterdagmiddag 14 juli is er in De Bakkerij aan de Dorpsstraat 30 in Castricum weer een 
Repair Café. De openingsti jden van het Repair Café zijn van 13.00 tot 16.00 uur. De entree is 
grati s (gift en zijn welkom). U betaalt alleen voor eventuele materialen. 

Dit Repair Café wordt vier keer per jaar georganiseerd door Transiti on Town Castricum 
en De Groene Bak en is toegankelijk voor jong en oud. Kom langs met uw kapott e spullen 
en ga samen met onze vrijwilliger aan de slag om deze te repareren. Reparati es zijn 
mogelijk aan kleine elektrische en huishoudelijke apparaten. Ook is er advies mogelijk bij 
computerproblemen en fi etsreparati es en kan er hulp geboden worden bij texti elreparati es 
en bij haken en breien. Repareren en reparati es zijn uiteraard op eigen risico. 

Opknapbeurt voor Papenberg en omgeving

Sommigen is het al opgevallen: het groen in bermen en bij oevers staat hoger dan gewoonlijk. 
Sommigen genieten van de langer durende bloemenpracht, anderen ondervinden overlast. 
Maar feit is wel dat er een achterstand is ontstaan in het maaien.
De reden is dat het werk dit jaar opnieuw is aanbesteed nadat de vorige contracten waren 
afgelopen. De gemeente en de aannemer hebben echter verschillende inzichten over hoe, 
wat en wanneer gemaaid moet worden. Beiden zijn met elkaar in gesprek over een oplossing. 
Intussen worden wel locati es aangepakt waarbij de veiligheid in het geding is. Denk aan 
kruisingen waar het uitzicht niet belemmerd mag worden. De gemeente zet ook de eigen 
buitendienst in voor werkzaamheden die niet langer kunnen wachten. 

Het zal nog zeker enige weken duren voordat de zaken weer op schema liggen. Intussen is het 
advies: pas op voor brandnetels en berenklauw. Wie onveilige situati es wil melden kan dat doen 
via de website: www.castricum.nl/ietsmelden.

Achterstand bij maaien 
Repair Café in De Bakkerij op 14 juli
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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 publicati e is alleen ter informati e.

Datum Adres 
210618 Kruising Pontweg in Akersloot 
 Het aanleggen van een nieuw trace N246
220618 Pieter Kieft straat 20 in Castricum 
 Het plaatsen van vier lokalen voorzien van twee voorportalen voor ti jdelijke  
 huisvesti ng voor het Bonhoeff er College
 Dusseldorperweg 76 in Limmen 
 Het renoveren van een monument, RK Kerk Sint Cornelius (1e fase)
240618 Hoogeweg 1 in Castricum 
 Het bouwen van een bijgebouw
250618 Rubrum 5 in Akersloot 
 Het plaatsen van een dakkapel
260618 Wayenburgh 7 in Castricum 
 Het wijzigen van het raam in de voorgevel

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

 Vergunningsvrij: Ostara 1 in Limmen  
 Het bouwen van een garage 

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

Datum Adres 
280618 Eerste Groenelaan 9 in Castricum 
 Het realiseren van een Bed and Breakfast

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

Datum Adres
290618 Maatlat in Limmen 
 Het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw

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 informati e kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Verleende Evenementenvergunningen (APV*) 
Datum Adres
250618 Op het Bakkerspleintje in Castricum 
 Verleende doorlopende evenementenvergunning voor het organiseren van  
 openlucht concert Emergo op zaterdag 7 juli 2018 van 18.30 tot 21.30 uur.   
 Verzenddatum besluit 26 juni 2018 (APV1800507)
27618 Akersloot 
 Verleende doorlopende evenementenvergunning kermis Akersloot en de   
 nostalgische tractoren dag, van 4 augustus t/m 7 augustus 2018 van 10.00 uur tot  
 03.00 uur. Verzenddatum besluit 27 juni 2018 (APV1800502)
 Op de Schapenweide in Castricum 
 Verleende doorlopende evenementenvergunning Timmerdorp Castricum 2018,  
 van 27 augustus t/m 1 september 2018 van 9.00 uur tot 23.00 uur. Verzenddatum  
 besluit  (APV1800513).

* 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 informati e kunt u contact opnemen met de APV-
vergunningverlener via apv@debuch.nl of via 088 9097561.

Kennisgeving Exploitati eovereenkomst
Ontwikkeling locati e Eerste Groenelaan te Castricum

Burgemeester en wethouders delen mee dat zij op 22 juni 2018 een overeenkomst zoals 
bedoeld in arti kel 6.24 lid 1 Wet ruimtelijke ordening hebben gesloten met Kennemer 
Wonen betrekking hebbend op de ontwikkeling van 15 eengezinswoningen aan de Eerste 
Groenelaan te Castricum

Een zakelijk omschrijving van de overeenkomst ligt vanaf 5 juli 2018 voor de duur van zes 
weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 1902 CA te 
Castricum gedurende openingsti jden. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer 
Vinke, beleidsmedewerker afdeling Ontwikkeling, op het telefoonnummer 14 0251.

Castricum, 4 juli 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
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Jacco Kemp wint mountainbikewedstrijd
Akersloot - Jacco Kemp uit Eg-
mond aan den Hoef heeft de we-
kelijkse donderdagavondwed-
strijd in Akersloot om de Kids and 
Parents Bikeschool (KPB) moun-
tainbikecup met een verdien-
de overwinning afgesloten. Op 
Sportcomplex de Cloppenburgh 
een nog niet heel bekende win-
naar, maar wel eentje, die in de 
toekomst veel van zich kan laten 
horen. Als een pijl uit een boog 
was de jonge Jacco Kemp weg uit 
het vertrek en deze eerste klap 
was meteen een daalder waard. 
Vanuit een direct al ruime achter-

stand moesten de overigen, maar 
met name de nog jongere Wout 
Bakker uit Heiloo alles bijzetten 
om het gat te overbruggen. Pas 
na een half uur was het moment 
daar en kon Bakkertje aanslui-
ting krijgen bij Jacco Kemp. Een-
maal in het wiel en even beko-
men te zijn van deze inspanning 
probeerde Wout Bakker zijn met-
gezel te verrassen met een pas-
seeractie. Deze bleek een beet-
je te overmoedig te zijn met als 
gevolg een valpartij voor Bakker. 
Nu kon het hele spel opnieuw be-
ginnen en moest Bakker ander-

maal in de achtervolging. Na zich 
na een heftige inhaalrace weer 
in het wiel van Kemp genesteld 
te hebben, deed Wout Bakker 
nog een aantal tevergeefse ultie-
me pogingen Jacco  Kemp te ver-
schalken. 
Maar het beste was er bij Bakker 
af, zodat Jacco Kemp hem een-
voudig kon counteren.
Door het bedachte tactische spel-
letje van de twee liep het tempo 
af en toe behoorlijk terug, waar-
door Dennis Talens uit Heems-
kerk wel heel dicht in de buurt 
kon komen en zelfs in het wiel 

van het duo terug kwam. In de 
laatste meters pakte Talens de 
uitgebluste Wout Bakker nog in, 
die even daarvoor winnaar Jac-
co Kemp al bij zich had zien weg-
rijden. 

Uitslag: 1. Jacco Kemp Egmond 
aan den Hoef 2. Dennis Talens 
Heemskerk 3. Wout Bakker Heiloo 
4. Marcel Koekoek Heiloo 5. Henk 
Louwe Alkmaar 6. Ton Wiering 
Akersloot 7. Hidde Buur Akersloot 
8. Ruud Leegwater Sint Pancras 9. 
Koen Jansen Schagen 10. Gerrit 
Jansen Schagen.

Van 6 tot en met 9 augustus
Heemskerkse Fietsvierdaagse
Regio - Van 6 tot en met 9 augus-
tus wordt de 45ste Fietsvierdaag-
se Heemskerk gereden. Buurt-
centrum Het Spectrum, Lau-
raplein 1 in Heemskerk is tussen 
09.00 en 10.00 uur de startlocatie 
vanwaar �etsliefhebbers één of 
meerdere dagen van gevarieerde 
routes en �etsafstanden kunnen 
genieten. De organisatie streeft 
naar het uitzetten van een speci-
ale  jubileumroute. 

De deelnamekosten bedragen 
8 euro voor 4 dagen of 2,50 per 
dag. Kinderen tot en met 12 jaar 
voor half geld. Er zijn drie afstan-
den te rijden: 25, 40 of 60 kilome-
ter. 

Voorinschrijven kan op vrijdag 3 
augustus van 18.00 tot 20.00 uur 
en op zaterdag 4 augustus van 
10.00 tot 12.00 uur of op de dag 
zelf vanaf 09.00 uur.


