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INFOPAGINA
Raadsplein 19 juli
Commissies

19:30 – 21:00
19:30 – 21:00
21:15 – 22:30
21:15 – 22:00
22:00 – 22:30

Vervolgbespreking kredietaanvraag openbare ruimte Geesterduin*
Vervolgbespreking convenant Noord-Hollandse kust*
Nota dierenwelzijn
Bestemmingsplan Hogeweg 4 – Rijksweg 37 te Limmen
Commissie Algemene Zaken: o.a. aanwijzing bestuurlijke
vertegenwoordiging in verbonden partijen en
samenwerkingsverbanden *

22.45

Raadsvergadering
Debat Raad
Actuele politieke onderwerpen
Besluitvorming:
Ruimtelijk kader Brakersweg 67 - 69 te Castricum
Bestemmingsplan 1e Groenelaan Castricum
Grondexploitatiebegroting 1e Groenelaan Castricum
Kredietaanvraag openbare ruimte Geesterduin
(o.v.b bespreking in de commissie)
Fusie openbare basisscholen De Klimop en De Sokkerwei
Aanwijzing bestuurlijke vertegenwoordiging in verbonden partijen
en samenwerkingsverbanden (o.b.v. bespreking in de commissie)
Wensen en zienswijze actieplan geluid incl. amendement

Zie voor volledige agenda: castricum.raadsinformatie.nl
Inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen
inspreken bij onderwerpen die in de commissievergaderingen aan de orde zijn. Als u wilt
inspreken kunt u zich daarvoor aanmelden bij de griﬃe via raadsgriﬃe@castricum.nl, of via
de telefoonnummers 088 9097014 en 088 9097015. Dat kan tot en met de dag waarop de
vergadering plaatsvindt voor 17.00 uur. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw)
worden ingesproken.

Conﬂict in uw eigen straat?
Schakel Buurtbemiddeling in!
De gemeente vindt het belangrijk dat u zich als bewoner
veilig voelt. Ook in uw buurt. Geluidsoverlast, ruzie om
een parkeerplek, pesterijen, intimidatie, onenigheid
over bijvoorbeeld de tuin? Buurtbemiddelaars kunnen u
helpen.

Inloopspreekuur over geldzaken
voor inwoners Castricum
Alle inwoners van Castricum die vragen
hebben over geldzaken kunnen terecht op
het inloopspreekuur in het gemeentehuis
van Castricum. Het spreekuur is elke dinsdag
van 9.00 tot 11.00 uur. Een afspraak maken
is niet nodig. Deskundigen van Sociaal.nl en
Socius zijn tijdens het spreekuur aanwezig
om de vragen te beantwoorden.
Laagdrempelig
Als het korte gesprek tijdens het inloopspreekuur onvoldoende is, wordt er een vervolgafspraak
gemaakt. Bij dat gesprek zijn dezelfde deskundigen aanwezig. Door al direct aan het begin
deskundigheid in te zetten op een laagdrempelige wijze, hoopt de gemeente dat vroegtijdig
problemen met geld worden voorkomen en/of de doorverwijzing te verbeteren en versnellen.
Kom gerust langs op het spreekuur
Het spreekuur is het komende half jaar elke dinsdag. Vooraf een afspraak maken is niet nodig.
Op dezelfde tijd is er ook een medewerker van het Sociaal Team aanwezig. Hier kunnen de
inwoners terecht met vragen op het gebied van gezondheid, (mantel)zorg, zelfstandig blijven
wonen, werk, dagbesteding, geld, opvoeden en gezinsrelaties.
Proef van half jaar
Het inloopspreekuur geldzaken is een proef voor een half jaar. Aan het eind van de proef wordt
bekeken of we met het spreekuur doorgaan of dat deze aangepast wordt. U wordt hierover
geïnformeerd via deze infopagina.

Gratis sporten in de zomervakantie!
Gemeente Castricum organiseert in samenwerking met Team Sportservice Kennemerland in de
eerste week van de zomervakantie sportieve activiteiten. Speciaal voor kinderen uit groep 1 tot en
met 8, die in de gemeenten Castricum en Heemskerk wonen of naar school gaan. Alle activiteiten
zijn gratis. Wie mee wil doen aan de vakantieactiviteiten moet zich vooraf digitaal inschrijven
op de website van Team Sportservice Kennemerland: www.teamsportservice.nl/kennemerland.
Wees er snel bij want vol is vol. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Team
Sportservice Kennemerland of de buurtsportcoach van Castricum, Joyce van Tunen: jvantunen@
teamsportservice.nl

Buurtbemiddelaars
Bemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die ingeschakeld
kunnen worden om problemen tussen buren naar
tevredenheid te helpen oplossen.
Werkwijze van bemiddelaars
Als u hulp vraagt van buurtbemiddeling, dan komen er twee bemiddelaars op bezoek. Zij luisteren
naar het verhaal van beide buren, geven geen oordeel en zijn onpartijdig. Onder begeleiding van
de bemiddelaars volgt een gezamenlijk gesprek om tot een oplossing te komen
Bemiddeling nodig?
Wilt u gebruik maken van buurtbemiddeling? Dat kan door te bellen naar: 06 - 41 198 606. Meer
informatie vindt u op de website van De Bemiddelingskamer: www.debemiddelingskamer.nl.
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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 publicatie is alleen ter informatie.
Datum Adres
090718 ’t Kieftenland 110 in Limmen
Het verbreden van een uitrit
110718 Pieter Kieftstraat 14 in Castricum
Het bouwen van een carport
120718 Zanddijk ter hoogte van 2 in Castricum
Het uitvoeren van werkzaamheden aan het gastransportnet
Karekiet ter hoogte van 1 in Castricum
Het uitvoeren van werkzaamheden aan het gastransportnet
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:

Datum Adres
100718 Dorpsstraat 39 in Castricum
Het vergroten van de woning (dakopbouw) en het wijzigen van de voorpui

Omgevingsvergunning – reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te
verlenen:
Datum Adres
090718 Gasstraat 15 in Castricum
Het uitvoeren van werkzaamheden en het kappen van bomen
100718 Burgemeester Boreelstraat 1a in Castricum
Het plaatsen van een luifel op de tweede verdieping
Burgemeeser Mooijstraat 32b in Castricum
Het wijzigen van de bestemming Detailhandel naar bestemming Horeca
120718 Boekel 22 in Akersloot
Het bouwen van een schuur (na sloop bestaande)
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.

00

xx maand 2018
het grootst is. Zodra het recreatieschap de planten gaat maaien, wordt er langs de randen van
het gemaaide gedeelte recreatiebetonning aangebracht. De
betonning geeft aan waar wel
en waar niet gevaren kan worden. De meest actuele informatie over de maaiwerkzaamheden
is te vinden op de website of Facebookpagina van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Wanneer recreanten overlast van waterplanten ervaren, dan kunnen
zij dit doorgeven via info@alkmaar der-enuitgeestermeer.nl.
Het is van belang dat zij hierbij
zo goed mogelijk de locatie van
de overlast vermelden.

Smalle waterpest

Waterplanten in Alkmaarder en Uitgeestermeer
Regio - Op vele plekken in Nederland hebben waterrijke gebieden last van explosief groeiende waterplanten. In het Alkmaarder- en Uitgeestermeer
gaat het om de smalle waterpest. De afgelopen periode heeft
Recreatieschap Alkmaarder- en
Uitgeestermeer de groei van de

waterplanten in het meer nauwlettend in de gaten gehouden.
Op dit moment wordt er nog
geen overlast van waterplanten
waargenomen. Ook recreanten
bevestigen dit. In tegenstelling
tot eerdere berichtgeving, worden de planten daarom nog niet
gemaaid.

Het recreatieschap gaat de waterplanten pas verwijderen op
het moment dat er overlast
wordt ervaren. Waterplanten
kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan het ecologisch
systeem. Daarom wordt er alleen gemaaid op plekken waar
de overlast voor de watersport

In overleg met de provincie
Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is gesproken over
de meest milieuvriendelijke manier van verwerken van gemaaide waterplanten. Er is besloten
om de waterplanten te laten indrogen op de Saskerleidam. De
smalle waterpest is een plant die
snel indroogt, waardoor er weinig materiaal overblijft. Met deze duurzame manier van verwerken wordt voldaan aan de
Wet Milieubeheer. De gemaaide
planten worden na het drogen
vermengd met de ondergrond,
waarbij de gehele dam opnieuw
wordt ingezaaid met gras. Op
deze manier krijgt de Saskerleidam weer haar vertrouwde
groene uitstraling.
Uit eerder onderzoek is gebleken dat de overlast van de wa-

terplanten een veelomvattend
vraagstuk is. In de zoektocht
naar een blijvende oplossing
voor de overlast van de waterplanten, worden diverse andere
ontwikkelingen op en rond het
meer meegenomen. Denk hierbij aan de gewenste duurzame
verbetering van de zwemwater-

kwaliteit. Hierbij werkt het recreatieschap samen met het hoogheemraadschap,
Landschap
Noord-Holland, de provincie en
diverse andere belanghebbenden. Ook wordt afstemming gezocht met andere vaargebieden
in Nederland waar dit vraagstuk
speelt. (Foto: aangeleverd)

Eigenwijze familievoorstelling
in het bos van Heiloo

20 en 21 juli in Park Westerhout

Young Art Festival 2018
Regio - Muziekliefhebbers, crea- ratie artiesten en kunstenaars. Het
tieven en levensgenieters, jong en staat bekend als springplank voor
oud, kunnen 20 en 21 juli losgaan muzikaal en artistiek talent. Vele
tijdens het Beverwijkse Young Art acts, die sinds 2004 bij het festival
Festival. Park Westerhout is deze hebben opgetreden, vonden hun
zomer weer het prachtig groene weg naar het grote publiek.
decor van het tweedaagse evene- Ook dit jaar staan er weer een
ment. Een onvergetelijk weekend hoop fijne, opkomende en gevesen een muzikale ontdekkingsreis tigde artiesten op het programwaar ook theater, film, beeldende ma. Enkele namen: NEMSIS, Zwart
kunst, tekst en goed eten niet ont- Licht, Jagd, FATA BOOM, Jeangu
breken.
Macrooy, EUT, Nordmann, MORADO, Nana Adjoa My Baby (foto) en
DIRK. Voor tickets en informatie ga
naar de site www.youngartfestival.nl

Heiloo - Mandy is graag in het
bos. Heerlijk die frisse lucht, de
vogels horen fluiten en alles staat
in bloei. Mandy neemt iedereen
dan ook graag weer eens mee op
avontuur in het bos. Alle verhalen zullen ter plekke ontstaan aan
de hand van de suggesties van de
bezoekers.
Op de plek die je na aanmelding
doorkrijgt wordt verzameld en
vanuit daar gaat de groep het bos
in. Het eerste deel zal een wandeling zijn en op verschillende

plekken worden verhalen verteld. ste die mee geweest is op avonMen eindigt op een fijne plek tuur is 2 jaar en het oudste kind is
waar Mandy een theater zal cre- 11 jaar. Ga je mee op dit eigenwijeren en daar zal zij ook nog ver- ze avontuur?
halen vertellen. Het is handig om
een kleed mee te nemen om op Zondag 29 juli in het bos van Heite zitten. Op deze plek worden loo van 15.00 tot 16.00 uur. Koskinderen uitgenodigd om mee ten 6 euro per persoon. Graag
te spelen in de verhalen en kijken vooraf aanmelden via de link op
mag natuurlijk ook.
de website www.eigenwijze072.
nl of stuur een mail naar info@eiMandy kijkt naar de groep die zij genwijze072.nl Na aanmelding
voor zich heeft en is een kei in in- krijgt men de exacte locatie door.
spelen in het moment. De jong- (Foto: Jacqueline van der Kort)

Openingstijden Gemeentehuis
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort,
rijbewijs, uittreksels en vragen over zorg en
ﬁnanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
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
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.

Young Art Festival is een belevenis,
een plek voor inspirerende ontmoetingen met een nieuwe gene-

Regel het online
U hoeft niet meer voor alles naar het gemeentehuis. Steeds meer zaken (denk aan
Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden
WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen
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

Colofon

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen
Datum Adres
110618 Strand Castricum
Bevestiging ontheﬃng rijden op het strand van Castricum van rechtswege gegeven
voor Kite 4 Charity om met acht motorvoertuigen te rijden op het strand van
gemeente Castricum voor één dag in het windraam tussen 18 augustus 2018 en
21 oktober 2018 verzenddatum besluit 11 juli 2018 (APV17/01015).

Verleende Evenementenvergunning (APV*)

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren)
controleren en handhaven op het naleven
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren,
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

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
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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s):
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurssecretariaat@castricum.nl
Bestuur, griﬃe en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.
Bezoek op afspraak.
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

Castricum, 18 juli 2018.
* APV = Algemene Plaatselijke Verordening
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.
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