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oe geniet u an et oo d ollandse wate
oe mee aan de ome se fotowedst i d

INFOPAGINA
o t e enigingen o gelet
Nieuwe subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties

Van 1 augustus tot en met 16 september 2018 organiseert Hoogheemraadschap Hollands
oorderkwartier HH K de fotowedstrijd Water. Geniet er an . Het waters hap roept op om
mooie foto s te maken an genieten in op aan het oord-Hollandse water.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt met ingang van 2019 jaarlijks een
su sidie udget an
miljoen es hik aar oor amateursportorganisaties o.a. sti htingen,
erenigingen en s onder winstoogmerk .

Zomers genieten veel mensen van het oppervlaktewater: we zwemmen, varen en vissen wat af.
Onder andere dankzij de aanleg van rioleringen en rioolwaterzuiveringsinstallaties is het water
in tijden niet zo schoon geweest. Om inwoners daar meer bewust van te maken en te laten zien
wat zij zelf kunnen doen voor schoon water, is HHN in juni de campagne Water. eniet ervan
gestart. De fotowedstrijd is daar een onderdeel van. Meer informatie over de campagne:
www.veiligschoonvoldoende.nl.

Voor bouw, onderhoud en sportmaterialen
De subsidie wordt verstrekt voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties. Ook kan
de subsidie worden verstrekt voor de aanschaf en/of onderhoud van sportmaterialen.

Meedoen en stemmen
Meedoen aan de wedstrijd kan tot en met 16 september 2018 via de website
wedstrijd.veiligschoonvoldoende.nl. Daar kan ook gestemd worden op de mooiste foto. Voor de
top 5 zijn er spetterende prijzen zoals een tochtje met een ﬂuisterboot, een diner aan het water
en een workshop suppen (stand-up paddle surﬁng).

Hoogte investeringsbedrag
Het investeringsbedrag moet minimaal € 25.000,- zijn. De subsidie bedraagt 20% van het
investeringsbedrag tot een maximale subsidie van € 2,5 miljoen. Boven deze subsidie kan er
een aanvullende subsidie van 15% worden verleend voor energiebesparing en toegankelijkheid.
Denk hierbij aan ledverlichting, zonnepanelen of een traplift.
De subsidie is niet van toepassing als de sportorganisatie recht heeft op aftrek van btw voor
bovengenoemde investeringen.
Aanvraag op volgorde van binnenkomst
De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Het is echter nog
niet bekend wanneer de sportorganisaties een subsidieverzoek voor 2019 kunnen indienen. In
de loop van dit jaar wordt hier meer over bekendgemaakt.
Oﬃ i le ekendmaking
Meer informatie over de regeling vindt u via Overheid.nl:
https://zoek.o cielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-40859.html

Begraafplaats 2 dagen slecht toegankelijk

e

aam eden aden eg aaf laats Onde langs

Wie begraafplaats Onderlangs wil bezoeken, moet rekening houden met werkzaamheden.
Op dinsdag 21 en woensdag 22 augustus vindt er groot onderhoud plaats aan de paden. Het
asfalt wordt vernieuwd. Dat gaat gepaard met geluid, stof en geuroverlast. De gemeente raadt
aan om deze dagen de begraafplaats niet te bezoeken. Deze dagen zullen er geen uitvaarten
plaatsvinden.
Wie toch Onderlangs wil bezoeken, moet weten dat de paden slecht of niet toegankelijk zijn.
De bezoeker moet aanwijzingen van medewerkers van de gemeente en aannemer opvolgen.
Vanaf donderdag 23 augustus is de begraafplaats weer op de normale manier te bezoeken.

Foto: Chris Schaatsbergen

Oﬃciële mededelingen woensdag 8 augustus 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
250718 Meester Nijsenstraat 2 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw
Geesterweg 1 a in Akersloot
het uitbreiden van Hotel Akersloot
260718 Heereweg nabij 89 in Castricum
Het vervangen en verplaatsen van het huidige aanvoergemaaltje
270718 Puikman 1 in Castricum
Het tijdelijk gebruiken als kantoor
280718 280718
Het vergroten van de schuur
280718 Westerweg 35a in Akersloot
Het realiseren van een Bed & Breakfast
300718 Zomerschoon 71 in Limmen
Het plaatsen van een dakopbouw

Het verleggen van de glasvezelkabel i.v.m. reconstructie N246
Nieuw Koningsduin (woonfase 7, projectNieuw Koningsduin )
Het bouwen van 17 woningen
Schoolweg 8 in Limmen
Het vergroten van de woning
020818 Anna Paulownastraat 30 in Castricum
Het veranderen van een bedrijfspand

Omgevingsvergunning – reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te
verlenen:

Datum Adres
300718 Kerkweg 10 in Limmen
Het vergroten van de woning
Nelson Mandelahof 5 in Castricum
Het bouwen van een woning
Meidoornslaan 21 in Castricum
Het uitbreiden van de woning (achterzijde)
310718 Helmkade 34 in Castricum
Het plaatsen van een dakserre (achterzijde)
010818 Nelson Mandelahof 3 in Castricum
Het aanleggen van een in- en/of uitrit
020818 Van Oldenbarneveldweg 16 in Castricum
Het verbouwen van een winkelpand met bovenwoningen
Tweede Groenelaan 4 in Castricum
Het vergroten van de woning
De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling gesteld
030818
Boccherinistraat 25 in Castricum
en worden niet verder behandeld
Het realiseren van een balkon
Vergunningsvrij:
Bezwaar
Piet Heinlaan 25 in Castricum
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen
Het vergroten van de schuur
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
Verlengen behandeltermijn
kennisgeving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:

Verleende evenementenvergunningen (APV*)

Datum Adres
300718 Kogerpolder 1 in De Woude
Het verleggen van de glasvezelkabel i.v.m. reconstructie N246
Ter hoogte van de pont De Woude

Datum Adres
020818 Dorpsstraat 35a in Castricum
Verleende evenementenvergunning van Grandcafé Balu einde jaars band
Dorpsplein in Castricum op zondag 2 september 2018 van 16.00 uur tot 22.00 uur,
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verzenddatum besluit 2 augustus 2018 (APV1800527).
030818 Wilhelminaplein - Julianaweg - Kerklaan - Meerweg - K.L. Hornlaan in Akersloot
Verleende evenementenvergunning Rock and Roll Street 2018 op vrijdag 24
augustus en zaterdag 25 augustus 2018 van 14.00 uur tot 01.30 en zondag
26 augustus 2018 van 10.00 uur tot 22.30 uur, verzenddatum besluit
3 augustus 2018 (APV1800656).
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.

Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van de dag na
die waarop het besluit bekend is gemaakt 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 de gemeenteraad naar voren heeft
gebracht;
•
een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn
zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen;
•
een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen
die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht (zoals aangegeven in de
nota zienswijzen)

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan

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.

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de sloop van de bestaande bedrijfsopstallen en de bouw
van twee woningen op het perceel.
Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen
zijn opgenomen in de nota zienswijzen. De wijzigingen bestaan uit: de hoogte van de woning
aan de Rijksweg wordt teruggebracht naar maximaal 8 meter.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling
van het bestemmingsplan, 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.

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 juli 2018 het bestemmingsplan
Hogeweg 4- Rijksweg 37 gewijzigd heeft vastgesteld. De gemeenteraad heeft besloten geen
exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het raadsbesluit, het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, en de hierbij behorende
stukken (inclusief de nota zienswijzen) zijn met ingang van 9 augustus 2018 gedurende
zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0383.
BPL17Rijksweg37eo-VS01. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het
gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA, Castricum.

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

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de
gemeente Castricum, tel. 14-0251 of via e-mail marshadewaard@debuch.nl of keesadema@
debuch.nl
Castricum, 8 augustus 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

