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Agenda werkvergadering
donderdag 7 september 2017
Werkvergadering bespreking rapport bestuurscultuur raad & college
Tijd 19.30 uur
Onderwerp
1. Opening
2. Ronde 1: Reﬂectie op het rapport & reactie op conclusies en
aanbevelingen
(max. 5 minuten per fractie)
3. Ronde 2: Gelegenheid om nader in te gaan op thema’s/onderwerpen
die verdieping nodig hebben en gelegenheid om aan te geven wat u
bijvoorbeeld de voorgestelde raadswerkgroep mee zou willen geven.

Agenda Raadsplein
donderdag 14 september 2017
Tijd
Carrousels
19.30 – 20.15
19.30 – 21.00
20.15 – 21.00
21.15 – 22.15
21.15 – 22.15
22.30

Onderwerp
Huurverhoging naar aanleiding van uitbreiding het
Kruispunt Akersloot
Bestemmingsplan twee woningen Rietorchis-Vogelmelk
te Limmen
Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen*
Vervolgbespreking wijzigingsverordening integrale
verordening sociaal domein incl. moties en
amendementen
Wijziging verordening commissie bezwaarschriften

Raadsvergadering
A Motie bij schetsontwerp station Castricum
B Motie bij peilen gevoelen uitwerkingsplannen fase 2 Limmen
Zandzoom
C wijzigingsverordening integrale verordening sociaal domein incl.
moties en amendementen (o.v.b. bespreking in de carrousel)

Fietsers: wie wil meetellen?
Nederland telt zo’n 14 miljoen ﬁetsers, maar hoe en waar er geﬁetst wordt, daarover is nog lang niet alles bekend. In de derde
week van september gaat de Nationale Fiets Telweek 2017 van
start, het grootste ﬁetsonderzoek van Nederland. Meedoen kan
eenvoudig via een app.
Over het gebruik van de auto en het
OV is veel bekend. Maar van de miljoenen ﬁetsers weten we veel minder.
Diverse overheden, waaronder de
provincie Noord-Holland, houden
daarom de Fiets Telweek. Daarin registreren ze elk jaar hoe ﬁetsers zich

verplaatsen, met welke snelheid en
op welke tijdstippen. Ook wordt meer
duidelijk hoeveel ﬁetsers tegelijk een
route ﬁetsen en waar de grote vertragingen zitten. De informatie helpt om
ﬁetsroutes te verbeteren.

Er kan alleen ingesproken worden bij de onderwerpen die in de carrousel
worden behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw)
worden ingesproken

Raadsspreekuur
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 elke twee weken tijdens het

Raadsspreekuur op maandagavond
18 september tussen 19.15 uur en
20.15 uur. U hoeft dan niet bij alle
fracties langs, maar kunt in één keer
met een vertegenwoordigers van
alle fracties spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid.

Meedoen
Wie mee wil doen aan de Fiets Telweek kan de app downloaden op
www.FietsTelweek.nl. Meedoen kan
tijdens de actieweek van 18 t/m 24
september, maar ook de rest van
het jaar. Ook kunnen deelnemers
hun ervaringen delen en routes
beoordelen.

De gemeente steunt de Fiets Telweek. Hoe meer mensen meedoen,
hoe meer er duidelijk wordt waarmee ﬁetsers het best gediend zijn.
De gemeente ontvangt in november
de onderzoeksresultaten voor Castricum.
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Oﬃciële mededelingen gemeente Castricum 6 september 2017
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

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande omgevingsaanvragen,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, ontvangen. Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking wordt verleend.
Datum Adres
280817 Kleibroek te Castricum
het herinrichten van de Kleibroek
(WABO17/01420)
290817 Middenweg 39 te Limmen
Het plaatsen van een betonschutting
(WABO17/01423)
300817 Duinakker 14 te Castricum
het aanleggen van een in- en uitrit (WABO17/01430)
300817 U Uitgeesterweg 18 te Limmen
Het gedeeltelijk verbouwen van een stal tot recreatiewoning
(WABO17/01428)
310817 Wederik 32 te Castricum
Het bouwen van een garage/berging (WABO17/01432)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te verlenen:
Datum Adres
300817 Brakersweg 53 te Castricum
het bouwen van een vrijstaande woning (WABO17/00880)

Verleende APV-vergunning
Datum
300817

300817
300817
310817
310817

Adres
op het parkeerterrein van VV Limmen aan de Achterweg
in Limmen.
kermis Limmen van 8 tot en met 10 september 2017
(APV17/00306)
Cafe bar de Lantaarn Vislaantje te Limmen
kermis Limmen 8 tot en met 11 september 2017
Stet, Vuurbaak, Kerkweg te Limmen
kermis Run Limmen op zaterdag 9 september 2017(APV17/00159)
Centrum Limmen
Katerloop Limmen 2017 op zondag 10 september 2017
(APV17/00595)
Bakkummerstraat te Castricum
Buurtfeest Bakkum Bruist op zaterdag 9 september 2017
(APV17/00564)

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met de inhoud van een van bovengenoemde
besluiten kunt u hiertegen binnen 6 weken na de dag van verzending van
de vergunning (zie datum) een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.
Vermeld in uw bezwaarschrift uw telefoonnummer, de gemeente kan telefonisch contact met u opnemen om te bespreken wat de beste behandeling is van uw bezwaarschrift.

Ontwerp bestemmingsplan ‘De Skulper’
(’t Stet 17 Akersloot)

Burgemeester en wethouders van Castricum hebben ingestemd met het
ontwerpbestemmingsplan ‘Skulper’. Voordat het bestemmingsplan ter
vaststelling wordt aangeboden aan de raad, wordt een ieder in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het ontwerpbestemmingsplan.
Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van:
- een kleinschalig appartementencomplex met maximaal negen
appartementen
- drie tot vijf vrijstaande woningen
- twee twee-onder-één-kap woningen
- één recreatiewoning
- een openbare ruimte aan het water

De bedrijfsactiviteiten op het perceel worden beëindigd en de bestaande
gebouwen worden gesloopt.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 7 september t/m 18 oktober 2017
ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het plan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identiﬁcatienummer:
NL.IMRO.0383.BPA17Stet17Skulper-ON01.
Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schriftelijk een
zienswijze indienen bij de gemeenteraad (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), onder vermelding van ‘Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Skulper (’t Stet 17 Akersloot)’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze (op afspraak) en voor meer informatie: dhr. R. van den Haak, afdeling
Ontwikkeling, tel. 14 0251.

Cultuurhistorisch waardevolle terreinen
en landschappelijke structuren

In maart 2016 heeft de gemeente formeel 19 cultuurhistorisch waardevolle terreinen en landschappelijke structuren aangewezen als gemeentelijk
monument. De regelmatige bezoeker van de gemeentelijke website zal dit
ongetwijfeld opgemerkt hebben. Recentelijk bleek, dat deze aanwijzing
ook nog formeel in de plaatselijke krant moet worden gepubliceerd. Met
dit bericht willen wij dat alsnog doen.
Bij de publicaties vindt u een standaard formele opsomming, maar een
nadere toelichting vonden wij op zijn plaats; temeer daar het Open Monumentenweekend een uitgelezen gelegenheid is om voor deze landschappelijke monumenten aandacht te vragen. In ieder geval twee van de vorig
jaar aangewezen landschappelijke monumenten staan namelijk dit weekend in de schijnwerpers. Het gaat om de wandeling langs o.a. de Maer- of
Korendijk; een middeleeuwse dijk uit de tweede helft van de 12e eeuw die
heel belangrijk geweest in de strijd om het water in de regio. Zowel de dijk
als een aangrenzende voormalige Krengenbosch hebben inmiddels dus de
status van gemeentelijk monument.
De overige landschappelijke monumenten zijn: De walletjes nabij de Brabantse Landbouw, een oude duinboerderij in de duinen, het Koningskanaal langs de Zeeweg, de anti-tankmuur achter het NS-station, het meertje
van Vogelenzang in Bakkum, de Nesdijk in Limmen, het Buitendijks Weid,
een weideperceel met verlande geul van het Oer-IJ nabij Cronenburg, de
anti-tankgracht in Bakkum, de lanceerplatforms van de VI en VII aan de
Willemslaan / Johannesweg, de Schulpvaart, de Dusseldorpervaart en
Laandervaart in Limmen, het Dampje op de Woude, een stuk rietland,
de landhoofden van de vroegere sluis aan de Boschweg in Akersloot, een
ondiepe waterpoel van beton in het PWN-gebied, het grasveld ten zuiden
van de Doodelaan (Bakkum), de Westerhogedijk in Akersloot en de Boekelerweg, nabij voormalig buurtschap Lamoor in Akersloot.
Meer informatie hierover op www.castricum.nl/monumenten

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpbesluit
Hogere Waarde Wet geluidhinder ‘twee onder-één
kapwoning hoek Beverwijkerstraatweg en Oude
Haarlemmerweg in Castricum’

Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpbesluit Hogere Waarden
Wet geluidhinder voor de bouw van een twee onder-één kapwoning op de
hoek van de Beverwijkerstraatweg en de Oude Haarlemmerweg in Castricum zes weken ter inzage liggen.
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken
en het ontwerpbesluit Hogere Waarde Wet geluidhinder liggen van 7 september t/m 18 oktober 2017 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het plan te raadplegen op www.castricum.nl.
Zienswijze:
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schriftelijk een
zienswijze indienen tegen zowel het ontwerpbesluit omgevingsvergunning
als het ontwerpbesluit Hogere Waarde Wet geluidhinder bij het college
van burgemeester en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH Castricum),
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onder vermelding van ‘Zienswijze Beverwijkerstraatweg hoek Oude Haarlemmerweg Castricum’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze
(op afspraak) en voor meer informatie: dhr. K. Adema, afdeling Ontwikkeling, tel. 14 0251.

Verkeersbesluit 6 september 2017

In de Staatscourant van 6 september 2017 is het volgende verkeersbesluit
gepubliceerd:
1. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Stetweg 24, kern Castricum.
Door middel van plaatsing van verkeersbord E6 en een onderbord
waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, als
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990). De volledige tekst van het verkeersbesluit –
inclusief bijbehorende tekening – kunt u inzien op:
www.oﬃcielebekendmakingen.nl/staatscourant.
Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen schriftelijk binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift
indienen. U kunt uw bezwaarschrift niet per email indienen. Stuur uw
bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van Castricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. In uw bezwaarschrift moet in
ieder geval staan:

- uw naam, adres en telefoonnummer;
- de datum;
- een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar
maakt;
- waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- uw handtekening.
Wij vragen om uw telefoonnummer omdat we soms contact opnemen
met bezwaarmakers om te bespreken wat de beste behandeling is van het
bezwaarschrift.
Vraagt u zich af of een bezwaarprocedure de juiste weg is? De Bezwaarkaart van de Nationale Ombudsman kan helpen bij het maken van uw
afweging. U vindt deze op de website van de Nationale Ombudsman
(www.ombudsman.nl). In het zoekscherm typt u “bezwaarkaart.pdf” in.
Voorlopige voorziening
Naast het bezwaarschrift kunt u om een voorlopige voorziening vragen.
Dit kunt u doen als u nadelige gevolgen van het besluit voorziet tijdens de
behandelingsprocedure van uw bezwaarschrift. Voor de behandeling van
dit verzoek moet u griﬃerecht betalen.
Een verzoek kunt u doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht;
hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.Schriftelijk kan ook: bij de Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Castricum, 6 september 2017

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.

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

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; e-mail:
sociaal@castricum.nl

Openingstijden Gemeentehuis 1
mei tot 1 oktober:
Publieksbalies: voor zaken als uw
paspoort, rijbewijs, uittreksels en
vragen over zorg en ﬁnanciën
Iets melden
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
www.castricum.nl/ietsmelden
Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Regel het online
U hoeft niet meer voor alles naar het Do. 9.00 tot 20.00 uur
WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

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
Bestuur, griﬃe en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.
Bezoek op afspraak.
Contact college

Afspraken met burgemeester of
wethouder(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
rond zaken als parkeren, hondenpoep en afval.
Mariska Wiedijk algemene zaken
mariskawiedijk@castricum.nl
Jan van Slooten algemene zaken
janvanslooten@castricum.nl
Ed Stuijt drank- en horecawet
edstuijt@castricum.nl

