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Agenda Raadsplein
14 september 2017
Tijd
Carrousels
19.30 – 20.15

Onderwerp

Huurverhoging naar aanleiding van uitbreiding het
Kruispunt Akersloot
19.30 – 21.00 Bestemmingsplan twee woningen Rietorchis-Vogelmelk
te Limmen
20.15 – 21.00 Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen*
1A. Diverse benoemingen / ontslagen
21.15 – 22.15 Vervolgbespreking wijzigingsverordening integrale
verordening sociaal domein incl. moties en amendementen
21.15 – 22.15 Wijziging verordening commissie bezwaarschriften
22.30
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. van carrouselbehandeling)
D Diverse benoemingen / ontslagen (o.v.b. van carrouselbehandeling)
E Bekrachtigen geheimhouding ﬁnanciële bijlage bij voortgangsrapportage 2016 herontwikkeling Duin & Bosch
Er kan alleen ingesproken worden bij de onderwerpen die in de carrousel
worden behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw)
worden ingesproken.

Agenda raadsinformatieavond
21 september 2017
Tijd
19.30 – 20.45
19.30 – 20.45
21.00 – 22.00
21.00 – 22.30

Onderwerp
Presentatie voortgangsrapportage Duin & Bosch door
Parnassia
Auditcommissie
Presentatie versterking winkelgebieden Castricum
Centrum & Bakkum
Werkgroep vernieuwing lokale democratie

Vóór 7.30 uur alstublieft!
Hang de paarse zakken op tijd aan
de paal. Dat wil zeggen: vóór 7.30
uur op de ophaaldag. Het komt
helaas nog te vaak voor dat het
pmd (plastic, blik en drankkartons)
wordt geplaatst, nadat de ophaalwagen is langsgeweest. Voorkom
ergernis en overlast en biedt uw
pmd op tijd aan.

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.

Castricum opent Taalhuis
voor laaggeletterden
Heeft u problemen met lezen, schrijven of rekenen? Kunt u
slecht uit de voeten op de computer? Of kent u mensen met
deze problemen? Het Taalhuis helpt u graag. Het is sinds 8 september elke vrijdagochtend open in de bibliotheek van Castricum aan de Geesterduinweg 1.
Medewerkers van het Taalhuis snappen de problemen met lezen, rekenen
en computergebruik en helpen graag.
Door informatie te geven over trainingen en cursussen, en tips over wat het
beste bij u past. Ook als u een tekst
niet kunt lezen, een formulier niet
kunt invullen of een internetpagina
niet begrijpt, kunt u daar terecht.

U moet een training kunnen krijgen
in (beter) lezen, schrijven en rekenen.
Daarvoor kunt u aankloppen bij het
Taalhuis. En als u een brief heeft die
u niet begrijpt, een formulier niet
snapt of niet op een internetpagina
kunt komen, kunt u ook bij deze
medewerkers terecht. Zij helpen u
graag.’

U schaamt zich er misschien voor.
Maar u bent echt niet de enige. Zo’n
15 procent van de Nederlanders kan
zich niet genoeg redden omdat ze
‘laaggeletterd’ zijn. Dat is lastig want
in onze talige samenleving moeten we
steeds meer digitaal regelen. Dat kan
problemen geven in de praktijk zoals
het niet betalen van rekeningen of
het niet aanvragen van uitkeringen of
regelingen.

Signalen herkennen
De gemeente ondertekent binnenkort ook het Taalakkoord. De overheid, organisaties, en bedrijfsleven
stellen daarin dat ze gaan samenwerken tegen laaggeletterdheid. Hun
medewerkers moeten signalen van
laaggeletterdheid gaan herkennen.

Laagdrempelige hulp
‘Wij willen dat u zich goed kunt redden. Met of zonder hulp van een
ander,’ zei wethouder Rood vorige
week in zijn openingsspeech bij het
Taalhuis Castricum. ‘Daarom gaat de
gemeente het u makkelijker maken.

Geopend
Het Taalhuis is vanaf 7 september
open op elke vrijdag van 11:00-12:00
uur. Van 9:30-11:00 uur is er de activiteit Samenspraak voor iedereen die
wil oefenen met de Nederlandse taal.
Op dinsdag tussen 13:00 en 16:00
uur kunt u in het Open Leercentrum
vragen stellen die gaan over taal,
rekenen en computervaardigheden.

Gemeente en hoogheemraadschap willen greppels behouden

Wees zuinig op greppels in de tuin
Wie een greppel in de tuin heeft, kan die niet zomaar dichtgooien. Greppels zijn belangrijk voor de waterafvoer.
Gemeente en hoogheemraadschap willen ze niet kwijt en
wijzen daarbij ook op de onderhoudsplicht. Binnenkort is er
een schouw.
De gemeente Castricum wil dat regen- en grondwater in de bebouwd
gebied zo goed mogelijk wegkomt.
Dat voorkomt problemen bij veel
regenval.
Decennia geleden zorgden greppels
in voor- of achtertuinen vaak voor
de waterafvoer. Helaas zijn ze steeds
meer verdwenen; bewoners gooiden
ze dicht, vaak uit onwetendheid.
Drainage
Daar waar greppels verdwenen, ontstonden vaak grondwaterproblemen.
De gemeente was op meerdere locaties gedwongen drainage aan te leggen. Maar in veel tuinen liggen nog
greppels. Zij voeren de overvloedige

regenval af en houden het grondwaterpeil in tuin en omgeving op peil.
Zij vervullen hiermee een belangrijke
functie.
De gemeente en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
willen de greppels die er nog zijn, in
elk geval behouden. Daarom houden
ze binnenkort een schouw.
Bericht
Eigenaren van tuinen met een
greppel krijgen een brief van de gemeente. Deze attendeert hen op het
belang van hun greppel en herinnert
hen aan hun onderhoudsplicht. Het
hoogheemraadschap voert jaarlijks
een schouw uit.
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Aangevraagde vergunningen

080917

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.

Middenweg 3b te Limmen

Het vervangen van de
toestellenberging

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
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande omgevingsaanvragen, de vergunning (zie datum) een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.
Vermeld in uw bezwaarschrift uw telefoonnummer, de gemeente kan telewaarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, ontvanfonisch contact met u opnemen om te bespreken wat de beste behandegen. Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking wordt verleend.
ling is van uw bezwaarschrift.
Datum
Adres
040917 Stetweg 3 te Castricum
Het aanleggen van een uitrit
BESTRATING, RIOLERING EN BOMEN
060917 Gobatstraat 3 te Castricum
Het bouwen van een dakkapel
VREDEBURGLAAN EN BRUGSTRAAT LIMMEN
Eikepage 8 te Limmen
Het intern aanpassen appartement
De Vredeburglaan tussen de Meidoornlaan en Brugstraat en de Brugstraat
Hogeduin 11 te Castricum Het wijzigen van de gevel
tussen de Vredeburglaan en Koningsdam krijgen een nieuwe wegverharDe volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten
ding en weginrichting. Tegelijkertijd wordt een extra rioolbuis aangelegd
behandeling gesteld en worden niet verder behandeld
om het regenwater gescheiden af te voeren. Ook worden 17 iepen vervanBuiten behandeling: Lindenlaan 30 te Castricum
gen. Samen met de buurtbewoners is het ontwerp tot stand gekomen.
Het vergroten van de woning (badkamer)
De werkzaamheden starten in de week van 18 september en duren tot
Verlengen behandeltermijn
eind december. Vooruitlopend op de rioleringswerkzaamheden worden de
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevings- waterleiding en gasleiding vernieuwd. Het werk wordt in fases uitgevoerd
aanvragen de termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
zodat de hinder beperkt blijft. Voor het deel waar gewerkt wordt, geldt dat
Datum Adres
de straat niet bereikbaar is voor verkeer of parkeren. Voetgangers hebben
070917 Hoogegeest 16b te Akersloot (Hoogegeest naast nr.16)
wel doorgang.
Het realiseren van een in- uitrit
Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Castricum
Omgevingsvergunning – reguliere procedure
onder ‘Werk aan de weg’. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opneBurgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsmen met de projectleider Marco van Beek, tijdens kantooruren bereikbaar
vergunningen te verlenen:
op 088-9097541 of marcovanbeek@debuch.nl.
Datum Adres
060917 Startingerweg 33a te Akersloot
Realiseren van een berging Castricum, 13 september 2017

Ontvangen omgevingsaanvragen

Online overzicht en inschrijven via nieuwe website

Cursussen voor vrijwilligers en mantelzorgers gebundeld
Op 4 september gaat de website van
de Vrijwilligersacademie voor Bergen,
Uitgeest, Castricum en Heiloo van start
via het webadres www.vrijwilligersacademiebuch.nl. Dat is interessant
voor u als u zich inzet als vrijwilliger of
mantelzorger en u zich daarin verder
wilt verdiepen. Of als u graag vrijwil-

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

ligerswerk wilt gaan doen maar niet
precies weet voor welke organisatie of
in welke richting.
U vindt op de nieuwe website niet
alleen cursussen, workshops en trainingen binnen onze gemeente, maar nu
in het veel grotere gebied van Bergen,
Uitgeest, Castricum en Heiloo. 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; 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

aanbod is gekoppeld, de inschrijving is
gedigitaliseerd, en de meeste cursussen zijn via e-learning te volgen.
De inschrijving voor de nieuwe cursusperiode ging vorige week van start. Het
grootste deel van de cursussen begint
in oktober.
De Vrijwilligersacademie heeft haar
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

wortels in de vier steunpunten voor
vrijwilligerswerk in de gemeenten.
Heeft u vragen, neem dan contact op
met het steunpunt in onze gemeente.
Castricum: Steunpunt Vrijwilligerswerk
Castricum, (0251) 656562
www.vrijwilligerswerkcastricum.nl
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

