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INFOPAGINA
Raadsbijeenkomst 20 september 2018
20.00

Er is een openbare extra raadsbijeenkomst op donderdag
20 september 2018 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Castricum
om stil te staan bij het overlijden van raadslid mw. Inge Ruijmgaart.

Agenda Raadsplein 27 september 2018
Commissies
0 0– 1 0
0 0– 1 0
1. – . 0
1. – . 0

.

eschikbaar stellen voorbereidingskrediet voor aanvullend onderzoek
zwemvoorziening Castricum
Zienswijze ntegraal meerjaren beleidsplan Politie
Voorstel schooljudo
Commissie gemene aken
enoemen leden rekenkamercommissie
enoemen plaatsvervangend gri ers
Invulling diverse vacatures
Raadsvergadering
Actuele politieke onderwerpen
egionale visie verblijfsrecreatie oord-Holland oord
enoemen leden rekenkamercommissie (onder voorbehoud van
commissiebehandeling)
enoemen plaatsvervangend gri ers (onder voorbehoud van
commissiebehandeling)
nvulling diverse vacatures (onder voorbehoud van
commissiebehandeling)

nwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijven
kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de
commissievergaderingen aan de orde zijn.
ndien 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 1 .00 uur aanmelden bij de
gri e via raadsgri e castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 909 01 en 088
909 01 .
Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

De raad zit voor u klaar tijdens
het Raadsspreekuur
Vertegenwoordigers van 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 tijdens het aadsspreekuur dat elke twee weken plaatsvindt op
maandagavond tussen 19.1 en 0.1 uur. U hoeft dan niet bij alle fracties langs, maar
kunt in n keer met een vertegenwoordiger van alle fracties spreken. U krijgt hiervoor
20 minuten de gelegenheid.
et eerst o gende aadsspreekuur is op maandag 1 okto er 1
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de gri e. Dit kan tot en
met de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 1 .00 uur. el 088-909701
088-909701 of stuur een e-mail naar raadsgri e castricum.nl.

Een evenement organiseren?
Kondig het aan bij de gemeente!
In onze regio worden heel veel grote en kleine evenementen georganiseerd, zo ook in de
gemeente Castricum. Deze evenementen vragen de nodige aandacht van de
organisaties e f, maar ook an de gemeente en de hu pdiensten e e angrijkste raag hier ij
is a tijd ijn er o doende maatrege en genomen, odat een e enement ei ig kan doorgaan
aarom is het nood ake ijk dat u u e enement eerst aankondigt ij de gemeente
Beschik aarheid hu pdiensten
Vooral bij grotere evenementen is medewerking van de hulpdiensten - zoals politie, brandweer
en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie - onmisbaar. ij kleinere evenementen kan het
ook nodig zijn dat deze hulpdiensten bijvoorbeeld stand-b staan, voor als er iets gebeurt. Maar
de hulpdiensten staan natuurlijk niet altijd en onbeperkt beschikbaar. venementen moeten
daarom goed gespreid worden in de regio.
Regionale evenementenkalender
De regionale evenementenkalender helpt hierbij. Dit is een initiatief van de Veiligheidsregio
waarbij alle gemeenten zijn aangesloten. Op deze kalender worden alle evenementen in de regio
geplaatst. Zo hebben hulpdiensten op tijd een overzicht van de evenementen die in de regio
worden georganiseerd. Dit is nodig om de schaarse capaciteit van de hulpdiensten zo adequaat
mogelijk in te zetten. De regionale evenementenkalender is (nog) niet voor u raadpleegbaar.
aarom aankondigen
Als uw evenement op tijd bij ons bekend is, kan er ook op tijd beoordeeld worden of het evenement
op de door u gewenste tijdstip kan doorgaan. ant als er meerdere evenementen binnen de regio
oord-Holland oord op hetzelfde tijdstip samenvallen, kan dat problemen opleveren.
en e enement in 1 Kondig het
r okto er 1 aan
ilt u in 019 een evenement in onze gemeente te organiseren Zorg er dan voor dat u deze
uiterlijk oktober 018 bij ons aankondigt. Alleen dan kunnen we op tijd beoordelen of u het
evenement kunt organiseren op de dag(en) die u wilt. Dit kan via het formulier Aankondiging
t.b.v. de regionale evenementenkalender’ dat op www.castricum.nl staat.

Frieda Verbree exposeert in
gemeentehuis Castricum

enement akkoord
Uw evenement op tijd bij ons aankondigen, betekent niet automatisch dat u een
evenementenvergunning krijgt. en evenementenvergunning vraagt u namelijk pas aan nadat u
de aankondiging hebt gedaan en uw evenement op de regionale evenementenkalender staat.

Frieda Verbree is opgeleid als autonoom fotograaf aan de Fotoacademie van Amsterdam. Zij
kiest haar eigen projecten. In elke serie foto’s werkt zij een bepaald idee uit. Haar werk
kenmerkt zich door een melancholische ondertoon; het besef dat alles voorbij gaat.
Zij exposeert in het gemeentehuis van Castricum 2 fotoseries met als thema; de schoonheid van
de ouderdom. Tijdens een reis door Zweden fotografeerde zij op een autokerkhof auto’s uit de
jaren 60. Door zon, wind en regen zijn mooie, verweerde kleuren ontstaan op de oude auto’s.
De 2de serie laat de handen van oude mensen zien. Ze hebben een leven achter zich en de
handen dragen daarvan de sporen.

Vergunning aanvragen
Zodra uw evenement op de regionale evenementenkalender staat, kunt u dus een
evenementenvergunning bij ons aanvragen. Houd hierbij rekening met het indieningstermijn van
de aanvraag. In Castricum is dit 8 weken vóór uw evenement.

Frieda Verbree woont en werkt in Castricum.
Donderdagavond 27 september om 19.30 uur bent u welkom in de tentoonstellingsruimte van
het gemeentehuis van Castricum om, onder het genot van een drankje, de foto’s van Frieda
Verbree te bewonderen.
De expositie wordt geopend door Mark Min en ucas Min - gitaar.
Raadhuisplein 1, Castricum van 27 september t/m 23 november 2018
Openingstijden ma. en di. 9-1 uur, wo. 1 -1 uur, do. 1 - 0 uur en vr. 9-1 uur.
www.friedaverbree.nl

Like ons op Facebook
Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de
laatste discussies: je vindt ze op facebook.
com/gemeente.castricum.
Like de pagina en je kunt erover meepraten.

Meer informatie
Hebt u nog vragen over de regionale evenementenkalender, het formulier of het indienen van
een aanvraag, neemt u dan contact op met team APV via 1 0 1 of APV debuch.nl.

Ervaringen inwoners over uitvoering
Wmo, jeugdhulp, Participatiewet en
Schuldhulpverlening actueler in beeld
Gemeenten ijn erp icht om jaar ijks een ogenaamd c i nt er aringsonder oek te houden
o er de uit oering an de et maatschappe ijke ondersteuning mo en jeugdhu p anaf dit
jaar oeren e ook het onder oek uit naar er aringen an c i nten o er de Participatie et en
schu dhu p er ening Onder oeks ureau orgfocu oert het onder oek namens de gemeente
uit en ij doen dit oortaan per k artaa
Inwoners die in het eerste of tweede kwartaal van 2018 een aanvraag voor een voorziening of een
regeling hebben gedaan ontvangen binnenkort een brief en vragenlijst. Inwoners kunnen door de
nieuwe aanpak sneller hun ervaringen kenbaar maken. e verwachten dat deze nieuwe werkwijze
meer informatie oplevert waardoor we de dienstverlening beter kunnen aanpassen.
Meer informatie en ragen
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Anja de Vries. Zij is te bereiken via
anjadevries debuch.nl of 088 909718 .

INFOPAGINA
Oﬃciële mededelingen 19 september 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
050918 Hogeweg 55 in Limmen
Het wijzigen brandveilig gebruik van het gebouw het Kleurenorkest
Duinmeiershof 12 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel,
Dusseldorperweg 12 in Limmen
Het bouwen van een houten schuur
100918 Geesterduinweg 42 in Castricum
Het wijzigen van de bestemming naar horeca
Dorpsstraat 104 in Castricum
Het verbouwen van een woning

van de Crisis- en herstelwet (Chw), de bijzondere procedurele regels van afdeling 2 van de
Chw van toepassing.
Dit brengt met zich mee dat na de bezwaren alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen
te worden opgenomen en deze na aﬂoop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden
aangevuld.
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.

Verleende APV-vergunning

Datum Adres
100918 Akersloot
Verleende doorlopende evenementenvergunning AMAK-loop, op zondag
30 september 2018 van 9.00 uur tot 13.00 uur, verzenddatum besluit
10 september 2018 (APV1800809)

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
De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling gesteld bezwaarschrift indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending
staat bij de kennisgeving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de APVen worden niet verder behandeld
vergunningverlener via apv@debuch.nl of via 088 9097561.
Ingetrokken Puikman 1 in Castricum
* APV = Algemene Plaatselijke Verordening
Het tijdelijk gebruiken als kantoor
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
110918 Pieter Kieftstraat 14 in Castricum
Het bouwen van een carport
120918 Geesterweg 1a in Akersloot
Het uitbreiden van Hotel Akersloot
Heereweg 114 in Castricum
Het reconstrueren van een parkeerterrein
130918 Berkenlint 3 in Limmen (Zandzoom)
Het bouwen van een winkel

Omgevingsvergunning – reguliere procedure (GROENE KOP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te
verlenen:
Datum Adres
100918 Van Speykkade 43 in Castricum
Het vergroten van de woning en vervangen kozijnen
110918 Stetweg 23 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel (voorzijde)
120918 Neeltje Groentjesstraat 2 in Castricum
Het uitbreiden van de woning t.b.v. mantelzorg
140918 Marshallstraat 14 in Castricum
Het vergroten van de schuur
Duinenboschweg 50 t/m 76 (even) en Duinenboschweg 17 t/m 21 te Castricum
(oneven)
de nieuwbouw van 17 woningen woonfase 7, project Nieuw Koningsduin
Crisis- en herstelwet
Op het besluit project Nieuw Koningsduin zijn op basis van artikel 1.1, eerste lid en onder a,

Colofon

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

info@castricm.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.

Openingstijden Gemeentehuis
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort,
rijbewijs, uittreksels en vragen over zorg en
ﬁnanciën
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

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.

Werken aan de weg

Verkeershinder Prinses Beatrixstraat 27 september (avond)
Het zebrapad op de Prinses Beatrixstraat ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan en
de Prinses Margrietstraat krijgt waarschuwingsverlichting. Om de verkeersveiligheid te
verbeteren komen er langs het zebrapad LED-knipperlichten in het wegdek. Veel kinderen
gebruiken dit zebrapad op weg naar school. Als ze willen oversteken kunnen ze op een knop
drukken om de knipperlichten aan te zetten. Zo worden automobilisten – ook overdag - extra
gewaarschuwd.
Planning en Bereikbaarheid
Om de overlast te beperken vinden de werkzaamheden in de avond en nacht plaats. Deze
starten op donderdagavond 27 september om 19.00 uur. De Prinses Beatrixstraat wordt
dan afgesloten. Autoverkeer wordt door verkeersregelaars via aangrenzende woonstraten
omgeleid. Fietsverkeer blijft wel mogelijk. De werkzaamheden duren tot de volgende
ochtend (28 september) tot 06.00 uur.
De werkzaamheden kondigen wij met borden aan. Bewoners van een deel van de Prinses
Beatrixstraat informeren wij per brief.
Meer informatie
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met toezichthouder Frank Schönig, tel. 088
909 75 34 of e-mail frankschonig@debuch.nl

Castricum, 19 september 2018

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

Bestuur, griﬃe en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.
Bezoek 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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s):
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurssecretariaat@castricum.nl

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

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.

