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Agenda Raadsplein 28 september
2017
Tijd
Carrousels
19.30 – 21.00
19.30 – 20.30

20.30 – 21.00
21.15 – 22.15
21.15 – 22.15

Onderwerp
Bestemmingsplan aansluiting A9
Kenbaar maken wensen en bedenkingen ten aanzien van
het voorgenomen principebesluit van het college
aangaande het afbouwen van het aandelenbelang in
Eneco Groep N.V.
Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen*
1A. Voorstel m.b.t. omroep Castricum
Bestemmingsplan Dusseldorperweg 10 -12 in Limmen
Vervolg debat bestuurscultuur

Raadsvergadering
22.30 A Huurverhoging naar aanleiding van uitbreiding het Kruispunt
Akersloot
B Bestemmingsplan twee woningen Rietorchis-Vogelmelk te
Limmen i incl. amendement
C Voorstel m.b.t. omroep Castricum (o.v.b. carrouselbehandeling)
D Motie bij wijzigingsverordening sociaal domein
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
5 oktober 2017
Tijd
19.30 – 20.30
19.30 – 20.30
20.45 – 22.30

Onderwerp
Presentatie Programma Publieke Bekostiging
Presentatie totstandkoming afvalbeleidsplan
Bijeenkomst over begroting 2018:

20:45 uur: inloopavond Begroting 2018: bewoners en organisaties kunnen
mening over de begroting kenbaar maken
Aansluitend: mogelijkheid tot presentatie begroting 2018 door het college
Aansluitend: technische vragen bij Begroting 2018

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 maandag-

avond 2 oktober tussen 19.15 uur
en 20.15 uur. U hoeft dan niet bij
alle fracties langs, maar kunt in
één keer met een vertegenwoordiger van alle fracties spreken. U
krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid.

Wie maait straks het water?
De gemeente Castricum draagt het groot onderhoud van het
water binnen de bebouwde kom over aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Deze intentie heeft het college
van B&W. In oktober neemt het college hierover een deﬁnitief
besluit en legt het vervolgens voor aan de gemeenteraad. Deze
besluit daar in november over. Inwoners zijn welkom op een
inloopavond op maandag 2 oktober.
De gemeente telt vele sloten en
vaarten. In een deel daarvan gaat
de gemeente over zaken als maaien
van waterplanten, verwijderen van
vuil en het baggeren van water.
Het hoogheemraadschap heeft de
grootste wateren al in onderhoud.
Daar komen nu de wateren van de
gemeente bij. Door de overdracht
bespaart de gemeente op de onderhoudskosten. Een ander voordeel
is dat met de overdracht een eind
komt aan de versnippering van het
onderhoud.

Wat betekent de overname
In de praktijk brengt de overdracht
geen grote veranderingen met zich
mee. Wel kan bijvoorbeeld het aantal maaibeurten van riet veranderen.
Wie aan het water woont en speciﬁeke problemen of wensen heeft
rond het onderhoud, kan terecht bij
het hoogheemraadschap.
De gemeente blijft wel het dagelijks
onderhoud doen zoals het verwijderen van zwerfvuil en kadavers. Ook
In verband met de kermis zijn de Van
het onderhoud van de oevers blijft
der Mijleweg en de Van Oldenbareen taak van de gemeente. Met deze
neveldweg vanaf de hoek Van Haerafspraken is er een duidelijke en
lemlaan tot aan de Van Uytrechtlaan
afgesloten voor verkeer van woensdag eﬃciënte rolverdeling. Gemeente en
hoogheemraadschap stemmen met
4 oktober t/m maandag 9 oktober.
elkaar de werkzaamheden af.

6, 7 en 8 oktober Kermis Bakkum!
Op vrijdag 6 oktober gaat de jaarlijkse
kermis in Bakkum weer van start. De
kermis vindt plaats op het terrein aan
de Van der Mijleweg in Bakkum. De
kermis is vrijdag geopend van 19.00
tot 24.00 uur en zaterdag 7 en zondag
8 oktober van 14.00 tot 24.00 uur.

Inloopbijeenkomst maandag 2 oktober

Inloopbijeenkomst
maandag 2 oktober
De gemeente en het hoogheemraadschap houden een inloopbijeenkomst op maandag 2 oktober, van
17.00 tot 19.30 uur in het gemeentehuis van Castricum.
Daar geven ze informatie over wie
waar baggert, maait en andere mogelijke veranderingen. Ook kunnen
bezoekers hun vragen kwijt over het
waterbeheer in het algemeen en
over het water in de eigen buurt.
Ruim 32 kilometer
In het stedelijk gebied van Castricum
ligt in totaal ruim 32 km water. De
grotere wateren, zo'n 12 kilometer,
heeft het hoogheemraadschap al in
onderhoud. Als alles doorgaat draagt
de gemeente het onderhoud van
de 15 km water over aan het hoogheemraadschap. Een klein deel blijft
in beheer bij de gemeente, zoals
sloten bij sportvelden en begraafplaatsen.
Meer informatie
Op de websites van het hoogheemraadschap, www.hhnk.nl/werkindebuurt, en gemeente Castricum,
www.castricum.nl/waterbeheer, is te
zien wat er mogelijk verandert.
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Raadsinformatiebijeenkomst donderdag 5 oktober

Hoe halen we meer uit ons afval?
De gemeente werkt aan een afvalbeleidsplan. Inzet is te komen tot minstens
driekwart afvalscheiding. Door te scheiden kunnen van grondstoﬀen nieuwe
producten worden gemaakt. Hoe kunnen we dat bereiken?
Donderdag 5 oktober is er een raadsinfobijeenkomst over dit onderwerp. Deze
is vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. Iedereen is hierbij welkom.

Afval scheiden: dat kan beter!
€

€€ €

Verbranden van afval kost geld en er gaan
goed bruikbare grondstoffen verloren.
Het is dus slim om afval goed te scheiden.

€

Thuis scheiden levert de
beste kwaliteit grondstoffen op.

€

Vervolg
In december stelt de raad het afvalbeleidsplan vast.
De uitvoering van het beleid gebeurt in samenspraak met

De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te
geven over de begroting 2018 op donderdagavond 5 oktober aanstaande.
Om 20.45 uur kunt u in de raadzaal
van het gemeentehuis uw mening
kenbaar maken.
De gemeenteraad van Castricum
behandelt de begroting 2018 op 2
november 2017 en besluit hierover op
9 november 2017. Daarmee besluit de
raad hoe gemeenschapsgeld in 2018
wordt besteed.
Ook voor u als inwoner, organisatie of
instelling van de gemeente Castricum

dus een belangrijk moment. De gemeenteraad hoort daarom graag uw
mening op 5 oktober, zodat de raadsleden uw input kunnen meenemen bij
de verdere behandeling van de begroting. U kunt de begroting vinden op
de website castricum.raadsinformatie.
nl. De stukken vindt u in de vergaderkalender onder 5 oktober 2017.
Als u uw mening wilt laten horen
wordt u vriendelijk verzocht zich te
melden bij de griﬃe (Vera Hornstra:
0251-661277 of Rosanne Slootweg
0251-661233. Mailen kan ook naar
raadsgriﬃe@castricum.nl)

Onze besluiten in uw mailbox
Besluit het college iets algemeens? Denk bijvoorbeeld aan
nieuw beleid over sporten, parkeren of veiligheid. Dan laten wij
dit natuurlijk aan u weten. Vanaf 1 oktober doen we dit alleen
nog op www.oﬃcielebekendmakingen.nl. Een website waar
ook waterschappen en milieudiensten hun besluiten delen. Op
die manier heeft u één overzicht van de ontwikkelingen in uw
buurt.
Blijf op de hoogte via e-mail of app
Natuurlijk hoeft u niet elke week op
deze website te kijken. Meld u aan
voor de e-mailservice of download
de app via overuwbuurt.overheid.
nl en blijf op de hoogte van ontwikkelingen in uw buurt. Heeft u geen
internet? Dan kunt u gebruik maken
van een computer in de bibliotheek.
Tot 1 oktober plaatsen wij de be-

kendmaking van algemene besluiten
nog in de krant bij onze oﬃciële bekendmakingen. Na 1 oktober maken
wij beleidsregels, een aanwijzingsbesluit, een mandaatbesluit of een
ander algemeen besluit alleen nog
bekend in het gemeenteblad van
Castricum op www.oﬃcielebekendmakingen.nl.

60%

75%

2017

Tijd voor de
volgende stap!

2020

Daarom werkt de gemeente aan een
nieuw afvalbeleidsplan.
Dat gaat uit van omgekeerd inzamelen.
Bruikbare
grondstoffen halen
we aan huis op.

(Rest)afval brengt
u zelf naar een
ondergrondse container.

Hoe zou dat er in de praktijk uit kunnen zien?

1

2

Elke woning krijgt
eigen (rol)containers.

Er komen ondergrondse containers.

Een rolcontainer voor
PMD (plastic, metaal
en drankenkartons).

Goed scheiden
betekent weinig
(rest)afval.

Een rolcontainer voor
GFT (groente-, fruiten tuinafval).

Dit brengt u zelf naar de
container in de buurt.

Een bak voor
oud papier.
De gemeente haalt deze
grondstoffen aan huis op.

3
Zaken als batterijen,
textiel, of glas:
Inleveren zoals u
gewend bent.

Hoe verder?
De gemeenteraad besluit over het afvalbeleid.
Daarna bespreken we met inwoners hoe we
het gaan uitvoeren.
“Waar moeten
de ondergrondse
“Hoe vaak
containers komen?”
“Hoe kunnen
halen we rol“En als ik
verenigingen profiteren
containers op?” geen extra
van oud papier?”
container wil?”

Met elkaar halen we eruit wat erin zit.

INFOVISUAL: ERIC MELS

Geef uw mening over
de Begroting 2018

In onze gemeente scheiden
we al 60% van het afval. Dat is
mooi, maar nog niet genoeg.
De inzet is 75% in 2020.
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Oﬃciële mededelingen gemeente Castricum 27 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
140917 Oosterbuurt, Breedeweg 17 te Castricum
Het bouwen van een hobbykas
160917 Zeeweg 10 te Castricum
Het plaatsen van een herdenkingsplaquette
170917 Koningsweg 23 te Akersloot
Het vernieuwen van de voorgevel en de kozijnen
180917 Pieter Kieftstraat 14 te Castricum
Het plaatsen van een carport
190917 Meidoornlaan 23 te Limmen
Het plaatsen van een dakkapel
200917 Zanddijk 2 te Castricum
Het aanpassen van de vloer van de stal ten behoeve van een
milieutechnische wijziging
De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten
behandeling gesteld en worden niet verder behandeld
Buiten behandeling: Schoolstraat 13b
Het realiseren van een mantelzorgwoning
Vergunningsvrij:
Hogeduin 11 te Castricum
Het wijzigen van de gevel

Verlengen behandeltermijn

Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de termijn van behandeling met maximaal 6 weken is
verlengd:
Datum Adres
200917 Rollerusstraat 1 te Castricum
Het renoveren van een monument
210917 Heereweg 64a

Omgevingsvergunning – uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te verlenen:
Datum Adres
180917 Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 6 te Limmen
Het verbouwen van een woning
190917 Kievit 4 te Castricum
Het plaatsen van een tuinhuis
Castricummer Werf 33 en 35 te Castricum
Het realiseren van 2 dakopbouwen met een overige
gebruiksfunctie
Molenweide 60 te Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen niet te verlenen:
Datum Adres
200917 Van Duurenlaan 3 te Castricum
Het plaatsen van een tuinhuis

Omgevingsvergunning – reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te verlenen:
Datum Adres
260917 Limmerweg 5c in Castricum
Het tijdelijk voeren van een pluktuin en het aanleggen van
parkeerplaatsen
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.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
‘bouw woning met schuur aan de Limmerweg 2c in Bakkum Noord’ (legalisatie)
Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de bouw van een woning met een
schuur aan de Limmerweg 2c in Bakkum Noord (legalisatie) zes weken ter
inzage ligt.
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken
ligt van 28 september t/m 8 november 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 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning bij het
college van burgemeester en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), onder vermelding van ‘Zienswijze bouw woning met schuur aan de
Limmerweg 2c in Bakkum Noord’. Voor het indienen van een mondelinge
zienswijze (op afspraak) en voor meer informatie: dhr. R. van den Haak,
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 0251.

Werken aan de weg

De Startingerweg te Akersloot (ter hoogte van Startingerweg 27) is op
maandag 16, dinsdag 17 en woensdag 18 oktober 2017 afgesloten voor al
het verkeer. Op deze dagen worden werkzaamheden aan het riool uitgevoerd.
De werkzaamheden starten maandagochtend om 7.00 uur en zijn woensdagmiddag om 16.00 uur gereed.
Meer informatie:
Johan de Wit, projectleider
+31 (0)888115346

Verkeersbesluit d.d. 27 september 2017

In de Staatscourant van 27 september 2017 is het volgende verkeersbesluit
gepubliceerd:
1. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats nabij appartementencomplex Eerste Groenelaan 100,
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

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
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