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Agenda Raadsplein 27 september 2018

Inwoners van de gemeente Castricum die acti ef zijn als vrijwilliger krijgen van 3 t/m 11 
november een bedankje voor hun werk. Sti chti ng Welzijn Castricum organiseert samen met 
de gemeente Castricum tal van grati s workshops, rondleidingen en voorstellingen onder 
het mott o ‘Vrijwilligers Bedankt!’. Variërend van wandelingen, sport en spel tot lezingen en 
theatervoorstellingen.

De acti e is een ‘dankjewel’ voor al het werk dat vrijwilligers verzett en en waarvan inwoners in de 
gemeenten profi teren. Op de website www.vrijwilligers-bedankt.nl staat het complete overzicht 
van de acti viteiten. Vrijwilligers kunnen zich daar vanaf 1 oktober t/m 29 oktober inschrijven. 

Vrijwilligers Bedankt! 

Commissies Tijd 
20:30 – 21:30 Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet voor aanvullend onderzoek  

zwemvoorziening Castricum
20:30 – 21:30 Zienswijze Integraal meerjaren beleidsplan Politi e 
21.45 – 22.30 Voorstel schooljudo 

Commissie Algemene Zaken  
21.45 – 22.30 1A Benoemen leden rekenkamercommissie  

2B  Benoemen plaatsvervangend griffi  ers  

Raadsvergadering 
22.45 Regionale visie verblijfsrecreati e Noord-Holland Noord  

Benoemen leden rekenkamercommissie (onder voorbehoud van  
commissiebehandeling) 
Benoemen plaatsvervangend griffi  ers (onder voorbehoud van 
commissiebehandeling) 

Inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisati es en bedrijven kunnen 
gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de 
commissievergaderingen aan de orde zijn. 
Indien 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 17.00 uur aanmelden 
bij de griffi  e via raadsgriffi  e@castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088 
9097015.
Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Agenda raadsinformatieavond 
4 oktober 2018

Tijd Onderwerp 
19.30 – 20.45 Presentati e beleidsvisie Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH)
21.00 – 22.30 Technische sessie bij begroti ng 2019
21:00 uur  Inloopavond Begroti ng 2019: bewoners en organisati es kunnen mening  

over de begroti ng kenbaar maken

Aansluitend: mogelijkheid tot presentati e begroti ng 2019 door het college
Aansluitend: technische vragen bij Begroti ng 2019

De raad zit voor u klaar tijdens
het Raadsspreekuur

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es 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 ti jdens het Raadsspreekuur dat elke 
twee weken plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 en 20.15 uur. U hoeft  dan niet 
bij alle fracti es langs, maar kunt in één keer met een vertegenwoordiger van alle fracti es 
spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid. 

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 1 oktober 2018.
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de griffi  e. Dit kan tot en 
met de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-
9097015 of stuur een e-mail naar raadsgriffi  e@castricum.nl.

Geef uw mening over de Begroting 2019
De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te geven over de 
begroti ng 2019 op donderdagavond 4 oktober aanstaande. Om 21.00 uur kunt u in de 
raadzaal van het gemeentehuis uw mening kenbaar maken.

De gemeenteraad van Castricum behandelt de begroti ng 2019 op 1 november 2018 en 
besluit hierover op 8 november 2018. Daarmee besluit de raad hoe gemeenschapsgeld in 
2019 wordt besteed.

Ook voor u als inwoner, organisati e of instelling van de gemeente Castricum dus een 
belangrijk moment. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening op 4 oktober, zodat 
de raadsleden uw input kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de begroti ng. U 
kunt de begroti ng vinden op de website castricum.raadsinformati e.nl. De stukken vindt u in 
de vergaderkalender onder 4 oktober 2018.

Als u uw mening wilt laten horen wordt u vriendelijk verzocht zich te melden bij de griffi  e 
(Vera Hornstra: 088-9097015 of Rosanne Slootweg 088-9097014. Mailen kan ook naar 
raadsgriffi  e@castricum.nl) 

Restaurati ebedrijf Boeijink, Boekel en van der Knaap haalden op donderdag 20 september bij 
het gemeentehuis het Castricumse schilderij het “Salomons Oordeel” op met het doel om het 
bijzondere, maar zeer kwetsbare 17e eeuwse doek te restaureren. 

Het Salomons Oordeel is een schilderij dat vanaf begin 17e eeuw jaren lang in de bestuurskamers 
van aanvankelijk “Schout en schepenen” en later de gemeente heeft  gehangen. Het is afk omsti g 
uit de school van Rubens en verbeeldt een allegorie op het “goede bestuur”. 

Het schilderij had tot de verbouwing van het raadhuis in 2008, samen met het 19e eeuwse 
schilderij “De Slag bij Castricum” een plaats in de raadzaal. Na de verbouwing is “De Slag bij 
Castricum” in gerestaureerde staat terug gekomen in de raadszaal, het Salomonsoordeel is sinds 
die ti jd opgeslagen in het depot bij het archief van de gemeente.

De restaurati e neemt een aantal maanden in beslag.

Salamons oordeel wordt gerestaureerd

Offi  ciële mededelingen woensdag 26 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 publicati e is alleen ter informati e.

Vrijwilligers
Bedankt!
3 t/m 11 november 2018
www.vrijwilligers-bedankt.nl
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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 ge-
meentehuis. Steeds meer zaken (denk aan 
verhuizing doorgeven, uitt reksel 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 werk-
dagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlim-
mendewoude@debuch.nl 

Openingsti jden Gemeentehuis 
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort, 
rijbewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën
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

Voor het bekijken van bouwplannen, het 
doorgeven van gevonden of verloren voor-
werpen, 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 af-
spraak

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, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@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

Colofon

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 publicati e is alleen ter informati e.
Datum Adres
120918 Kerkweg 48 in Limmen 

Het bouwen van een woning
Westerweg 13 in Akersloot 
Het plaatsen van een overkapping
Tulpenveld 2 in Limmen 
Het bouwen van een woning

130918 Meester Nijsenstraat 4 in Castricum 
Het vergroten van de woning (nok)

150918 Duinakker 4 in Castricum 
Het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van de woning

160918 Westerweg 46 in Limmen
Het uitbreiden van de garage en het aanbrengen van een lichtkoepel

170918 Westerweg 174 in Limmen 
Het verbouwen van een woning

180918 Kerkemeer 42 in Akersloot 
Het bouwen van een garage, aanleggen in-/uitrit, kappen boom
Oude Parklaan 8 in Castricum 
Het wijzigen van de verleende vergunning (WABO1800368) 
(plaatsen puntdak i.p.v. platdak op schuur) 

190918 Brederodestraat 12 in Castricum 
Het aanleggen van een in-/uitrit 
Charlott e van Pallandtlaan 14 in  Castricum 
Het vergroten van de woning (dakopbouw)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:

Datum Adres 
180918 Heereweg 89 (nabij) in Castricum 

Het vervangen en verplaatsen van het huidige aanvoergemaaltje
200918 Westerweg 35a in Akersloot 

Het realiseren van een Bed&Breakfast

Omzett en procedure
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is: 
Datum Adres 
180818 Hogeweg 55 in Limmen  

Het brandveilig gebruik van het gebouw “Het Kleurenorkest”

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
190918 Lindenlaan 45 in Castricum 

Het plaatsen van een dakopbouw
Zomerschoon 71 in Limmen  
Het plaatsen van een dakopbouw

200918 Pontweg nabij 1 in Akersloot 
Het uitvoeren van werkzaamheden N246-rotonde de Woude

210918 Duinweg 13a in Castricum 
Het plaatsen van silo’s op het perceel Duinweg 13a in Castricum 

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen niet te 
verlenen:
Datum Adres 
190918 Duinakker 28 in Castricum 

Het plaatsen van een overkapping

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 informati e kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Castricum, 26 september 2018
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