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INFOPAGINA
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
Geef uw mening over de Begroting 2018
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)

Agenda Raadsplein
12 oktober 2017
Tijd
Carrousels
19.30 – 21.00
19.30 – 20.30
20.30 – 21.00
21.15 – 22.30
21.15 – 22.00

Onderwerp
Haalbaarheidsonderzoek zwemvoorziening
Castricum
Vaststellen ruimtelijk kader voor de bouw van 15
sociale huurwoningen aan de 1e Groenelaan te
Castricum
Motie SP inzake behoud buslijn 164
Programma Publieke Bekostiging
Beschikbaar stellen budget voor uitvoeringsprogramma jongerenwerk
Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen*

22.00 – 22.30
22.45
Raadsvergadering
A
Kenbaar maken wensen en bedenkingen ten
aanzien van het voorgenomen besluit van het
college aangaande het afbouwen van het aandelenbelang in Eneco Groep N.V.

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

Bladkorven
Elk jaar als de bladeren beginnen te vallen plaatsen wij 38 bladkorven verdeeld
over de gemeente. De korven zijn bedoeld voor het bladafval van de straat
en uit uw eigen tuin, maar niet voor
snoeiafval of etensresten. Wij legen

de korven regelmatig. Is een bladkorf
tussentijds toch vol dan kunt u dit aan
ons doorgeven via telefoonnummer 14
0251. De bladkorven blijven ongeveer
tot half december staan. U kunt géén
extra bladkorven aanvragen.

Vrijwilligers
Bedankt!
Inwoners van de gemeente
Castricum die actief zijn als
vrijwilliger krijgen van 4 t/m 12
november een bedankje voor
hun werk. Stichting Welzijn
Castricum organiseert samen
met de gemeente Castricum
tal van gratis workshops,
rondleidingen en voorstellingen onder het motto ‘Vrijwilligers Bedankt!’. Variërend van
wandelingen, sport en spel tot
lezingen en theatervoorstellingen.
De actie is een ‘dankjewel’ voor al
het werk dat vrijwilligers verzetten
en waarvan inwoners in de gemeenten proﬁteren. Op de website www.
vrijwilligers-bedankt.nl staat het
complete overzicht van alle activiteiten. Vrijwilligers kunnen zich daar tot
31 oktober 2017 zelf inschrijven.
‘Vrijwilligers Bedankt!’ wordt ge-

lijktijdig ook georganiseerd in de
gemeenten Bergen, Heerhugowaard,
Heiloo, Langedijk en Uitgeest.
Voor meer informatie: Steunpunt
Vrijwilligerswerk Castricum, Geesterduinweg 5 Castricum. Telefoon 0251
65 65 62. Openingstijden: op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur

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 16 oktober 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.

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.

In verband met de kermis zijn de Van
der Mijleweg en de Van Oldenbarneveldweg vanaf de hoek Van Haerlemlaan tot aan de Van Uytrechtlaan
afgesloten voor verkeer van woensdag
4 oktober t/m maandag 9 oktober.

Najaarsschouw vanaf 16 oktober
Is uw sloot al schoon?
Vanaf maandag 16 oktober
controleren de schouwmeesters de sloten in het gebied van
Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier. Zij kijken of de
sloten voldoende schoon zijn. Dit
is nodig om het water snel af te

kunnen voeren naar gemalen als
het regent. De sloten moeten vrij
zijn van (water)planten en afval
die de doorstroming van het water
kunnen belemmeren. De najaarsschouw is elk jaar vanaf de 3de
maandag in oktober.
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Extra openingstijden publieksbalies tot einde van het jaar
De publieksbalies blijven tot het einde van het jaar extra open.
Tot en met december bent u dus nog steeds welkom op woensdag van 9.00 tot 16.00 uur en op donderdag van 9.00 tot 20.00
uur. Op maandag, dinsdag en vrijdag zijn de balies van 9.00 tot
12.00 geopend. U kunt ook een afspraak maken, zodat u meteen
aan de beurt bent.
Wethouder Wim Swart: ‘We vinden
het heel vervelend als inwoners lang
moeten wachten. Daarom hebben
we in mei de openingstijden van onze
publieksbalies verruimd. Voor 2018
werken we ook aan ruimere openings-

tijden. In december vertellen wij u
hierover meer.’
Onze openingstijden op een rij
Tot en met december zijn onze openingstijden:

Dag

Gemeentehuis: voor het
bekijken van bouwplannen,
het doorgeven van gevonden
of verloren voorwerpen, het
afgeven van post

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

Maandag

9.00 tot 16.00 uur

9.00 tot 12.00 uur

Dinsdag

9.00 tot 16.00 uur

9.00 tot 12.00 uur

Woensdag

9.00 tot 16.00 uur

9.00 tot 16.00 uur

Donderdag 9.00 tot 20.00 uur

9.00 tot 20.00 uur

Vrijdag

9.00 tot 12.00 uur

9.00 tot 12.00 uur

Telefonisch zijn we op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Of WhatsApp je vraag naar 0619429661. We antwoorden snel, maar wel binnen kantoortijden.

Regel uw zaken online
U hoeft niet meer voor alles naar
het gemeentehuis te komen. Op
www.castricum.nl staat praktische

informatie over de belangrijkste
producten en diensten. Sommige
producten kunt u helemaal online

regelen, zoals het aanvragen van
een uittreksel of het doorgeven van
zwerfvuil of een kapotte lantaarn-

paal. Komt u toch naar het gemeentehuis? Kijk dan of u een afspraak
kunt maken.

Infoavond nieuwe zwemvoorziening
De gemeente heeft de afgelopen maanden een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar een nieuwe zwemvoorziening in
het gebied Noord-End in Castricum. Op dinsdag 10 oktober is er
een informatiebijeenkomst over dit onderwerp. De bijeenkomst
is in Sportcentrum De Bloemen, De Bloemen 71 in Castricum
van 19.30 tot 21.30 uur.
De nieuwe zwemvoorziening dient ter
vervanging van Zwembad De Witte
Brug, dat sinds 1973 bestaat en inmiddels aan vervanging toe is. De gemeenteraad heeft in december 2016
besloten dat de locatie van de nieuwe

zwemvoorziening wordt gezocht in
het gebied Noord-End in Castricum.
Haalbaarheidsonderzoek
De gemeente heeft voor het haalbaarheidsonderzoek gesproken met

partijen in het gebied en gebruikers
van het huidige zwembad. In deze
gesprekken zijn meerdere locaties
en varianten naar voren gekomen. Al
deze locaties zijn onderzocht en beoordeeld. Daarnaast zijn zeven zwembadvarianten, variërend van klein
naar groot, ruimtelijk en ﬁnancieel
uitgewerkt. Het college stelt aan de
gemeenteraad voor om drie locaties
en drie varianten de komende maanden verder uit te werken. Het gaat
om de volgende locaties: veld 5 van
voetbalvereniging FC Castricum (ach-

ter het Jac. P. Thijsse College), het 2e
veld van FC Castricum en de plek van
de Pegasusvijver.
De gemeenteraad bespreekt deze
maand de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek.
Voordat de raad het besluit neemt,
willen we graag eerst van de omwonenden horen wat zij van de verschillende locaties en varianten vinden.
Het haalbaarheidsonderzoek kan worden ingezien via www.castricum.nl.

Oﬃciële mededelingen gemeente Castricum 4 oktober 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
230917 Wagnerlaan 50 te Akersloot
Het vervangen van de kozijnen
250917 Rijksweg 49 w te Limmen
Het plaatsen van een balkonbeglazing
260917 Korte Brakersweg 5 te Castricum
Het plaatsen van een kleine hobbykas
Tine Marcushof 5 te Castricum
Het verplaatsen van een schuur en een schutting
Jacob Rensdorpstraat 30 te Castricum
Het wijzigen van de voorgevel
Prins Mauritsstraat 36 te Castricum
Het wijzigen van de voorgevel
Zwaluw 12 te Castricum
Het plaatsen van een buitenberging

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten
behandeling gesteld en worden niet verder behandeld
Vergunningsvrij: Meidoornlaan 23 te Limmen
Het plaatsen van een dakkapel

Omgevingsvergunning – reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te verlenen:
Op 27-09-2017 zijn onderstaande verleende vergunningen verkeerd gepubliceerd.
Ze volgen de reguliere (i.p.v. de uitgebreide) procedure
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:
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Datum Adres
220917 Middenweg 39 te Limmen
Het plaatsen van een betonschutting

fonisch contact met u opnemen om te bespreken wat de beste behandeling is van uw bezwaarschrift.

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.
Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij omgevingsvergunning@
debuch.nl.
Vermeld in uw bezwaarschrift uw telefoonnummer, de gemeente kan tele-

Op 19 september 2017 heeft het college van B&W de ‘Beleidsregels Informatieveiligheid & Privacy’ vastgesteld. Deze beleidsregels vormen de
kaders en uitgangspunten voor de wijze waarop informatieveiligheid en
privacy worden gewaarborgd binnen de gemeente. De beleidsregels liggen
bij de publieke balie ter inzage.

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

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

Do. 9.00 tot 20.00 uur
Regel het online
U hoeft niet meer voor alles naar het Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Sociaal Team
tel. 14 0251; e-mail:
sociaal@castricum.nl

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

Dijk met een
geschiedenis

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.

Castricum, 4 oktober 2017.

Akerloot - Best een bijzondere eeuwenoude dijk: de
West-Dijk in Akersloot stamt
nog uit de middeleeuwen.
Hij loopt evenwijdig aan de
Startingerweg. Er was indertijd een heel stelsel van zulke dijkjes die bescherming
moesten bieden tegen opkomend water. De dijk, in vroeger tijden ook Wester Hooge
Dijk geheten, heeft die functie niet meer, maar is vanwege de landschappelijke waarde het behouden waard. Dan
helpt het als het verhaal erachter bekend is. Daarom
onthulden Frans Zonneveld
van de Historische Vereniging Oud-Akersloot en wethouder Marcel Steeman een
informatiebord op deze plek.
Wie dus meer wil weten over
de dijk, over de rol van Heer
Hugo van Akersloot of de abdij van Egmond: pak de fiets
of de wandelschoenen, betreed de historische grond en
lees de tekst op het bord.

Colofon

Beleidsregels Informatieveiligheid & Privacy

Castricum - De JeugdSportPas (JSP) in de gemeenten Castricum en Heemskerk, uitgevoerd door Team
Sportservice Kennemerland,
gaat het schooljaar weer
sportief van start. Kinderen
die naar de basisschool in
Akersloot, Castricum, Limmen of Heemskerk gaan of
in deze plaatsen wonen, kunnen nu inschrijven voor het
eerste blok van de JSP. Een
uitgelezen kans om vrijblijvend kennis maken met een
sport naar keuze.
Wat doen ze nou precies bij
tennis of schermen, waterpolo, volleybal, schaken of atletiek? En welke dansvorm is
leuk, modern, streetdance of
ballet? Allemaal vragen waar
kinderen antwoord op kunnen krijgen als ze meedoen
met de JSP, zonder verdere
verplichtingen. Voor vijf euro is het mogelijk vier lessen
mee te doen met een sport

naar keuze. Er kan onder andere ingeschreven worden
voor hierboven genoemde
sporten, maar ook voor voet

Kennismaken met sport
voor kinderen met JSP
Afspraken met burgemeester of
wethouder(s): bestuurssecretariaat,

