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Agenda raadsinformatieavond 
4 oktober 2018

Op zaterdag 13 oktober, in de nternati onale epair Caf  Week 201 , vindt er weer een epair 
Caf  plaats in e Bakkerij in Castricum  en mooi moment om eens langs te komen met kapo  e 
spullen en deze samen met onze vrijwilligers te repareren  epair Caf  wordt georganiseerd 
door ransiti on own Castricum en e Groene Bak en is toegankelijk voor jong en oud  

a otte stri kbo t  n  elbeer onder 
poot? Kom naar het Repair Café!

e gemeentes Alkmaar, Bergen, Castricum, eiloo, Uitgeest, Langedijk en eerhugowaard 
organiseren samen met Sti chti ng Sport-Z het vakanti eprogramma Vakanti e U  et 
programma vindt deze herfstvakanti e plaats op woensdag 24 oktober in sportcomple  e 
Meent Bauer  nd in Alkmaar  e dag is bedoeld voor kinderen van 10 t m 12 jaar met een 
zorgindicati e in het GGZ-spectrum auti sme, A , etc  

Vakanti e U
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Door de leeft ijdsgroep  te specifi ceren is het 
programma zo, dat het voor de h le groep een belevenisvolle dag vol nieuwe en positi eve 
ervaringen wordt.   Er wordt gewerkt met kleine groepen en een centrale projectleider. De 
begeleiders van Sport-  beschikken over de juiste kennis en kunde om de groep te begeleiden.

Programma
De deelnemers worden om 09:30 uur verwacht en starten vanaf 10:00 uur met een uitdagend 
en acti ef ochtendprogramma. a de gezamenlijke lunch hebben de kinderen de mogelijkheid om 
een eigen acti viteit te doen en in de middag wordt er een spektakel in de sporthal van De Meent 
georganiseerd. Vanaf 15:30 uur kunnen de kinderen worden opgehaald en kunnen ouders een 
half uurtje meedoen aan een acti viteit. m 1 :00 uur is het programma afgelopen. 
 Voor deze dag is er een chill-zone / creati eve ruimte ingericht voor kinderen die dit nodig hebben. 

Aanmelden
Deelname aan Vakanti e U  is grati s. Aanmelden kan tot en met 10 oktober. Voor dit programma 
is er plek voor 30 deelnemers. uders van kinderen die binnen de specifi eke doelgroep vallen en 
die in n van de genoemde gemeenten wonen, kunnen hun kind voor Vakanti e U  aanmelden 
via: www.sport-z.org/vakanti efun. Meer informati e kunt u opvragen bij Hester wart, via 
h.zwart sport-z.org of 0 -524932 4.

VakantieFUN in herfstvakantie voor 
kinderen met orgindicatie

ijd 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

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. m 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.

ok 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 gri   e 
(Vera Hornstra: 088-9097015 of osanne Slootweg 088-9097014. Mailen kan ook naar 
raadsgri   e castricum.nl) 

genda aads lein
raadsinformatieavond 11 oktober 2018
ijd Onderwerp  
aadsinformati ebijeenkomst  

19.30  20.45 Presentati e mogelijkheid pilot aardwarmte door Sti chti ng Aardwarmte  
 Castricum 
Commissies   
19.30  20.45  Auditcommissie 
21.00  22.30  Belasti ngverordeningen 
21.00  22.00  apport ekenkamercommissie inzake Burgerparti cipati e 
22.00  22.30  Commissie Algemene Zaken
  Diversen

aadsvergadering 
22.45  ienswijze ntegraal meerjaren beleidsplan Politi e 

nwoners, 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  
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 17 00 uur aanmelden 
bij de griffi  e via raadsgriffi  e castricum nl, of via de telefoonnummers 0  9097014 en 
0  9097015

Op de onderwerpen met een  kan niet opnieuw  worden ingesproken

e raad it oor  klaar ti dens et 
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 aadsspreekuur 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 n keer met een vertegenwoordiger van alle fracti es 
spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid. 

et eerstvolgende aadsspreekuur is op maandag 15 oktober 201

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 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-
9097015 of stuur een e-mail naar raadsgri   e castricum.nl.

Het epair Caf  vindt plaats op zaterdag 13 oktober in De Bakkerij aan de Dorpsstraat 30 in 
Castricum. De openingsti jden van het epair Caf  zijn 13:00 tot 1 :00 uur. De entree is grati s 
(gift en zijn welkom). e betaalt alleen voor eventuele materialen.

ijkt het je leuk om mee te doen met het epair Caf  e zijn op zoek naar e tra vrijwilligers 
omdat we graag in de toekomst vaker open zouden willen zijn. e zijn met name op zoek naar 
technische mensen die handig zijn in het repareren van elektrische en huishoudelijke apparaten. 
ijkt het je wat om een keer mee te draaien om te zien of het bevalt  Mail naar: tt castricum

gmail.com
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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 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
200918 Westerweg 24 a in Limmen 

Het plaatsen van een dakkapel
210918 Prins Mauritsstraat 30 in Castricum 

Het plaatsen van een dakkapel en het uitbreiden van de woning
260918 Kadastraal secti e K 97 in Akersloot 

Het bouwen van een tuinhuis

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
260918 Sifriedstraat 34 in Castricum 

Het bouwen van een woning

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
260918 Geesterduin 4 in Castricum 

Het wijzigen van het winkelcentrum
Vierhuysen 9 in Akersloot  
Het legaliseren van een reeds aangelegde inrit

280918 Castricummer Werf 140 in Castricum 
Het plaatsen van een carport

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen niet te 
verlenen:
Datum Adres 
270918 Van Uytrechtlaan 1 in Castricum 

Het verbreden van de bestaande uitrit

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. 

Ontvangen omgevingsaanvragen 
Datum Adres
240918 Van Oldenbarneveldweg 25 in Castricum

Verleende evenementenvergunning Kermis Bakkum Fase Fier, van vrijdag 12 
oktober 2018 tot en met zondag 14 oktober 2018, verzenddatum besluit 24 
september 2018(APV1800848).

250918 Strand Castricum 
Verleende evenementenvergunning MTB Beachmarathon Hoek van Holland - Den 
Helder op zondag 28 oktober 2018 tussen 10.00 uur en 13.30 uur, verzenddatum 
besluit 25 september 2018(APV1800740).

270918 Zeeweg 4 in Castricum 
Verleende evenementenvergunning Strand- en Duinlopen van AVC op zondag 28 
oktober 2018, zondag 2 december 2018, zondag 6 januari 2019, zondag 3 februari 
2019 tussen 10.00 en 13.00 uur start/fi nish in het Sportpark De Duinloper over het 
strand richti ng Heemskerk, verzenddatum besluit 27 september 2018 
(APV1800821). 

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 APV-
vergunningverlener via apv@debuch.nl of via 088 9097561.
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