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INFOPAGINA
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
22.00 – 22.30

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*

Raadsvergadering
22:45
Met onder andere: debat; en 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

Agenda Raadsplein
19 oktober 2017
Tijd
Carrousels
19.30 – 20.45
19.30 – 20.45
21.00 – 22.00
21.00 – 22.00

Onderwerp
Vaststellen bestemmingsplan de Woude
Belastingverordeningen
Beheerverordening en visiedocument begraafplaats
Ongevraagd advies van de referendumcommissie

Er kan ingesproken worden bij de onderwerpen die in de
carrousel worden behandeld.

Waterdag 25 oktober over klimaatverandering en veiligheid

Hoe houden we het droog
bij hevige regen?

Zware regenbuien en lange periodes van droogte, door de klimaatverandering is dat de weersvoorspelling voor de komende
jaren. Tijdens de Waterdag op woensdag 25 oktober in PWN
Bezoekerscentrum De Hoep, leert en ervaart jong en oud hoe
we ons kunnen beschermen tegen wateroverlast. Ex-weervrouw
Helga van Leur is ook dit jaar weer van de partij om het Weerbericht 2050 te presenteren.
Op woensdag 25 oktober is iedereen
tussen 10.00 en 16.00 uur van harte
welkom bij PWN Bezoekerscentrum
De Hoep in Castricum. Op de Waterdag in Castricum kunnen jong en
oud terecht voor excursies en exposities, lezingen en presentaties over
onderwerpen zoals overstromingen
en droogte, stijgende zeespiegel
en dijkbescherming, rioolzuivering,
drinkwatervoorziening en de ﬂora en
fauna.
2050
Wilt u weten welk weer wordt verwacht voor 2050? Kom dan rond
13:00 uur luisteren naar de weers-

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.

verwachting van voormalig RTLweervrouw Helga van Leur.
Voor deze en sommige andere activiteiten, waaronder excursies, is
vooraf opgeven noodzakelijk. Dat
kan aan de balie van Bezoekerscentrum De Hoep of via tel. (0251) 661
066. Meer informatie over de Waterdag is te vinden op www.castricum.
nl/waterdag.
De Waterdag is een gezamenlijk
initiatief van gemeenten Bergen,
Uitgeest, Castricum, Heiloo, drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN,
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en IVN.

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.

INFOPAGINA
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.

Oﬃciële mededelingen infopagina gemeente Castricum 11 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
280917 Castricummer Werf 84 te Castricum
Het vergroten van het bedrijfspand
Startingerhof (Rubrum 24 t/m 39) te Akersloot
Het bouwen van 16 appartementen
De eerder verleende vergunning WABO17/00448 is op
27 september ingetrokken
290917 Oude Haarlemmerweg 46 c te Castricum
Het realiseren van een sterrenkundig observatorium
021017 Dusseldorperweg 10 te Limmen
Het bouwen van een woning
Dusseldorperweg 12 te Limmen
Het bouwen van een woning
031017 Polderdijk ter hoogte 8a van te Castricum
Het vervangen van een drinkwaterleiding t.b.v. huisaansluitingen
Bakkummerstraat 82 te Castricum
Het aanleggen van een oprit
041017 Limmerweg 4 te Castricum
Het aanleggen van een alarminstallatie
051017 Brederodestraat 14a te Castricum
Het wijzigen van de kerk in 6 appartementen
Limmer Linten (kavel 7) te Limmen
Het bouwen van een woning

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten
behandeling gesteld en worden niet verder behandeld
Vergunningsvrij: Gobatstraat 3 te Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de termijn van behandeling met maximaal 6 weken is
verlengd:
Datum Adres
031017 Maatlat 15m te Limmen
Het bouwen van een bedrijfspand

Omgevingsvergunning – reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te verlenen:
Datum Adres
051017 Volkstuincomplex Breedeweg te Castricum
Het bouwen van een hobbykas
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.

Castricum, 11 oktober 2017

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.

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

Afspraken met burgemeester of
wethouder(s): bestuurssecretariaat,

Concrete acties in de maak

Aan de slag met sociaal ondernemen

Castricum - De gemeente geeft samen met de andere gemeenten in de regio Alkmaar en sociaal ondernemers een impuls aan
het sociaal verantwoord zaken doen. Concreet betekent
dat dat zij samen het sociaal
ondernemerschap meer op
de kaart gaan zetten, kennis
en ervaringen beter delen en
voorrang geven aan het inkopen van diensten bij sociaal
ondernemers.
Dat is een eerste stap nadat
vorig jaar 32 gemeenten het
belang van sociaal verantwoord ondernemen onderstreepten. Zij stelden dat een
betere kennisuitwisseling nodig was, net als het vormen
van een nauw netwerk met
en tussen sociale ondernemingen.
Sociale ondernemingen kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken; gemeenten

op hun beurt kunnen via hun
beleid (en de uitvoering ervan) op het terrein van duurzaamheid, circulaire economie en arbeidsparticipatie ruimte bieden aan sociaal
ondernemers. De gemeenten
in de regio Alkmaar werken
daarin samen met de Social
Impact Factory en Sinzer.
In actie Het regionale initiatief moet onder andere leiden tot een digitale marktplaats waar sociaal ondernemers zich presenteren, zodat
zij beter gevonden worden.
Ten tweede gaan de gemeenten hun inkoopkaders
zó aanpassen dat zij bij externe opdrachten voorrang
kunnen geven aan sociale ondernemingen uit de regio. Bedrijven waarbij de gemeenten inkopen, kunnen
dan eenvoudiger aan hun
doelstellingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voldoen.

Daarvoor is het ook belangrijk dat de impact van sociale
ondernemingen goed meetbaar wordt gemaakt. Ten derde gaan gemeenten bij voorkeur producten en diensten
afnemen van sociale ondernemers.
Dat bleken eerder dit jaar de
drie meest kansrijke voorstellen. Ze kwamen naar voren tijdens twee voorbereidende bijeenkomsten – ‘Social Impact Rooms’ – en een
‘pitch‘ van de vele voorstellen
die daar werden genoemd.
In de praktijk
Hoe de maatregelen er in de
praktijk uit moeten komen
zien, wordt nu uitgewerkt en
vastgelegd in een Plan van
Aanpak, dat dit nog najaar
gereed moet zijn. Wethouder
Snabilie van de gemeente
Bergen is trekker namens de
bestuurders in de regio. Hij
stelt: ,,Sociaal ondernemers
kunnen belangrijke partners

zijn in het oplossen van sociaal maatschappelijke problemen, zeker ook in deze regio.”
Hij denkt dan vooral aan ondernemingen die streven
naar het creëren van maatschappelijke waarde op het
gebied van arbeidsparticipatie, sociale inclusie of duurzaamheid.
Hij wil hen ten eerste betrekken bij het helder definiëren wat wel en niet valt onder ‘sociaal ondernemen’. Het
onderwerp raakt namelijk
aan initiatieven zoals circulaire economie, milieu/duurzaamheid en sociale samenhang. Overigens zijn er gelijktijdig in de regio al meer
ontwikkelingen die bruggen
(gaan) slaan tussen bedrijfsleven en maatschappelijke
doelen, zoals het Werkgeverspunt Noord-Holland Noord,
Jeugd Werkt en GroenStart.
Door de veranderende maatschappij ontstaat steeds va-

ker participatie tussen (gemeentelijke) overheid, maatschappelijke organisaties en
bedrijven. Een innoverende aanpak en ondernemende oplossingen staan daarbij centraal. Sociaal ondernemers springen in op deze behoefte door maatschappelijke impact voorop te stellen.
Zij werken vaak (ook) lokaal,
leveren een directe bijdrage
aan verschillende belangrijke maatschappelijke thema’s
als duurzaamheid, circulaire
economie, zorg en welzijn en
een meer inclusieve arbeidsmarkt. Kenmerken zijn: maatschappelijke impact staat op
een, organisatorisch zelfstandige onderneming met
een product of dienst, economisch zelfstandig en niet volledig afhankelijk van subsidies, schenkingen en donaties en sociale bedrijfsvoering (bestuur, governance en
beperking winstuitkering).

Liever het olifantenpad
dan over de gewone weg
Bakkum - De nieuwe wijk
Koningsduin heeft als ontsluitingsroute de Zeeweg.
Een bewoner van een recent opgeleverde straat is het
daar kennelijk niet mee eens
en probeert zijn eigen olifantenpad te creëren. Inmiddels
heeft de gemeente boomstammen neergelegd bij

kruising Professor Winklerlaan en de Van Duurenlaan
om deze afsnijroute tegen te
gaan. Maar zonder succes.
Tot ieders grote verbazing
volhardt deze bewoner door
telkens de boomstam opzij te
leggen en er vervolgens alsnog langs te rijden en via de
stoep zijn weg te vervolgen.

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

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

Colofon

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

Bestuur, griﬃe en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.
Bezoek op afspraak.
Contact college
Afspraken met burgemeester of
wethouder(s): bestuurssecretariaat,
Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur
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

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
Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
tel. 14 0251, bestuurssecretariaat@
castricum.nl
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