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Netwerkbijeenkomst Taal voor 
het Leven in de BUCH gemeenten
Woensdag 22 november van 
19.30 -21.30 uur
Bibliotheek Heiloo, Westerweg 250

Het Taalhuis Bergen, Castricum en 
Heiloo  nodigt u en vele andere 
werkers binnen het sociaal-maat-
schappelijke veld van harte uit voor 
een netwerkbijeenkomst met als 
thema Taal voor het Leven in de 
BUCH Gemeenten.

Nederland telt 2,5 miljoen laag-
gelett erden, dat wil zeggen dat 
zij moeite hebben met lezen, 
schrijven, rekenen en/of digitale 
vaardigheden. Zij schamen zich en 
verbergen vaak hun probleem. Op 
laaggelett erdheid rust een taboe 
en het bespreekbaar maken is niet 
gemakkelijk. 

Het Taalhuis is een herkenbare plek 
in een dorp of stad waar inwoners 
terecht kunnen die beter willen 
leren lezen, schrijven of hun digitale 
vaardigheden willen verbeteren. 

Programma
• 19.00 uur inloop
• 19.30 uur opening door wethou-
 der Elly Beens, wethouder onder-
 wijs Gemeente Heiloo 

• ‘Lzeen en shicrejvn is niet voor ie-
 reeden vezlafneksprend’: feiten 
 en cijfers laaggelett erdheid door 
 Maria Sabel, Sti chti ng Lezen & 
 Schrijven
•  Hoe verleid je de laaggelett erde 
 om aan de slag te gaan? 
 Door Petra Doelen van Lost Le-
 mon. 
•  Lost Lemon ontwikkelde 5 typen 
 laaggelett erden die elk om een 
 eigen benadering vragen.
•  Taalambassadeurs aan het woord 
•  Offi  ciële opening Taalhuis Heiloo 
 door Elly Beens en de taalambas-
 sadeurs 

Pauze

• Gesprek in kleine groepjes over  
 de centrale vraag: 
• Wat kan mijn bijdrage zijn om 
 meer laaggelett erden te verleiden 
 om hun basisvaardigheden zoals 
 lezen, schrijven en digitale vaar-
 digheden te verbeteren?
•  Een korte terugkoppeling 
•  Afsluiti ng: wat is de opbrengst 
 van vanavond?
•  Napraten en elkaar ontmoeten

U kunt zich aanmelden bij Evelyne 
de Rijk e.derijk@bknw.nl 

Agenda Raadsplein 
2 november 2017

Tijd  Onderwerp
19.00 – 20.15:  Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 1:  
  een sociale en vitale gemeente
19.00 – 20.15:   Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 3:  
  Een leefbare gemeente
20.15 – 21.15:   Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 2:  
  Een aantrekkelijke gemeente
20.15 – 21.15:   Inhoudelijke bespreking begro-
  tingsprogramma 4: Een fi nancieel gezonde 
  gemeente
21.30:   Raadsvergadering
  Met onder andere
  Debat Raad:
  -  Gelegenheid voor plenair debat over begroting 2018
  -  Gelegenheid voor bespreking moties en amende-
   menten bij de begroting 2018; na deze inventari-
   satie worden ze in debat gebracht.
  Besluitvorming:
  -  Vaststellen bestemmingsplan De Woude 

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

Voor al onze vrijwilligers er is nog 
een aantal plaatsen beschikbaar bij 
acti viteiten in ons project Vrijwilliger 

Bedankt (4 -12 november). Inschrij-
ven kan nog tot 31 oktober via www.
vrijwilligers-bedankt.nl.

Laatste plaatsen bij workshops 
Vrijwilligers Bedankt

Op diverse plaatsen in Castricum en 
Limmen wordt de riolering gereno-
veerd. De rioolbuis krijgt een nieuwe 
voering en kan dan weer vijft ig jaar 
mee. Door de methode relining hoeft  
de straat niet over de hele lengte 
open en blijft  de overlast beperkt. 
Wel moeten bewoners enige dagen 
rekening houden met wegafsluiti n-
gen, geur- en geluidshinder. 

Limmen
•  Hogeweg tussen de Visweg en 
 Nieuwelaan;
•  Burgemeester Nieuwenhuijsen-
 straat tussen de Westerweg en 
 Kapelweg.

Castricum
•  Diverse riolen in de Bloemen-
 buurt;

•  Tulpenveld en Narcissenveld;
•  Geesterduinweg ter hoogte van de 
 parkeerplaats bij Albert Heijn;
•  Laan van Albert’s Hoeve ter hoog-
 te van huisnummers 35 t/m 47.

De aannemer Aarsleff  voert de werk-
zaamheden uit van 30 oktober tot en 
met 21 november. De bewoners en 
bedrijven krijgen van de aannemer 
schrift elijk bericht voordat het werk 
begint. 

Meer informati e
Meer informati e en een detailplan-
ning is te vinden op de website van 
de aannemer: 
www.nelisinfra-aarsleff .nl. Heeft  u 
nog vragen? Dan kunt u bellen met 
de uitvoerder, de heer Jaap Groene-
wold, bereikbaar op: 06 205 807 66.

Rioolrenovatie Castricum 
en Limmen

Vanaf 23 oktober plant Stoop Groen-
voorziening nieuw vaste planten in 
de vakken rondom de rotondes van 
het Churchillplein en de Veldbloem-
laan. Door ouderdom en werkzaam-
heden zijn deze aan vervanging toe. 

Er wordt een mix van drie soorten 
vaste planten geplaatst, waaronder 
de Geranium Rozanne. De verschei-
denheid aan planten is belangrijk 

voor het aantrekken van bijen, vlin-
ders en andere insecten. Volgend 
voorjaar en zomer kunt u weer 
genieten van een fl eurig wegbeeld. 
Tijdens de werkzaamheden blijft  
doorgaand verkeer mogelijk. 

Meer informati e:
Heeft  u vragen of wilt u meer infor-
mati e stuur dan een mail naar ma-
thijspaans@debuch.nl

Nieuwe planten voor rotondes 
Churchillplein en Veldbloemlaan

gemeente BERGEN

Gemeente
UITGEEST

Wij zoeken nieuwe collega’s. Wil jij werken 
aan een fi jne omgeving om te wonen, leven 
en werken? Kijk dan op werkenbijdebuch.nl

zoekt!



Sociale ondernemingen kunnen bijdra-
gen aan het oplossen van maatschap-
pelijke vraagstukken; gemeenten op 
hun beurt kunnen via hun beleid (en 
de uitvoering ervan) op het terrein van 
duurzaamheid, circulaire economie en 
arbeidsparti cipati e ruimte bieden aan 
sociaal ondernemers. De gemeenten in 
de regio Alkmaar werken daarin samen 
met de Social Impact Factory en Sinzer. 

In acti e
Het regionale initi ati ef moet onder an-
dere leiden tot een digitale marktplaats 
waar sociaal ondernemers zich presen-
teren, 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 gemeen-
ten inkopen, kunnen dan eenvoudiger 
aan hun doelstellingen voor maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen (MVO) 
voldoen. Daarvoor is het ook belangrijk 
dat de impact van sociale ondernemin-
gen 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 ti jdens twee voorbereidende 
bijeenkomsten – ‘Social Impact Rooms’ 
– en een ‘pitch‘ van de vele voorstellen 
die daar werden genoemd.

In de prakti jk
Hoe de maatregelen er in de prakti jk 

uit moeten komen zien, wordt nu uit-
gewerkt en vastgelegd in een Plan van 
Aanpak, dat dit nog najaar gereed moet 
zijn. 

Wat verstaan we onder sociaal onder-
nemerschap? 
Door de veranderende maatschappij 
ontstaat steeds vaker parti cipati e tus-
sen (gemeentelijke) overheid, maat-
schappelijke organisati es en bedrijven. 
Een innoverende aanpak en onder-
nemende oplossingen staan daarbij 
centraal. Sociaal ondernemers springen 
in op deze behoeft e door maatschap-
pelijke impact voorop te stellen. Zij 
werken vaak (ook) lokaal, leveren een 
directe bijdrage aan verschillende be-
langrijke maatschappelijke thema’s als 
duurzaamheid, circulaire economie, 
zorg en welzijn en een meer inclusieve 
arbeidsmarkt. Kenmerken zijn:
• Maatschappelijke impact staat 
 op 1 
• Organisatorisch zelfstandige on-
 derneming met een product of 
 dienst. 
• Economisch zelfstandig en niet 
 volledig afh ankelijk van subsidies, 
 schenkingen en donati es. 
• Sociale bedrijfsvoering (bestuur, 
 governance en beperking winst-
 uitkering).

Meer weten? Of interesse om als soci-
aal ondernemer aan te haken? Check 
het nieuwsbericht op onze website of 
neem contact op met Bram Verrips via 
(14) 0251. 

Onze gemeente gaat samen met de andere gemeenten in de 
regio Alkmaar en sociaal ondernemers een impuls geven aan 
het sociaal verantwoord zaken doen. Concreet betekent dat dat 
we 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 soci-
aal verantwoord ondernemen onderstreepten. Zij stelden dat 
een betere kennisuitwisseling nodig was, net als het vormen 
van een nauw netwerk met en tussen sociale ondernemingen. 
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Allerzielenviering: 8 november 
op begraafplaats Onderlangs

Op woensdag 8 november wordt 
tussen 17.00 en 21.00 uur tradi-
ti egetrouw de Allerzielenviering 
gehouden op begraafplaats Onder-
langs in Castricum. Iedereen is van 
harte welkom om sfeervol bij te 
dragen aan deze bijzondere viering. 
Er worden nog mensen gezocht die 
een handje willen helpen bij het 
op- en afb ouwen. 

Allerzielen Castricum wordt dit 
jaar voor de ti ende keer op rij ge-
organiseerd, met de inzet van veel 
vrijwilligers, met medewerking  van 
Associati e Uitvaartverzorging en 
met fi nanciële steun van Associati e 
Uitvaartf onds en de gemeente Cas-
tricum. 

Programma
Tussen 17:00 en 21:00 uur is de 
aula open om onder het genot van 
een kopje koffi  e of thee even op te 
warmen en te luisteren naar mu-
ziek. De gastdame van Associati e 
Uitvaartverzorging is aanwezig om 
vragen te beantwoorden. Op het 
pleintje is grati s warme chocolade-

melk en glühwein verkrijgbaar. 

Op de begraafplaats zijn op verschil-
lende plekken muzikale intermez-
zo’s, en is er een wensboom. Net 
als in voorgaande editi es ontbreken 
ook de klankschalen niet. 
Iedereen is van harte welkom. Van 
de bezoekers wordt wel respectvol 
gedrag verwacht. 
Fietsers kunnen hun fi ets parkeren 
bij de begraafplaats. Auto’s kunnen 
geparkeerd worden bij de begraaf-
plaats en bij stati on Castricum. Er 
zijn parkeerwachters die beschik-
bare parkeerplekken aangeven.  

Helpende handen gezocht
In de dagen voor de viering wer-
ken veel vrijwilligers hard om de 
begraafplaats zo mooi mogelijk 
te maken. De organisati e zoekt 
nog helpende handen voor zowel 
woensdag 8 november (bij de op-
bouw) als op donderdagochtend 
9 november (opruimen achteraf). 
Aanmelden kan bij lyddeleur@
gmail.com. 

Aan de slag met 
sociaal ondernemen

Onze lokale energie coöperati e CA-
Lorie en de Ondernemersvereniging 
Castricum organiseren op woensdag 
8 november een inspirati e avond 
onder de ti tel “De energietransiti e 
als economische motor”.  

De bijeenkomst wordt gehouden 
op 8 november 20:00 (inloop vanaf 
19:30). Plaats: Tromp Medical, Oude 
Haarlemmerweg 75

In een aantal korte bijdragen wordt 
ingegaan op de omwenteling die 
de transiti e van fossiele brandstof 

naar hernieuwbare energiebronnen 
de komende jaren gaat betekenen. 
Natuurlijk is het een enorme uitda-
ging om de “Parijs doelstellingen” te 
halen. Maar die uitdaging betekent 
tegelijk dat er nieuwe kansen zijn 
voor alle inwoners van de gemeente 
Castricum. Voor de ondernemers 
opent zich een nieuwe markt en voor 
de bewoners wordt het mogelijk om 
steeds meer te besparen op energie-
kosten.  

Iedereen, ondernemer of geïnteres-
seerde inwoner, is hartelijk welkom.

De energietransitie als 
economische motor

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 25 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, ontvan-
gen. Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking wordt verleend.

Datum Adres 
121017  Schoolstraat 13 te Castricum 
 Het bouwen van een mantelzorgwoning

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omge-
vingsaanvragen de termijn van behandeling met maximaal 6 weken is 
verlengd:
171017  Duinweg 15 te Castricum 
 Het omzett en van een agrarische bedrijfswoning naar platt elands 
 woning
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Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 18 oktober 2017
Omgevingsvergunning – reguliere procedure 

Datum  Adres 
131017  Zwaluw 12 te Castricum 
 Het plaatsen van een buitenberging
 Rijksweg 49w te Limmen 
 Het plaatsen van een balkonbeglazing
171017  Jacob Rensdorpstraat 30 te Castricum
 Het wijzigen van de voorgevel
 Koningsweg 23 te Akersloot 
 Het vernieuwen van de voorgevel en dekozijnen
 Prins Mauritsstraat 36 te Castricum
 Het wijzigen van de voorgevel op het perceel
 Heereweg 64a te Castricum 
 Het bouwen van een woning
 Uitgeesterweg 18 te Limmen 
 Het gedeeltelijk verbouwen van een stal tot Bed en Breakfast
181017  Hoogegeest 13 te Akersloot 
 Het omzett en van de bestemming bedrijfswoning naar wonen
201017  Kleibroek te Castricum 
 Het herinrichten van de Kleibroek

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevings-
vergunning niet te verlenen:

Datum   Adres  
121017  Stetweg 3 te Castricum 
 Het aanleggen van een uitrit  

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met de inhoud van een van bovengenoemde be-
sluiten kunt u hiertegen binnen 6 weken na de dag van verzending van de ver-
gunning (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 telefo-
nisch contact met u opnemen om te bespreken wat de beste behandeling is 
van uw bezwaarschrift .  

Verleende APV-vergunning
Datum Adres
171017  door duingebied en over strand tussen Castricum en
 Heemskerk
 Strand- en Duinlopen AVC op zondag 29 oktober, zondag 3 
 december 2017, zondag 7 januari en zondag 4 februari 2018
181017  Sporthal de Lelie te Akersloot 
 Snuff elmarkt op zondag 12 november 2017 van 09.30-16.00 uur

191017  Boekel 39 te Akersloot 
 Verkoop vuurwerk op donderdag 28 december, vrijdag 29 de-
 cember en zaterdag 30 december 2017

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 tele-
fonisch contact met u opnemen om te bespreken wat de beste behande-
ling is van uw bezwaarschrift .  

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerp-verkla-
ring van geen bedenkingen ‘woningbouwplan Juliana van 
Stolbergstraat Castricum’

Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat het ontwerp-
besluit omgevingsvergunning en de ontwerp-verklaring van geen bedenkin-
gen voor het woningbouwplan op het perceel Jan van Nassaustraat 4 t/m 20 
(even), Willem de Zwijgerlaan 47a, 47b en 47c en Juliana van Stolbergstraat 5 
en 7 in Castricum voor zes weken ter inzage liggen.

Het bouwplan voorziet in het realiseren van 14 woningen. Het huidige ge-
bouw wordt gesloopt en een vijft al populieren langs de singel wordt gekapt. 
De keuze voor de nieuwe bomen gebeurt in overleg met de omwonenden.

Op grond van de Wet natuurbescherming heeft  de Regionale Uitvoerings-
dienst Noord-Holland Noord namens Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland op 10 oktober 2017 ten behoeve van deze ontwikkeling een ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen fl ora- en fauna acti viteiten afgegeven.

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken en 
de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen liggen van 26 oktober 2017 t/m 
6 december 2017 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Een digitale 
versie kunt u per e-mail aanvragen bij omgevingsvergunning@debuch.nl.

Zienswijze: 
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schrift elijk een 
zienswijze indienen tegen zowel het ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
als de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen bij het college van burge-
meester en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), onder vermel-
ding van ‘Zienswijze Juliana van Stolbergstraat’. Voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze (op afspraak) en voor meer informati e kunt u contact 
opnemen met de afdeling Ontwikkeling, tel. 14 0251.

Castricum, 25 oktober 2017.

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

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 
gemeentehuis. Steeds meer zaken 
(denk aan verhuizing doorgeven, 
uitt reksel aanvragen) kunt u thuis 
regelen via www.castricum.nl. Langs-
komen? Maak online een afspraak 
voor zaken als paspoort of rijbewijs, 
dan bent u direct aan de beurt.

Sociaal Team
tel. 14 0251; e-mail: 
sociaal@castricum.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 bouwplan-
nen, het doorgeven van gevonden 
of verloren voorwerpen, het afge-
ven 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

Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

Bestuur, griffi  e 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 opsporings-
ambtenaren) controleren en hand-
haven op het naleven van de regels 
voor bijvoorbeeld parkeren, honden-
poep en afval. 
boa@debuch.nl

Colofon




