
Subsidie voor vergroenen van tuin
Overweegt u om uw tuin groener 
te maken? De gemeente Castricum 
stelt subsidie beschikbaar voor het 
vergroenen van bestaande tuinen. 
50  van de realisati ekosten met een 
maximum van € 1.000,--  wordt onder 
bepaalde voorwaarden vergoed. Deze 
subsidieregeling geldt nog tot het einde 
van dit jaar.
Voorkeur voor groene tuinen
Doordat het klimaat verandert worden we 
geconfronteerd met langdurige droogte, 
zoals de droogte van afgelopen zomer, of 
juist heft ige regenval. Tuinen verharden 
steeds meer, waardoor regenwater geen 
kans krijgt om de grond in te dringen. Deze 
verharding van tuinen maakt het eff ect 
van langdurige droogte, namelijk een 
kurkdroge grond, alleen maar groter. En 
bij heft ige regenval krijgt het regenwater 
niet de kans om in de grond te dringen en 
stroomt het dus af. Wateroverlast is het 
gevolg. De gemeente sti muleert daarom 
groene tuinen.
Goed voorbeeld
Ook Bram de Vries is zich bewust van deze klimaatveranderingen. Hij kreeg subsidie om een 
sedumdak te realiseren (groen dak). Volgens meneer De Vries is zijn sedumdak een groot 
succes. “Afgelopen zomer, met het warme weer, was het in de ruimtes onder het groen dak 
beduidend koeler dan andere jaren met mooi weer.” Hij zou het anderen zeker aanraden om 
ook een regenwatertuin te realiseren. Tevens verwacht meneer De Vries dat het in de winter 
weer voordelen heeft  bij het behouden van de warmte.

eer informati e
Voor meer informati e over het vergroenen van uw tuin kunt u kijken op www.castricum.nl of 
mailen naar info@castricum.nl. Daarnaast kan u contact opnemen met Niels Blokker via 06-
19429681.
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Agenda Raadsplein 1 november 2018
Tijd Onderwerp  
17.00 – 18.15 Raadsvergadering 
 Algemene beschouwingen
 (maximaal 6 minuten per fracti e, de volgorde wordt bij loti ng bepaald)
Schorsing 
19.00  19.30  Gelegenheid voor reacti e college op Algemene Beschouwingen fracti es
 Commissies  
19.30  20.45 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 1:
 Een sociale en vitale gemeente  
19.30  20.45 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 3:
 Een lee  are gemeente
 diversen
21.00  22.00 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 2:
 Een aantrekkelijke gemeente 
 diversen
21.00  22.00 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 4:
 Een fi nancieel gezonde gemeente  
22.15 – 23.00 Raadsvergadering   
 Gelegenheid voor plenair debat over de begroti ng 2019
 Rapport Rekenkamercommissie inzake Burgerparti cipati e   
 Invulling diverse vacatures   
 Invulling plaatsvervangend raadsvoorzitt erschap 
 
De raad it voor u klaar ti jdens het aadsspreekuur 
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 n keer met een vertegenwoordiger van alle fracti es 
spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid. 
Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 12 november 2018.
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 eugdfonds geeft  kinderen uit gezinnen, waar thuis geen geld is om 
mee te doen aan sporten en culturele acti viteiten, w l de mogelijkheid om 
hieraan mee te doen. Dit fonds werkt namelijk samen met de gemeente 
Castricum om kinderen gelijke kansen te bieden. Sporten of creati ef bezig 
zijn verbetert sociale contacten en is goed voor de ontwikkeling van kinderen. 
Hoe werkt het Jeugdfonds?

inderen kunnen meedoen aan n sport- of culturele acti viteit tegelijk. Deze acti viteit kan wel 
gecombineerd worden met het behalen van het zwemdiploma A voor kinderen vanaf vijf jaar. 
Het Jeugdfonds is er voor kinderen van 4 t/m 17 jaar en betaalt lidmaatschapsgeld en eventueel 
benodigdheden, tot een bepaald maximum, rechtstreeks aan een vereniging of winkel. 
Hoe werkt het aanmelden?
Kinderen kunnen aangemeld worden via een tussenpersoon (bijvoorbeeld via maatschappelijk 
werk, schuldhulpverlener of school). 
Hee   u vragen
Informati e en spelregels zijn te vinden op htt ps://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/
noordholland/.  Ook kan het Sociaal Team of de buurtsportcoach Castricum vragen 
beantwoorden. De buurtsportcoach heet o ce van Tunen en zij is telefonisch bereikbaar op 06 
112 712 05 of op 0251 254740 en via email op jvantunen@teamsportservice.nl

Via het Jeugdfonds Sport en 
Cultuur doet ieder kind mee

De werkzaamheden aan de 
Kleibroek en rotonde zijn nu 
ook o   cieel klaar: de opening 
was donderdag 18 oktober. 
Wethouder Paul Slett enhaar 
plantt e samen met leerlingen 
van de Sokkerwei een boom 
in de groenstrook tussen de 
Kleibroek en de Iepenlaan. 
In totaal zijn er donderdag 
acht bomen geplant, waarvan 
zeven door de aannemer. 
De andere bomen worden 
vanaf november geplant. Bij 
dit project zijn 53 bomen 
gekapt. In totaal worden er 64 
nieuwe bomen geplant en zes 
boompjes verplant. Hierdoor 
komen er vijf extra bomen bij.

Verbeteringen
De leibroek en rotonde hebben een nieuwe inrichti ng, waardoor deze veiliger en duurzamer 
is geworden. Fietsers kunnen nu veiliger fi etsen doordat de fi etspaden geasfalteerd en vrij 
liggend zijn. Ook is er een nieuw rioolstelsel dat regenwater en vuilwater gescheiden afvoert. 
Regenwater gaat nu naar vijvers en sloten. Dat scheelt overlast als bij extreme regenval de 
riolering overbelast raakt.

Bomen geplant bij feestelijke opening 
erk aan Kleibroek en roton e nu ook o   cieel klaar

De ‘internetconsultati e toekomstontwikkeling Schiphol en omgeving’ is gestart.  Deze 
internetconsultati e is n van de onderdelen van de brede maatschappelijke consultati e die de 
Omgevingsraad Schiphol (ORS) houdt.
Een ieder is uitgenodigd om via de site van de Omgevingsraad een mening te formuleren over 
de onderwerpen die samenhangen met voornoemde adviesaanvragen. Bij de laatste vraag van 
de internetconsultati e krijgen deelnemers de gelegenheid om ook andere onderwerpen aan te 
dragen die naar hun mening aandacht in de ORS behoeven. 
De internetconsultati e kan tot en met 15 november via www.omgevingsraadschiphol.nl worden 
ingevuld. 

Oproep deelname internetconsultatie toe-
komstontwikkeling Schiphol en omgeving

Bent u inwoner van de gemeente Castricum 
en hee   u vragen over geld  n weet u niet 
alti jd waar u de juiste antwoorden kunt 
vinden? Op het inloopspreekuur geldzaken 
in het gemeentehuis van Castricum krijgt u 
de mogelijkheid uw vragen over geldzaken 
te stellen  n samen met een deskundige te 
zoeken naar de juiste antwoorden. 
Hee   u meer ti jd nodig
Wanneer u meer ti jd nodig heeft  om uw 
vragen beantwoord te krijgen, dan kunt u 
een vervolgafspraak maken met de deskun-
dige. U heeft  de volgende keer een gesprek 
met dezelfde deskundige; dat is wel zo pre   g. Vroegti jdig vragen stellen over geldzaken kan 
voorkomen, dat er geldproblemen ontstaan. Of dat geldproblemen erger worden.
Kom gerust langs op het spreekuur
Het spreekuur is iedere dinsdag van 9 tot 11 uur en u hoeft  geen afspraak te maken. Op dezelfde 
ti jd is er ook een medewerker van het Sociaal Team aanwezig. Hier kunt u terecht met vragen 
over gezondheid, (mantel)zorg, zelfstandig blijven wonen, werk, dagbesteding, opvoeden en 
gezinsrelati es. U bent van harte welkom

Vragen over geld stelt u op het
inloopspreekuur geldzaken 

In oktober helpt de Veiligheidsregio samen met de gemeenten jonge gezinnen om hun huis 
brandveiliger te maken. Daarvoor deelt de brandweerafdeling van de Veiligheidsregio Noord-
Holland oord via de gemeenten geboortekoff ertjes uit. ‘Als we de toekomsti ge generati e bewust 
willen maken van brandveiligheid, moeten we van jongs af aan investeren, zodat brandveiligheid 
vanzelfsprekend wordt,’ lichtt e burgemeester Toon Mans toe toen hij vorige week het eerste 
brandweer-geboortekoff ertje uitreikte aan de ouders van onah Mous. In de koff ertjes zitt en 
onder andere een rookmelder, een tegoedbon voor een grati s woningcheck, informati eve  ers, 
en een slabbetje. 

Brandveiliger huis voor jonge gezinnen  
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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 
111018 Stati onsweg 4 in Castricum 
 Het realiseren van een kiosk op het perron van het Stati on in Castricum   
 (WABO1801318)
151018 Brahmslaan 1 in Akersloot 
 Het uitbreiden van de berging en het plaatsen van een terrasoverkapping   
 (WABO180645)
141018 Visweg 14a in Limmen 
 Het verbreden van de inrit (WABO181640)
 Castricummer Werf 140 in Castricum 
 Het plaatsen van een carport  (WABO1801642)

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling 
gesteld en worden niet verder behandeld 
• Vergunningsvrij: Dusseldorperweg 12 in Limmen 
   Het bouwen van een houten schuur
• Buiten behandeling gesteld:
   Dusseldorperweg 65 in Limmen  
• Het bouwen van vier appartementen
   Buiten behandeling gesteld:
• Heereweg 114 in Castricum 
   Het verbouwen van een pand 

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
151018 Heereweg 36 in Castricum 
 Het wijzigen van bestemming horeca naar wonen 

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
161018 Zanddijk ter hoogte van 2 in Castricum 
 Het uitvoeren van werkzaamheden aan het gastransportnet
171018 Karekiet ter hoogte van 1 in Castricum  
 Het uitvoeren van werkzaamheden aan het gastransportnet
181018 Heereweg 89 (nabij) in Castricum 
 Het vervangen en verplaatsen van het huidige aanvoergemaaltje
191018 Uitgeesterweg 35 in Limmen uit 
 Het vergroten van de woning
 Schoolweg 8 in Limmen  
 Het vergroten van de woning 
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. 

Verleende APV-vergunning
Datum Adres 
191018 Duin- en bosgebied PWN en strand in Castricum  
 Verleende evenementenvergunning Graef Castricum Trail in het duin- en   
 bosgebied van PWN en op het strand van Castricum, op zondag 11 november  
 2018. Start bezoekerscentrum de Hoep, Johannisweg 2, 1901NX Castricum,  
 verzenddatum besluit 19 oktober 2018 (APV1800923)

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.

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening
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Iedereen moet kunnen meedoen en tot zijn recht kunnen komen in de samenleving. Ongeacht 
culturele achtergrond, geslacht, leeft ijd, talenten of beperkingen. Iedereen neemt op een 
gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij: ‘Iedereen doet mee’. Mensen worden 
aangesproken op hun mogelijkheden en niet op hun beperkingen. Niet voor iedereen is dit 
een haalbaar streven. Om een acti eplan te maken voor een ‘inclusieve samenleving’ in onze 
gemeente organiseren we ‘Iedereen-doet-mee-tafels’. 
U bent hiervoor van harte uitgenodigd! 
Tafelmoment: Dinsdag 30 oktober 2018 
Tafellocati e: Gemeentehuis Castricum: Raadhuisplein 1 -1902 CA CASTRICUM 
Tafelti jdsti p: 16.00 uur – 18.00 uur 
Wilt u ook aanschuiven aan tafel? Meldt u zich dan van tevoren aan via 
iedereen-doet-mee-tafels@meewering.nl Iedereen doet mee tafel Castricum 

Wat staat er op het menu? 
Er wordt van alles georganiseerd om alle inwoners mee te kunnen laten doen in iedere 
gemeente. En toch, als het mensen zelf niet lukt om mee te kunnen doen, ook niet met hulp 
van mensen uit eigen omgeving of een professional, dan is er misschien meer nodig. Inwoners, 
ondernemers, organisati es en verenigingen, als ook de adviesraden worden daarom gezamenlijk 
uitgenodigd om aan om aan tafel te komen. We gaan dan met elkaar in gesprek en bespreken de 
hiaten die er zijn en stellen we tevens acti es en een plan aanpak op om tot mogelijke oplossingen 
te komen. Komt u ook? 
De ‘inclusieve samenleving is namelijk van iedereen’ 
Meldt u aan en denk mee. 
Graag tot ziens! 
Wilt u komen, maar lukt het echt niet om zelfstandig vervoer te regelen? Laat het ons weten 
dan kunnen we samen een oplossing bedenken. U kunt dit met uw aanmelding aangeven : via 
iedereen-doet-mee-tafels@meewering.nl

UITNODIGING ‘IEDEREEN-DOET-MEE-TAFEL’ 
Doet u ook mee? Kom aan tafel! 

Met ingang van 1 november kunt u ons telefonisch vaker bereiken: op alle werkdagen van 8:00 
tot 17:00 uur. Stelt u uw vragen liever via e-mail, Twitt er, Facebook (Messenger) of WhatsApp, 
dan kan dat ook. Op bovengenoemde werkti jden krijgt u van ons binnen twee uur antwoord

Gemeente telefonisch vaker te bereiken

Raads- en commissieleden van 
Bergen, Uitgeest, Castricum en 
Heiloo bezochten dinsdag 16 oktober 
het bedrijf SUEZ in Rott erdam. Bij 
SUEZ wordt PMD-afval (plasti c, 
metalen en drankkartons) gesorteerd 
en verwerkt tot waardevolle, nieuwe 
grondstoff en. Met eigen ogen was dit 
indrukwerkkende proces te volgen.
In november gaat men ook kijken 
bij het moderne afvalbrengstati on 
in Beverwijk en bij een 
nascheidingsinstallati e van Sorti va 
in Alkmaar. De ervaringen worden 
gebruikt bij het maken van een 
nieuw Grondstoff enbeleid voor de 
gemeenten.

Raadsleden 
bezoeken 
SUEZ bedrijf




