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Aandacht voor pleegzorg 
in gemeente Castricum

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 begrotingsprogramma 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

Vertegenwoordigers van de verschil-
lende gemeenteraadsfracti es gaan 
graag in gesprek met inwoners die 
een verzoek willen doen, tegen een 
probleem aanlopen, een idee wil-
len voorleggen of een voorstel wil-
len presenteren. Dit kan ti jdens het 
Raadsspreekuur dat elke twee weken 
plaatsvindt op maandagavond 13 
november tussen 19.15 uur en 20.15 
uur. U hoeft  dan niet bij alle fracti es 
langs, maar kunt in één keer met 

vertegenwoordigers van alle fracti es 
spreken. U krijgt hiervoor 20 minu-
ten de gelegenheid. 

Opgeven voor Raadsspreekuur 
Als u aan het spreekuur wilt deelne-
men, kunt u zich opgeven bij de grif-
fi e. Dit kan tot en met de donderdag 
voorafgaand aan het spreekuur tot 
12.00 uur. Bel 0251-661233 / 0251-
661277 of stuur een e-mail naar 
raadsgriffi  e@castricum.nl.

13 november: De raad zit voor u 
klaar tijdens het Raadsspreekuur

Van 1 tot en met 8 november is het 
de landelijke Week van de Pleegzorg. 
Dan brengt ook onze gemeente 
pleegzorg onder de aandacht. Alle 
pleegouders in de gemeente ontvan-
gen een presentje. En wethouder 
Rob Schijf gaat op bezoek bij pleeg-
ouders. Daarmee geeft  hij symbo-
lisch blijk van waardering aan alle 
pleegouders in de gemeente.  

Kinderen tot achtti  en jaar kunnen 
pleegzorg krijgen. Een kind woont dan 
bij pleegouders. Het gaat om kinderen 
die niet meer thuis in hun eigen gezin 
kunnen blijven wonen. De pleegou-
ders zorgen voor de opvoeding en 
verzorging van het kind. Inwoners 
die pleegzorg nodig hebben kunnen 
terecht bij het Sociaal Team van de 
gemeente. Ook in onze gemeente 
wonen kinderen in pleeggezinnen en 
zijn meer pleegouders nodig. 

Wat is pleegzorg?
Pleegzorg is er voor kinderen die 
door omstandigheden (ti jdelijk) niet 
thuis kunnen wonen. Ze wonen dan 
voor kortere of langere ti jd in een 
pleeggezin. Vaak zijn dat mensen uit 
hun directe omgeving, bijvoorbeeld 
familie of vrienden, of bekenden van 
de school of sportclub. Maar soms 
lukt dat niet. Dan kan een kind wonen 
bij iemand die zich heeft  aangemeld 
als pleegouder. Kinderen blijven bij de 
pleegouders zolang dat nodig is. Dat 
betekent niet alti jd dat een kind onaf-
gebroken bij de pleegouders is. Ver-
blijf bij de pleegouders kan ook alleen 
in weekenden, in vakanti es of over-
dag. De rechter kan ook bepalen dat 
pleegzorg nodig is. Toestemming van 
ouders en/of verzorgers is daarvoor 
niet alti jd nodig. De rechter bepaalt 
dan hoelang een kind bij de pleegou-
ders blijft . De gemeente regelt dan de 
pleegouders bij wie een kind terecht 

komt. Iedereen kan pleegouder wor-
den. Pleegouders zijn vrijwilligers die 
een onkostenvergoeding ontvangen 
voor de verzorging van het pleegkind. 

Landelijke week over pleegzorg
Dit jaar wordt voor de derde keer 
de Week van de Pleegzorg landelijk 
door Parlan Jeugdhulp en Pleegzorg 
Nederland georganiseerd. Met deze 
acti eweek willen zij aandacht vesti gen 
op het belang van pleegzorg en het 
tekort aan pleegouders in Nederland. 
Met de wervingscampagne ‘Super-
gewone Mensen Gezocht’, hoopt 
Pleegzorg Nederland nieuwe pleeg-
gezinnen te werven. In de Week van 
de Pleegzorg plaatst de gemeente 
een campagne uiti ng via Facebook e n 
Twitt er die aansluit bij de landelijke 
campagne. Voor vragen over pleeg-
zorg kunnen inwoners terecht bij het 
Sociaal Team van de gemeente. Op 
13 november organiseert Parlan een 
informati ebijeenkomst in Alkmaar 
over pleegzorg. Voor meer informati e 
over de bijeenkomst en het aanmel-
den daarvoor kunt u kijken op www.
parlan.nl

> Meer informati e
Voor meer informati e over pleegzorg 
in onze gemeente en voor contact 
met het Sociaal Team kijkt u op www.
castricum.nl. 

Agenda Raadsplein 
9 november 2017

Tijd  Onderwerp
Carrousels
19.30 – 20.15 Amendementen en moties bij programma publieke  
 bekostiging*
19.30 – 20.15 Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen*
20:15 – 21:00 Regionale Detailhandelsvisie
20.15 – 21.00 Amendementen en moties bij haalbaarheidsonder-
 zoek zwemvoorziening Castricum

Raadsplein
21:15 - 22:30 Raadsvergadering
 -  bespreking gewijzigde amendementen en moties  
   bij begroting 2018 en belastingverordeningen 
   (indien nodig)
 -  besluitvorming over: 
 A. Begroting 2018 inclusief meerjarenperspectief  
   2019- 2021 
 B. Belastingverordeningen 2018 (Afvalstoffenheffi ng  
   + tarieventabel 2018, BRR 2018, Forensenbe-
   lasting 2018, Hondenbelasting 2018, Kwijtschel-
   ding gemeentelijke belastingen 2018, Legesver-
   ordening + tarieventabel 2018, Lijkbezorgings-
   rechten + tarieventabel 2018, Marktgelden + ta-
   rieventabel 2018, OZB 2018, Precariobelasting +  
   tarieventabel 2018, Precariobelasting kabels &  
   leidingen 2018, Reclamebelasting 2018, Rioolhef-
   fi ng 2018, Toeristenbelasting 2018)
 C. Visiedocument & beheerverordening 
   begraafplaats Castricum
 D. Budget uitvoeringsprogramma jongerenwerk
 E. Haalbaarheidsonderzoek zwemvoorziening Castricum
 F. Programma Publieke Bekostiging
Er kan alleen ingesproken worden bij de onderwerpen die in de 
carrousel worden behandeld. Op de onderwerpen met een * kan 
niet (opnieuw) worden ingesproken.
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Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 1 november 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
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Erachter staat de datum waarop deze 
ontvangen zijn. U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeen-
tehuis 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 
231017  Torenstraat 63 te Castricum 
 Het aanleggen van een in-of uitrit
 Berkenlaan 17 te Castricum 
 Het plaatsen van een dakopbouw
241017  Rietorchis kavel A4754 en A4753 te Limmen
 De nieuwbouw van een woning
 Gelegen langs de Zeeweg tussen de Soomerwegh - N203
 Het aanleggen van een schelpenpad tussen het fi etspad en sloot

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten
behandeling gesteld en worden niet verder behandeld

Buiten behandeling gesteld:  Julianaplein 15 te Akersloot
   Het vergroten van de woning

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsver-
gunningen te verlenen: 

Datum Adres 
231017  Duinakker 14 te Castricum 
 Het aanleggen van een in- en uitrit 
 Bakkummerstraat 82 te Castricum
 Het realiseren van een oprit
241017  Tine Marcushof 5 te Castricum
 Het verplaatsen van een schuur en een schutti  ng
 Berkenlaan 15 te Castricum 
 Het plaatsen van een dakopbouw, wijzigen voorgevel, realiseren  
 erker en het plaatsen van een achteraanbouw
261017  Westerweg 37 te Limmen 
 Het oprichten van een antenne opstelpunt voor mobile tele-
 communicati e

Verleende APV-vergunning
Datum Adres
231017  Verspreid door Castricum 
 Plaatsen foto’s op gemeentegrond t.b.v. Castricum in 1967
251017  Rijksweg 137 te Limmen 
 Verkoop consumentenvuurwerk op donderdag 28, vrijdag 29 en 
 zaterdag 30 december 2017 (APV17/00796)
 Schipperslaan te Limmen 
 Vuurwerkshow Kroone Lieft ing op 15 december 2017 van 19.00 
 uur tot 19.40 uur.
261017  Overtoom 7 te Castricum 

 Verkoop consumentenvuurwerk op: donderdag 28 december; 
 vrijdag 29 december en zaterdag 30 december 2017
 Dorpsstraat 102 te Castricum
 Verkoop consumentenvuurwerk op: donderdag 28 december; 
 vrijdag 29 december en zaterdag 30 december 2017
 Balatonfüredplein 
 Verkoopwagen en 2 marktkramen voor de verkoop van groente, 
 fruit en biologische producten, in de periode van 1 augustus 
 2017 t/m 1 augustus 2020. Iedere vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. 
Binnen zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belang-
hebbenden 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. 

Vaststelling bestemmingsplan Rietorchis - 
Vogelmelk Limmen
Burgemeester en wethouders van Castricum maken als gevolg van het be-
paalde in arti kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht bekend dat het bestemmingsplan ‘Rietorchis-
Vogelmelk’ is vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 28 septem-
ber 2017. De gemeenteraad heeft  besloten om geen exploitati eplan vast te 
stellen voor het bestemmingsplan. 

Het perceel ligt in het noorden van Limmen op de hoek van de Rietorchis en 
Vogelmelk.
Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om twee vrijstaande wo-
ningen te realiseren.

Het bestemmingsplan, plan-identi fi cati enummer: NL.IMRO.0383.BPL17Vo-
gelmelk -VS01, evenals het besluit tot vaststelling inclusief bijbehorende 
stukken liggen ter inzage van 2 november 2017 tot en met 13 december 
2017 ter inzage bij de gemeentelijke locati e aan het Raadhuisplein 1 in Cas-
tricum. Tevens zijn de stukken te raadplegen op www.castricum.nl en www.
ruimtelijkeplannen.nl onder plan-id: NL.IMRO.0383.BPL17Vogelmelk -VS01.

Beroep 
Een belanghebbende kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit 
ter inzage is gelegd een beroepschrift  indienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State (schrift elijk: Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag, of digitaal: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl). Voor de behandeling 
van een beroepschrift  is griffi  erecht verschuldigd. 

Voorlopige voorziening
De werking van een besluit wordt door indiening van een beroepschrift  niet 
opgeschort. Daarvoor kan, als u nadelige gevolgen van het besluit voorziet 
ti jdens de behandelingsperiode van uw beroepschrift , een verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitt er van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (schrift elijk: Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag, of digitaal: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl). Voorwaarde 
is dat tevens een beroepschrift  is ingediend. Voor de behandeling van een 
verzoek is griffi  erecht verschuldigd

Meer informati e: de heer K. Adema, afdeling Ontwikkeling, tel. 14 0251.

Castricum, 1 november 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.
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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

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!
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Dijk en Duin en gemeente breken 

lans voor ‘Ouderen in beweging’

Castricum - Woensdag 1 no-
vember bevestigden Dijk en 
Duin en de gemeente Castri-
cum de samenwerking voor 
het zorg innovatieve project 
‘Ouderen in beweging’, dat 
kwetsbare ouderen uit Cas-
tricum met elkaar verbindt 
en stimuleert om meer te be-
wegen. De pilot wordt gefi-
nancierd door de gemeen-
te en loopt twee jaar. Kwets-
bare senioren worden in vijf 
maanden begeleid van indi-
viduele zorgvragen naar een 
lidmaatschap van een sport- 

of hobbyvereniging. De 
kracht van het project is de 
grote betrokkenheid en sa-
menwerking van lokale part-
ners in Castricum, zoals zorg-
professionals en sportvereni-
gingen. Kennisdelen, infor-
matie uitwisselen, afstem-
men en elkaars expertise be-
nutten zijn kernbegrippen uit 
het plan dat woensdag wordt 
ondertekend. Onder ande-
re Stichting Welzijn, sociaal 
team, praktijkondersteuners, 
wijkverpleging, buurtsport-
coach participeren in het tra-

ject door actief ouderen te 
benaderen, enthousiasmeren 
en informeren over het spor-
taanbod in de omgeving. Ook 
aan praktische zaken zoals 
vervoer wordt gedacht. De 
start is laagdrempelig waar-
bij de eerstelijns fysiothera-
peuten het huidig niveau van 
de deelnemers in kaart bren-
gen en persoonlijke doelen 
stellen. Er wordt breed naar 
gezondheid gekeken zoals 
ook het voedings- en voch-
tinname patroon en de men-
tale activering -zelf manage-
ment- wordt bevorderd in 
groepsbijeenkomsten.
In een tijd waar de vraag naar 
zorg groter wordt en de be-
zuinigingen toenemen, wordt 
zelfredzaamheid bij ouderen 
steeds belangrijker. Een be-
langrijk component hierin is 
bewegen. Het activerings-
programma  ‘Ouderen in be-
weging’ speelt hier op in: het 
heeft zowel een preventieve 
functie om ouderen gezond 

ject door actief ouderen te 

te houden, als een revalide-
rende functie. Tegelijkertijd is 
aangetoond dat door een ac-
tieve leefstijl zorgkosten af-
nemen.
Een centraal onderdeel van 
‘Ouderen in beweging’ zijn 
twee beweegtuinen rond-
om de ouderenkliniek van 
Dijk en Duin. Het is de scha-
kel tussen zorg en sport, een 
uitdagende oefenplek met 
beweegtoestellen geschikt 
voor senioren. Initiatiefne-
mer en tevens fysiotherapeut 
van de zorginstelling Hester 
van Urk ,,Het buiten bewe-
gen is dubbel effectief want 
buiten zijn is heilzaam, het 
prikkelt de zintuigen, maakt 
vitamine D vrij en bevordert 
het slaap-waak cyclus daar-

te houden, als een revalidenaast bieden de beweegtoe-
stellen veel oefenvariaties 
voor functionele spier- en 
balanstraining voor verschil-
lende niveaus.” Een beweeg-
tuin wordt speciaal ingericht 
voor zowel cliënten van Dijk 
en Duin als senioren buurt-
bewoners. Er komt nog een 
tweede, afgesloten beweeg-
tuin voor de meest kwetsba-
re patiënten van Dijk en Duin.  
De beweegtuinen worden in 
januari 2018 aangelegd door 
firma de Yalp in samenwer-
king met de expertise van 
BN-er Olga Commandeur. De 
stichting ‘Vrienden van Par-
nassia Groep’ hebben onder-
steund bij de financiering van 
de beweegtuinen door aan-
schrijven van fondsen. 
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Dijk en Duin en gemeente breken 

lans voor ‘Ouderen in beweging’

Castricum - Woensdag 1 no-
vember bevestigden Dijk en 
Duin en de gemeente Castri-
cum de samenwerking voor 
het zorg innovatieve project 
‘Ouderen in beweging’, dat 
kwetsbare ouderen uit Cas-
tricum met elkaar verbindt 
en stimuleert om meer te be-
wegen. De pilot wordt gefi-
nancierd door de gemeen-
te en loopt twee jaar. Kwets-
bare senioren worden in vijf 
maanden begeleid van indi-
viduele zorgvragen naar een 
lidmaatschap van een sport- 

of hobbyvereniging. De 
kracht van het project is de 
grote betrokkenheid en sa-
menwerking van lokale part-
ners in Castricum, zoals zorg-
professionals en sportvereni-
gingen. Kennisdelen, infor-
matie uitwisselen, afstem-
men en elkaars expertise be-
nutten zijn kernbegrippen uit 
het plan dat woensdag wordt 
ondertekend. Onder ande-
re Stichting Welzijn, sociaal 
team, praktijkondersteuners, 
wijkverpleging, buurtsport-
coach participeren in het tra-

ject door actief ouderen te 
benaderen, enthousiasmeren 
en informeren over het spor-
taanbod in de omgeving. Ook 
aan praktische zaken zoals 
vervoer wordt gedacht. De 
start is laagdrempelig waar-
bij de eerstelijns fysiothera-
peuten het huidig niveau van 
de deelnemers in kaart bren-
gen en persoonlijke doelen 
stellen. Er wordt breed naar 
gezondheid gekeken zoals 
ook het voedings- en voch-
tinname patroon en de men-
tale activering -zelf manage-
ment- wordt bevorderd in 
groepsbijeenkomsten.
In een tijd waar de vraag naar 
zorg groter wordt en de be-
zuinigingen toenemen, wordt 
zelfredzaamheid bij ouderen 
steeds belangrijker. Een be-
langrijk component hierin is 
bewegen. Het activerings-
programma  ‘Ouderen in be-
weging’ speelt hier op in: het 
heeft zowel een preventieve 
functie om ouderen gezond 

ject door actief ouderen te 

te houden, als een revalide-
rende functie. Tegelijkertijd is 
aangetoond dat door een ac-
tieve leefstijl zorgkosten af-
nemen.
Een centraal onderdeel van 
‘Ouderen in beweging’ zijn 
twee beweegtuinen rond-
om de ouderenkliniek van 
Dijk en Duin. Het is de scha-
kel tussen zorg en sport, een 
uitdagende oefenplek met 
beweegtoestellen geschikt 
voor senioren. Initiatiefne-
mer en tevens fysiotherapeut 
van de zorginstelling Hester 
van Urk ,,Het buiten bewe-
gen is dubbel effectief want 
buiten zijn is heilzaam, het 
prikkelt de zintuigen, maakt 
vitamine D vrij en bevordert 
het slaap-waak cyclus daar-

te houden, als een revalidenaast bieden de beweegtoe-
stellen veel oefenvariaties 
voor functionele spier- en 
balanstraining voor verschil-
lende niveaus.” Een beweeg-
tuin wordt speciaal ingericht 
voor zowel cliënten van Dijk 
en Duin als senioren buurt-
bewoners. Er komt nog een 
tweede, afgesloten beweeg-
tuin voor de meest kwetsba-
re patiënten van Dijk en Duin.  
De beweegtuinen worden in 
januari 2018 aangelegd door 
firma de Yalp in samenwer-
king met de expertise van 
BN-er Olga Commandeur. De 
stichting ‘Vrienden van Par-
nassia Groep’ hebben onder-
steund bij de financiering van 
de beweegtuinen door aan-
schrijven van fondsen. 




