
‘Supergewone’ pleeggezinnen gezocht
In onze regio worden 
pleeggezinnen gezocht. 
Pleegouders zijn vrijwilligers 
die kinderen opvangen, omdat 
ze (ti jdelijk) niet thuis kunnen 
wonen. De kinderen wonen 
en leven in het gezin en groe-
ien op zoals andere kinderen. 
Pleegouders zijn van onschat-
bare waarde én heel hard 
nodig, voor de 19.000 pleeg-
kinderen van nu maar ook voor 
die van de toekomst. 

Niet helemaal gewoon
Pleegzorg is natuurlijk niet helemaal gewoon. Het is een speciale vorm van jeugdhulp. Met 
gewoon bedoelen we, dat pleeggezinnen juist de alledaagse dingen met elkaar delen. Daar-
naast worden pleegouders intensief getraind en begeleid.
Week van de pleegzorg 
In onze regio wachten momenteel nog ti entallen kinderen op een geschikte plek. In de jaar-
lijkse acti eweek (31 oktober – 7 november) vraagt Pleegzorg Nederland aandacht voor het 
belang van pleegzorg. Daarom kunt u de ‘campagne‘ tegenkomen. Bijvoorbeeld op het sport-
veld, waar Pleegzorg Nederland samen met sportclubs aandacht vraagt voor pleegouders, 
met de spandoeken ‘Tess zoekt een pleegvader die haar vanaf deze plek komt toejuichen’. 
Sportclubs die willen aanhaken kunnen contact opnemen met info@pleegzorg.nl.
Alle acti viteiten die in onze regio worden georganiseerd, staan hier: www.weekvande-
pleegzorg.nl. Op www.supergewonemensengezocht.nl staan ervaringsverhalen van zowel 
pleegouders als pleegkinderen. 

Meer informati e?
Wilt u meer informati e over pleegouders (worden)? Kijk dan op www.kenterjeugdhulp.nl of 
www.parlan.nl. Of kom op 15 november naar het gemeentehuis in Alkmaar of op 19 novem-
ber of 10 december naar het Centraal Bureau van Kenter in Santpoort-Noord.
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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 leefb 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 

Broodje Brandweer
De brandweer nodigt 65-plussers 
uit om op 12 november gezellig 
samen te komen lunchen in de 
brandweerkazerne van Castricum. 
Naast een lekkere lunch, krijgen 
de bezoekers een rondleiding 
door de kazerne en ti ps over 
veilig wonen.

Het programma
Tijdens ‘Broodje Brandweer’ 
kunnen alle 65-plusser prakti sche 
kennis opdoen over veilig wonen. 
Zo zal de bijeenkomst openen met een korte presentati e over brandveiligheid met prakti sche ti ps 
over veilig wonen. Kleine aanpassingen in huis kunnen een groot verschil maken. Hierna trakteert 
de brandweer de bezoekers op een lunch, waarbij zij vragen kunnen stellen aan de brandweer 
over de brandweer en veilig wonen. Tot slot volgt een rondleiding door de kazerne waarbij de 
bezoekers een interessant kijkje achter de schermen krijgen.
Aanmelden
Broodje Brandweer vindt plaats op 12 november in de brandweerkazerne aan de Burgemeester 
Boreelstraat 1a in Castricum. Het programma begint om 11.00 uur en eindigt om 13.30 uur. 
Deelname is grati s, maar wegens een beperkt aantal plekken moeten belangstellenden zich van 
te voren aanmelden. Dit kan via: www.brandweer.nl/broodjebrandweer, of via tel. 072 567 5010

Overlast van hondenpoep, fout 
geparkeerde auto’s of rommel op 
straat? Wij willen graag samen met u 
deze ‘kleine ergernissen’ aanpakken.

Top 10 
Begin november houden wij een 
enquête om de ergernissen in de 
gemeente Castricum in kaart te 
brengen. De enquête bestaat uit een 
top 10 aan ‘kleine ergernissen’. U kunt 
aangeven of die bij u voorkomen en wat volgens u als eerste opgepakt zou moeten worden. 
Samenwerking is essenti eel
Met de informati e uit de enquête willen wij samen met u de komende jaren aan de slag om 
overlast van in elk geval 1 of enkele kleine ergernissen te verminderen. Samenwerking tussen de 
gemeente en u als inwoner is essenti eel voor een succesvolle aanpak. 
Toegankelijk
We willen iedereen de gelegenheid geven de enquête in te vullen. In ons gemeentehuis staan op 
verschillende momenten medewerkers om de enquête af te nemen en we staan ook in de centra. 
Voor iedereen die de enquête thuis op zijn of haar gemak in wil vullen, staat deze online op de 
website www.castricum.nl/enquete. 
We komen naar u toe
Dit onderzoek is het begin van een doorlopend proces waarmee wij de leefb aarheid van de 
gemeente willen verbeteren. Onze buitengewone opsporingsambtenaren zullen meer zichtbaar 
aanwezig zijn. We willen meer met u samenwerken, uw mening is waardevol! 
Bij de aanpak van ‘de kleine ergernissen’ hopen we op betrokkenheid van u als inwoners.

Aan de slag met ‘kleine ergernissen’

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 Twitt er, Facebook (Messenger) of WhatsApp, dan kan 
dat ook. Op bovengenoemde werkti jden krijgt u van ons binnen twee uur een reacti e. Als u ons 
uw vraag per e-mail stuurt, geven wij aan wanneer u een antwoord kunt verwachten. 

Gemeente telefonsich vaker te bereiken
 

Tijd  Onderwerp 
19.30 – 20.45 Raadsvergadering  
  Bespreking gewijzigde amendementen en moti es bij begroti ng   
  Besluitvorming   
  Begroti ng 2019    
  Belasti ngverordeningen   
  Commissies   
21.00 – 22.00 Voorstel aan de raad om af te zien van het experimenteren met de 
  parti cipati ewet 
21.00 – 22.00 Commissie Algemene Zaken  
  Intrekken verordening kinderopvang op grond van een sociaal 
  medische indicati e   
 
Inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisati es en bedrijven kunnen 
gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de commis-
sievergaderingen aan de orde zijn. 
Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich daar-
voor 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 088 9097014 en 088 
9097015.
Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.
 
De raad zit voor u klaar ti jdens het 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 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 één 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 griffi  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 raadsgriffi  e@castricum.nl.

Agenda Raadsplein 8 november 2018
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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.

Offi  ciële mededelingen woensdag 31 oktober 2018

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 
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlim-
mendewoude@debuch.nl 

Openingsti jden 
Publieksbalies 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
101018 Recti fi cati e: Het Wamellant 8 in Castricum 
 (stond per abuis Wamelant 18) 
 Het vergroten van de woning (WABO1801614)
181018 Duinweg 3 a in Castricum 
 het bouwen van een loods (WABO1801677)
191018 Hoogegeest kadastraal secti e A perceel 3154 in Akersloot 
 Het bouwen van een woning (WABO1801682)
231018 Plantenhove 13 in Castricum 
 Het bouwen van een schuur (WABO1801696)
241018 Willemshoeve 14 in Limmen 
 Het legaliseren van een bijgebouw (WABO1801699)
De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling 
gesteld en worden niet verder behandeld 
• Buiten behandeling: Pieter Kieft straat 14 in Castricum
   Het bouwen van een carport (WABO1801115)
• Buiten behandeling: Dorpsstraat 105 in Castricum  
   Het wijzigen van bestemming van bedrijf naar wonen (WABO1801275)
• Buiten behandeling: Hollaan 2 in Castricum 
   Het uitbreiden van de bestaande bedrijfswoning met een aanbouw t.b.v. het realiseren      
   van een extra bedrijfswoning (WABO1801135)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
221018 Westerweg 24a in Limmen  
 Het plaatsen van een dakkapel (WABO1801479)
241018 Berkenlint 3 in Limmen  
 Het bouwen van een winkel (WABO1801191)
 Noorderstraat (naast Heereweg 114) in Castricum  
 Het reconstrueren van het parkeerterrein (WABO1801179)
261018 Duinakker 4 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakkapel (voorzijde) (WABO1801452)
 Tulpenveld 2 in Limmen  
 Het bouwen van een woning (WABO1801440)
 Duinmeiershof 12 in Castricum  
 Het plaatsen van een dakkapel (WABO1801401)

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.

Datum Adres
231018 Dorpsstraat 35a in Castricum 
 Verleende evenementenvergunning Hollandse avond Grandcafé Balu, op   
 zondag 11 november 2018 van 16.00 uur tot 22.00 uur op het terras van Gand Café  
 Balu, verzenddatum besluit 23 oktober 2018 (APV1800930).
 Achter Rijksweg 137 in Limmen  
 Verleende melding klein evenement Vuurwerkshow, op 14 december 2018 van  
 19.00 uur tot 19.40 uur achter Kroone & Lieft ing, verzenddatum besluit 23 oktober  
 2018 (APV1800885).
 Bakkummerplein aan de van der Mijleweg in Castricum 
 Verleende doorlopende evenementenvergunning Sing a Long op maandag 
 24 december 2018, verzenddatum besluit 24 oktober 2018 (APV1800926).

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

Ontwerpbestemmingsplan Duinpad 3
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken op grond van arti kel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Duinpad 3 ter 
inzage ligt.
Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van één nieuwe woning op het perceel. 
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 1 
november 2018 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.
nl onder planID NL.IMRO.0383.BPC18Duinpad3-ON01. Daarnaast ligt het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 
1902 CA, Castricum.
Hoe kunt u reageren?
Een ieder kan ti jdens de inzagetermijn mondeling of (bij voorkeur) schrift elijk, zienswijzen 
naar voren brengen op het ontwerpbestemmingsplan. Schrift elijke zienswijzen moeten 
worden ingediend bij de gemeenteraad van Castricum, postbus 1301, 1900 BH  Castricum, 
onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Duinpad 3’
Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het Team Plannen en 
Projecten, tel. 14 0251 Anonieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail laten we buiten 
behandeling.
Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, tel. 14 0251 of via e-mail marshadewaard@debuch.nl. 

Werkzaamheden Visweg: doorgaand verkeer gestremd
Op de Visweg zijn werkzaamheden van 5 tot met 16 november. Het deel tussen Rijksweg en 
Hogeweg, huisnummers 20 t/m 32, is daarom afgesloten voor verkeer. 
De werkzaamheden hebben te maken met het aanpassen van de huidige riolering in de 
Visweg voor de nieuwe woningen.
Auto- en vrachtverkeer worden omgeleid via de Kapellaan, fi etsverkeer via de Nieuwelaan. 
Restaurant Nieuw Hof blijft  bereikbaar ti jdens de werkzaamheden

Castricum, 31 oktober 2018
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