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Agenda Raadsplein 8 november 2018
Tijd
19.30 – 20.45

21.00 22.00
21.00 – 22.00

Onderwerp
Raadsvergadering
Bespreking gewijzigde amendementen en mo es bij begro ng
A Begro ng 2019
B Belas ngverordeningen
C Benoeming commissielid
Benoeming plaatsvervangend raadsvoorzitters
Commissies
oorstel aan de raad om af te zien van het e perimenteren met de
par cipa ewet
Commissie Algemene Zaken
1A ntrekken verordening kinderopvang op grond van een sociaal
medische indica e

nwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisa es en bedrijven kunnen
gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de
commissievergaderingen aan de orde zijn.
ndien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich
daarvoor tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 17.00 uur aanmelden
bij de gri e via raadsgri e castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088
9097015.
p de onderwerpen met een kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Agenda raadsinformatieavond
15 november 2018
Tijd
19. 0 20.45
21.15 22. 0

Onderwerp
resenta e voortgangsrapportage uin Bosch
resenta e scenario’s principeverzoek herontwikkeling

-gebouw

e raad it voor u klaar tijdens het aadsspreekuur
ertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfrac 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. it kan jdens het aadsspreekuur dat elke
twee weken plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 en 20.15 uur. U hoeft dan niet
bij alle frac es langs, maar kunt in n keer met een vertegenwoordiger van alle frac es
spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid.
Het eerstvolgende aadsspreekuur is op maandag 2 november 2018.
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de gri e. it kan tot en
met de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 0889097015 of stuur een e-mail naar raadsgri e castricum.nl.

Pleegouders in de bloemetjes
Wethouder on de aan e e
afgelopen week de Castricumse
pleegouders Renske en Jay
in het zonnetje. ‘Zonder
pleegouders geen pleegzorg.
Wat jn dat jullie er ijn, voor
kinderen zoals jullie pleegkind
Laura (10).’ Ook de 13 andere
pleeggezinnen in onze gemeente
konden op een bedankt-boeket
rekenen.

aura wordt sinds enkele
maanden in het gezin van enske
en Ja opgevangen. aarv r
zat ze in een crisispleeggezin.
enske en Ja wilden al langer
pleegouders worden. an vang
je als vrijwilliger kinderen op
die ( jdelijk) niet thuis kunnen
wonen. e wonen voor korte
of langere jd in jouw gezin
en groeien op zoals andere
kinderen. adat enske en Ja
contact hadden opgenomen
met enter Jeugdhulp, stond er
binnen een week een screener
op de stoep om de thuissitua e
te bekijken. ant daaraan zijn
uiteraard ook voorwaarden
verbonden. en week later
maakten de pleegouders kennis
met de moeder van aura. Het
klikte meteen.
Het gaat heel goed met aura.
e gaat naar haar eigen school,
heeft al vriendinnetjes in de
buurt en ontwikkelt zich goed.
ij krijgen begeleiding van
pleegzorg en vinden dat heel
pre g. e moeten wennen aan
de hulpverleningsinstan es waarmee we te maken krijgen elukkig kunnen we alle vragen bij
onze begeleider neerleggen,’ aldus de pleegouders.
aura heeft het getro en. aar andere kinderen wachten nog op een plaatsje in een
pleeggezin. ant er worden in onze regio nog entallen ouders gezocht. ets voor u op www.
kenterjeugdhulp.nl leest u wat het inhoudt.

Oﬃciële mededelingen woensdag 7 november 2018
Aangevraagde vergunningen

oor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een
afspraak te maken via tel. 14 0251. en digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij
omgevingsvergunning debuch.nl.
Ontvangen omgevingsaanvragen
p deze aanvragen is nog niet beslist. rachter staat de datum waarop deze ontvangen zijn.
U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. egen een
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. it kan alleen tegen een besluit op een aanvraag.
eze publica e is alleen ter informa e.
atum Adres
171018 Julianaplein 6 in Akersloot
Het plaatsen van een dakopbouw ( AB 1801 4)
271018 Hogeweg 25 in Limmen
Het verbouwen en uitbreiden van de schuur ( AB 1801721)
291018 Breedeweg 39 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achtervlak ( AB 1801727)
01018 Thalia 33 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel ( AB 18017 )
11018 Bakkummerstraat 111 in Castricum
Het vergroten van de woning ( AB 1801752)
Van Polanenlaan 1 in Castricum
Het vergroten van de garage ( AB 1801751)
e volgende aanvragen ijn ingetrokken, vergunningsvrij of ijn buiten behandeling
gesteld en worden niet verder behandeld
Buiten behandeling: luisweg b in Akersloot
Het legaliseren ( het houden van honden en paarden) en recrea eve bewoning
( AB 1801 52)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de
termijn van behandeling met ma imaal weken is verlengd:
2 1018 Dorpsstraat 104 in Castricum
Het vergroten van een woning ( AB 1801419)
011118 Geesterduinweg 42 in Castricum
Het wijzigen van de bestemming naar horeca ( AB 1801417)
Ontwerpbesluiten (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met ingang van 8 november 2018 de
volgende ontwerpbesluiten gedurende weken ter inzage liggen.
ogeweg in immen
Het wijzigen brandveilig gebruik van het gebouw het leurenorkest ( AB 1801 99)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te
verlenen:
atum Adres
01018 Julianaplein 15 in Akersloot
Het vergroten van de woning ( AB 1801541)
Westerweg 13 in Akersloot
Het plaatsen van een overkapping ( AB 18014 4)
11018 Westerweg 174 in Limmen
Het verbouwen van een woning ( AB 1801457)
Bezwaar
eze 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. e datum van verzending staat bij de
kennisgeving. oor meer informa e kunt u contact opnemen met de gemeente.
Castricum, 7 november 2018

Like ons op Facebook
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Colofon
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 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.

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-akerslootlimmendewoude@debuch.nl
Openingstijden
Publieksbalies Gemeentehuis
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort,
rijbewijs, uittreksels en vragen over zorg en
ﬁnanciën
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 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

Bestuur, griﬃe en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.
Bezoek 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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s):
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurssecretariaat@castricum.nl

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren)
controleren en handhaven op het naleven
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren,
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

