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Agenda raadsinformatieavond 
16 november 2017

27 november: De raad zit voor u 
klaar tijdens het Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de ver-
schillende gemeenteraadsfracti es 
gaan graag in gesprek met inwo-
ners 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 
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 minuten de gelegen-
heid. 

Het eerstvolgende Raadsspreek-
uur is op maandag 27 november 
2017
Als u aan het spreekuur wilt deel-
nemen kunt u zich opgeven bij 
de griffi  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@cas-
tricum.nl.

Agenda Raadsplein 
23 november 2017

Caroussels
Tijd Onderwerp 
19.30 – 21.00 Kaderstellend besluit sociale huurwoningen Duin & Bosch
19.30 – 20.15 Rapportage Sociaal Domein 2016
20.15 – 21.00 Zienswijze 2e begroti ngswijziging BUCH
21.15 – 22.30 Integraal Huisvesti ngsplan Onderwijs (IHP) & huisvesti ng
                                Cuneraschool en Antoniusschool
21.15 – 22.00 Erfgoedverordening en werkwijze erfgoeddomein
22.00 – 22.30 Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen*
   
22.45 Raadsvergadering
 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Debat Raad
 A. Actuele politi eke onderwerpen
                                4. Besluitvorming
 5. Sluiti ng   

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

Tijd Onderwerp
19.30 – 21.00 Presentati e Integraal Huisvesti ngsplan Onderwijs (IHP) 
 &  huisvesti ng Antoniusschool en Cuneraschool 
19.30 – 20.15 Presentati e voortgang kadernota Zanderij 
20.15 – 21.00 Presentati e erfgoedverordening en werkwijze 
 erfgoeddomein  
21.15 – 22.30 Voortgangsrapportage Limmen Zandzoom
21.15 – 22.30 Werkgroep lokale democrati e  

Op de Nansenlaan, tussen de Geesterduinweg en de Marti n Luther 
Kinglaan, worden een nieuwe laag asfalt en snelheidsremmende maatrege-
len aangebracht. 

Asfaltering Nansenlaan: 
21-23 november afgesloten

Planning:
•  Dinsdag 21 november tussen 7.00  
 en 16.00 uur asfalt frezen 
•  Woensdag 22 november tussen   
 7.00 en 16.00 uur plateaus en 
 nieuw asfalt aanbrengen.
•  Donderdag 23 november tussen   
 7.00 uur en 16.00 uur asfalt 
 deklaag aanbrengen.

Doorgaand verkeer is ti jdens de 

werkzaamheden niet mogelijk. Buiten 
deze ti jden kan wel gebruik worden 
gemaakt van de weg.

Asfaltwerkzaamheden zijn weersaf-
hankelijk: bij slecht en/of onwerkbaar 
weer kan de planning kan uitlopen.

Meer informati e: F. Schönig, bereik-
baar van maandag tot en met don-
derdag op 14 0251

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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Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 15 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
031117 Oude Haarlemmerweg 3 te Castricum
 Het vervangen van een dakkapel
061117 De Crimpen 5 te Akersloot
 Het verbouwen van het pand tot woning
071117 Burg Zaalbergstraat 1 te Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw
 Bakkummerstraat 78 te Castricum
 Het vernieuwen en verhogen van het dak van het bijgebouw
081117 Heereweg 10 te Castricum
 Het verbouwen van de woning

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsver-
gunningen te verlenen:
Datum Adres
071117 Castricummer Werf 84 te Castricum
 Het vergroten van het bedrijfspand
081117 Klaas Hoornlaan 1 te Akersloot
 Het plaatsen van een duiker

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsver-
gunningen niet te verlenen:
Datum Adres
091117 Pieter Kieft straat 14 te Castricum
 Het plaatsen van een carport

Verleende APV-vergunning
Datum Adres
071117 Limmen
 Evenementenvergunning intocht Sinterklaas op zondag 
 19 november van 13.00 uur tot 17.00 uur

Recti fi cati e 

In de krant van vorige week stond een fout. Hieronder staat de juiste infor-
mati e: 

Verleende APV-vergunning
Datum Adres
311017 Winkelcentrum Geesterduin te Castricum
 Standplaats voor de verkoop van kerstbomen in de periode 
 2 december tot en met 21 december 2017
 Castricum
 Intocht van Sinterklaas op zaterdag 18 november 2017 van 
 14.00 uur tot 16.00 uur

 Akersloot
 Intocht van Sinterklaas op zondag 19 november 2017 van 11.00 uur  
 tot 15.00 uur 
 Bij recreati eterrein De Woudhaven
 Ontheffi  ng rietbranden moerasbos, 1 dag in de periode van 15   
 december 2017 tot en met 15 maart 2018
 Polders Akersloot
 Ontheffi  ng rietbranden in de periode van 
 2 januari 2018 tot en met 31 maart 2018
021117 Torenstraat, Dorpstraat Burgemeester Mooijstraat te Castricum
 Evenementenvergunning Candelight Shopping Castricum op 
 zaterdag 23 december 2017 van 16.00 uur tot 22.00 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. 

Vaststellen bestemmingsplan ‘De Woude’
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 ‘De Woude’ 
met plan-ID: NL.IMRO.0383.BPW15DeWoude-VS01 gewijzigd is vastgesteld 
door de gemeenteraad bij besluit van 2 november 2017. De gemeenteraad 
heeft  besloten om geen exploitati eplan vast te stellen voor het bestem-
mingsplan. 

Begrenzing
Het plangebied bestaat uit De Woude, een eiland in het Alkmaardermeer. 
Het eiland ligt ten zuiden van de provinciale weg N244 en net ten westen van 
de N246. Naast het eiland is ook een klein gedeelte van de Kogerpolder in 
het plangebied opgenomen. Het betreft  de gronden ten westen van de N246, 
maar ten oosten van de Markervaart, het kanaal dat het eiland De Woude 
scheidt van het vaste land.

Doel 
Het bestemmingsplan ‘De Woude’, is opgesteld om een eigenti jds planolo-
gisch en juridisch kader te bieden voor het beschermen van het woon- werk- 
en leefmilieu in het plangebied. Het bestemmingsplan heeft  betrekking op 
het actualiseren van het eiland De Woude en de Kogerpolder. In het bestem-
mingsplan zijn geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen maar is wel ons nieu-
we beleid ten aanzien van een Bed en Breakfast, mantelzorg etc. verwerkt. 

Inzage
Het bestemmingsplan inclusief de nota zienswijzen en het besluit tot vast-
stelling en alle bijlagen liggen vanaf donderdag 16 november 2017 ter inzage 
in het gemeentehuis van Castricum. De stukken liggen ter inzage totdat de 
beroepstermijn is verstreken. Tevens is het plan te raadplegen op www.ruim-
telijkeplannen.nl onder plan-ID:  NL.IMRO.0383.BPW15DeWoude-VS01.

Beroep 
Een belanghebbende kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter 
inzage is gelegd een beroepschrift  indienen bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak 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. 

Van een naar drie Sociale Teams
Vanaf 15 november heeft  onze ge-
meente niet één maar drie sociale 
teams. Met vragen – van uzelf of 
een buur, vriend of familielid - over 
gezondheid, (mantel)zorg, zelfstandig 
blijven wonen, werk, dagbesteding, 
geld, opvoeden of  gezinsrelati es, 
kunt u terecht bij het sociale team dat 

bij uw postcodegebied hoort: 

1901 (grofweg Castricum-West); e-
mail sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
1902 (Castricum-Oost); e-mail soci-
aalteamcastricum1902@debuch.nl 
en de overige postcodegebieden 

(dat zijn Limmen, Akersloot en De 
Woude); e-mail sociaalteamakersloot-
limmendewoude@debuch.nl
Alle drie teams zijn telefonisch be-
reikbaar via nummer 14 0251. Er is 
telefonisch spreekuur op werkdagen 
van 9:00-12:00 uur. Buiten deze ti jden 
kunt u een terugbelverzoek doen. 

Omdat de teams meer wijkgericht 
zijn opgezet, zijn de lijnen korter met 
u als inwoner en met bijvoorbeeld 
huisartsen, kerken en scholen in uw 
buurt. Zo kunnen wij signalen snel-
ler oppakken en problemen eerder 
oplossen. 
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Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 15 november 2017
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: mevr. P. Drenth-Reus, tel. 14 0251.

Milieueff ectrapport
Besluit tot het niet opstellen van een milieueff ectrapport (M.E.R.), 
Zanddijk 2, 1901 MN te Castricum

Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders van ge-
meente Castricum. (gemandateerd aan de Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord).
Grondslag: arti kel 7.17, vierde lid van de Wet milieubeheer
Onderwerp: kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit
Plangebied: Zanddijk 2 te Castricum

Doel plan: Op 3 oktober 2017 is door HDD advies de M.E.R. beoordelings-
noti ti e van Firma Lieft ing, Zanddijk 2, 1901 MN te Castricum (20 september 
2017) ingediend. In deze aanmeldingsnoti ti e worden de eff ecten beschreven 

van het wijzigen van de melkvee- annex schapenhouderij aan Zanddijk 2 in 
Castricum. Verzenddatum besluit: 9 november 2017

Er is besloten dat er geen milieueff ectrapport (M.E.R.) hoeft  te worden uitge-
voerd, omdat er geen bijzondere omstandigheden aan de orde zijn waardoor 
de voorgenomen acti viteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zou 
kunnen veroorzaken. 

Rechtsbescherming
Gelet op het bepaalde in arti kel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is de 
beoordeling een voorbereidingsbeslissing voor de aanvraag om een omge-
vingsvergunning onderdeel milieu. 

Tegen deze voorbereidingsbeslissing kan geen bezwaar worden gemaakt. 
Wel kunnen zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerpbesluit op de 
aanvraag om een omgevingsvergunning. Daarbij kunt u eventuele bezwaren 
tegen deze voorbereidingsbeslissing aangeven. Deze zullen bij de beoorde-
ling van de zienswijzen worden betrokken.

Informati e
Voor meer informati e kunt u ti jdens kantooruren contact opnemen met de 
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, telefoonnummer 088-
1021300.

Castricum, 15 november 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; telefonisch spreekuur 
op werkdagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastri-
cum1901@debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastri-
cum1902@debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-
akerslootlimmendewoude@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 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
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Nog meer energie
Castricum - Laat maar door-
komen die zon; het gemeen-
tehuis van Castricum heeft er 
114 zonnepanelen bij op het 

dak. Ook op minder zonnige 
dagen halen ze nog de no-
dige energie binnen. Bij el-
kaar zijn de zonnepanelen 

Gemeente van een naar 
drie sociale teams 

Castricum - Vanaf 15 no-
vember heeft de gemeen-
te Castricum niet één maar 
drie sociale teams. Zij wer-
ken op wijkniveau, en langs 
kortere lijnen, waardoor de 
dienstverlening beter wordt. 
Er komen drie aparte mail-
adressen; het telefoonnum-
mer blijft hetzelfde: 14 0251.
Het Sociaal Team Castricum 
gaat zich splitsen in drie klei-
nere teams: een voor postco-
degebied 1901, Castricum-

West, een voor 1902, Cas-
tricum-Oost en een voor de 
overige postcodegebieden, 
dus Limmen, Akersloot en 
De Woude. Er zijn drie aparte 
mailadressen: sociaalteam-
castricum1901@debuch.nl, 
sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl en sociaalteama-
kerslootlimmendewoude@
debuch.nl. Het telefonisch 
spreekuur is bereikbaar op 
werkdagen van 9.00 tot 12.00 
uur. 
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Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 15 november 2017
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: mevr. P. Drenth-Reus, tel. 14 0251.

Milieueff ectrapport
Besluit tot het niet opstellen van een milieueff ectrapport (M.E.R.), 
Zanddijk 2, 1901 MN te Castricum

Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders van ge-
meente Castricum. (gemandateerd aan de Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord).
Grondslag: arti kel 7.17, vierde lid van de Wet milieubeheer
Onderwerp: kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit
Plangebied: Zanddijk 2 te Castricum

Doel plan: Op 3 oktober 2017 is door HDD advies de M.E.R. beoordelings-
noti ti e van Firma Lieft ing, Zanddijk 2, 1901 MN te Castricum (20 september 
2017) ingediend. In deze aanmeldingsnoti ti e worden de eff ecten beschreven 

van het wijzigen van de melkvee- annex schapenhouderij aan Zanddijk 2 in 
Castricum. Verzenddatum besluit: 9 november 2017

Er is besloten dat er geen milieueff ectrapport (M.E.R.) hoeft  te worden uitge-
voerd, omdat er geen bijzondere omstandigheden aan de orde zijn waardoor 
de voorgenomen acti viteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zou 
kunnen veroorzaken. 

Rechtsbescherming
Gelet op het bepaalde in arti kel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is de 
beoordeling een voorbereidingsbeslissing voor de aanvraag om een omge-
vingsvergunning onderdeel milieu. 

Tegen deze voorbereidingsbeslissing kan geen bezwaar worden gemaakt. 
Wel kunnen zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerpbesluit op de 
aanvraag om een omgevingsvergunning. Daarbij kunt u eventuele bezwaren 
tegen deze voorbereidingsbeslissing aangeven. Deze zullen bij de beoorde-
ling van de zienswijzen worden betrokken.

Informati e
Voor meer informati e kunt u ti jdens kantooruren contact opnemen met de 
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, telefoonnummer 088-
1021300.

Castricum, 15 november 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; telefonisch spreekuur 
op werkdagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastri-
cum1901@debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastri-
cum1902@debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-
akerslootlimmendewoude@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 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

goed voor 25.000 kilowatt per 
jaar, vergelijkbaar met wat 
zo’n zeven huishoudens aan 
energie gebruiken. Bij de ver-
bouw waren er al 66 panelen 
geplaatst. 
Daarnaast bespaart de ge-
meente flink wat energie bij 
verwarming en koeling dank-
zij de warmtepompen in 
de grond. Zo wordt het ge-
meentehuis steeds duurza-
mer. Hoe het zit met het ver-
bruik en opwekken van ener-
gie, is te lezen op een speci-
aal paneel in de hal van het 
gemeentehuis. Op de foto: 
wethouder Marcel Steeman 
en Mark Meijne van de firma 
Zonbespaart/Mecelektro.




