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INFOPAGINA
Agenda raadsinformatieavond
15 november 2018
Tijd
19.30 20.45
21.15 22.30

Onderwerp
Presentatie voortgangsrapportage Duin Bosch
Presentatie scenario’s principeverzoek herontwikkeling

Sociaal Teams Uitgeest & Castricum organiseren
netwerkbijeenkomst over geldzaken

-gebouw

Agenda Raadsplein 22 november 2018
Tijd
19.30 20.45
19.30 20.45
21.00 22.30
21.00 21.45
21:45 – 22:30
22.45

Onderwerp
Commissies
Peilen gevoelen raad inzake scenario’s ruimtelijke kader ontwikkeling
voormalig
-locatie
ntegraal Veiligheidsbeleid
Bespreking diverse onderwerpen rondom Duin Bosch
Begrotingswijziging R D 2018 en 2019
Commissie Algemene Zaken*
Verordening op de vertrouwenscommissie
Raadsvergadering
Besluitvorming
Voorstel aan de raad om af te zien van het e perimenteren met de
participatiewet
Verordening op de vertrouwenscommissie

nwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties 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.
Op de onderwerpen met een kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

De raad zit voor u klaar tijdens
het Raadsspreekuur
Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracties 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 tijdens het Raadsspreekuur dat elke
twee weken plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 en 20.15 uur. U hoeft dan niet
bij alle fracties langs, maar kunt in n keer met een vertegenwoordiger van alle fracties
spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid.
Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 26 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 / 0889097015 of stuur een e-mail naar raadsgri e@castricum.nl.

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.

Op 20 november a.s. organiseren de Sociale Teams van de gemeenten Uitgeest en Castricum
een netwerkbijeenkomst over het thema geldzaken. Deze bijeenkomst is gericht op het
delen van informatie over de eerste ervaringen met het inloopspreekuur geld aken, nadere
kennismaking en samenwerking tussen sociale partners en met de Sociaal Teams van de
gemeenten Uitgeest en Castricum. Centraal staat hierbij de doelgroep inwoners die vragen kan
hebben of krijgen over problematis he geld aken
Wat wil de gemeente bereiken?
Deze netwerkbijeenkomst biedt sociale partners en medewerkers van het Sociaal eam de
mogelijkheid nader kennis met elkaar te maken rond het thema geldzaken. Deelnemers worden
uitgenodigd met elkaar in gesprek te gaan over een intensievere samenwerking rond het thema
geldzaken. n de wijze waarop partners deze samenwerking nog meer kunnen vormgeven. Hierbij
is vooral aandacht voor Preventie en Vroegsignalering van geldproblemen.
Wie kan zich waar aanmelden?
Sociale partners (met cliënten) in Uitgeest en Castricum op het gebied van zorg, welzijn,
participatie, verslaving en aanverwante professies kunnen zich aanmelden. De bijeenkomst
vindt plaats in het Huis van Hilde in Castricum van 14.30 17.30 uur. De aanmelding verloopt via
OndersteuningM SL@debuch.nl en de sluitingsdatum is 15 november a.s. Meer informatie kunt
u opvragen bij Jennie Obdam, JennieObdam@debuch.nl , tel. 0251-361111.

Belangrijke informatie over
wijzigingen betaling uitkering
De betaling van de uitkeringen op grond van de OAW en OA van de gemeente Castricum gaat
veranderen. De gemeente gaat namelijk werken met een ander betaals steem. De betaling van
bijstand op grond van de Participatiewet blijft wel hetzelfde.
Wat betekent dit voor u?
Vanaf januari 2019 wordt de uitkering betaald op de laatste werkdag van de maand. Dit is nu op
de helft van de maand. De gemeente verandert de betaaldatum niet in een keer maar in stappen.
Wanneer krijgt u betaald?
Hieronder vindt u de data waarop -tot en met eind januari 2019- de uitkeringen worden betaald:
-over november 2018 op 15 december 2018;
-over december 2018 op 21 december 2018;
-over januari 2019 op 25 januari 2019.
Daarna wordt de uitkering iedere maand rond de 25ste uitgekeerd.
Vult u een inkomstenverklaring in?
Als u inkomsten heeft en maandelijks een inkomstenverklaring invult, verandert ook deze datum.
n november wordt bekend welke veranderingen hiervoor gelden.
De gemeente beseft, dat deze verandering gevolgen heeft, bijvoorbeeld voor (automatische)
afschrijvingen. Daarom wil de gemeente iedereen hierover tijdig informeren.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl,
postcodes beginnend met 1901;
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl,
postcodes beginnend met 1902;
sociaalteamakerslootlimmendewoude@
debuch.nl, een van de andere
postcodegebieden.
Of bellen via 14 0251

Oﬃciële mededelingen woensdag 14 november 2018
Aangevraagde vergunningen

021118 Rijksweg 90b in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel op de garage (WABO1801767);
061118 Geesterweg 1a in Akersloot
Het wijzigen van de gevel (WABO1801786)

Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. De datum van ontvangst staat bij de kennisgeving.
U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. egen een
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag.
Deze publicatie is alleen ter informatie.
Datum Adres
311018 e ti atie: Bakkummerstraat
a in astri um stond per abuis
Bakkummerstraat
Het vergroten van de woning (WABO1801752)
011118 Lijsterbeslaan 14 in Castricum
Het plaatsen van een erker en een dakopbouw (WABO1801759)
Hoogegeest 53 in Akersloot
Het realiseren van een Bed Breakfast (WABO1801788)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de
termijn van behandeling met ma imaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
091118 Zeeweg 31 in Castricum
Het vervangen van een pannendak en aanbrengen van PV-panelen
(WABO1801404)

Voor 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.

Omgevingsvergunning – reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te
verlenen:
Datum Adres
071118 Brederodestraat in astri um
Het aanleggen van een in-/uitrit (WABO1801475)
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081118 Kerkemeer 42 in Akersloot
Het bouwen van een garage en het verplaatsen van de in-/uitrit (WABO1801461)
Rubrum 1 in Akersloot
Het plaatsen van een dakkapel (WABO1801146)

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 informatie kunt u contact opnemen met de Horecavergunningverlener via horeca@debuch.nl

Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen

Castricum, 14 november 2018.

Colofon
info@castricm.nl
tel. 14 0251

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
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, griﬃe en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.
Bezoek op afspraak.
Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s):
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurssecretariaat@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

