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INFOPAGINA
Agenda Raadsplein
23 november 2017
Caroussels
Tijd
19.30 – 21.00
19.30 – 21.00
21.15 – 22.30
21.15 – 22.00

22.00 – 22.30
22.45

Onderwerp
Voorstel om ruimtelijk kader vast te stellen ten
Behoeve van de realisatie van sociale woningbouw
op het terrein van Duin en Bosch
Zienswijze begrotingswijziging BUCH-organisatie
Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen inclusief huisvesting Cunera en Antonius
Diverse belastingverordeningen
- OZB
- BBR
- Tarieventabel bij legesverordening
Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen*
1a Bekrachtigen geheimhouding BCG rapport Eneco
Raadsvergadering
A Bekrachtigen geheimhouding BCG rapport Eneco
B Diverse moties met betrekking tot onderzoek zwembadvoorziening

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

Agenda raadsinformatieavond
30 november 2017
Tijd
19.30 – 21.00

Onderwerp
Presentatie Kennemer Wonen

27 november: 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
uur en 20.15 uur. U hoeft dan niet
bij alle fracties langs, maar kunt in
één keer met vertegenwoordigers
van alle fracties spreken. U krijgt

hiervoor 20 minuten de gelegenheid.
Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 27 november
2017.
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij
de griﬃe. Dit kan tot en met de
donderdag voorafgaand aan het
spreekuur tot 12.00 uur. Bel 0251661233 / 0251-661277 of stuur
een e-mail naar raadsgriﬃe@castricum.nl.

Collectieve zorgverzekering

Gemeentepolis voor inwoners
met een laag inkomen

Hebt u een laag inkomen en een beperkt eigen vermogen? En wilt u voor
lage kosten uitgebreid verzekerd zijn? Maak dan gebruik van de Collectieve
Zorgverzekering, die we samen met zorgverzekeraar Univé aanbieden. Wij
betalen dan een deel van uw zorgverzekering en u krijgt vele extra’s. De
Collectieve Zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. U kunt daarmee zelf de zorg kiezen die bij
u past. Stap nu makkelijk en snel over via www.gezondverzekerd.nl. U moet
de overstap regelen voor 31 december 2017.
De voordelen van een Collectieve Zorgverzekering:
• de gemeente betaalt mee aan het aanvullende pakket van uw zorgverzekering
• u krijgt korting op de basisverzekering
• u krijgt ruime vergoedingen voor onder andere brillen, lenzen, fysiotherapie, tandartskosten en de eigen bijdragen WMO/Wlz
• Univé accepteert iedereen, zonder medische keuring
• kiest u het pakket ‘Compleet, € 0,- eigen risico’, dan is uw verplichte eigen
risico ook meeverzekerd
De premies op een rij

Bedrag verzekering
Premie aanvullend pakket
Korting Univé
Bijdrage gemeente
U betaalt per maand

Compact

Compleet

€ 116,50
€ 17,45
€ 6,99
€ 10,00
€ 116,96

€ 116,50
€ 40,55
€ 6,99
€ 20,00
€ 130,06

Compleet,
€ 0,00 eigen risico
€ 116,50
€ 69,95
€ 6,99
€ 45,00
€ 134,46

Komt u in aanmerking?
U komt voor de collectieve zorgverzekering in aanmerking als u een laag inkomen en een beperkt eigen vermogen hebt. Zodra u zich hebt aangemeld via
www.gezondverzekerd.nl, krijgen wij hiervan bericht van Univé. Vervolgens
hoort u van ons of u in aanmerking komt voor de collectieve zorgverzekering.
Collectieve zorgverzekering afsluiten?
Via www.gezondverzekerd.nl kunt u snel en eenvoudig een collectieve zorgverzekering afsluiten. Typ in het tekstvak: gemeente Castricum.
Regel uw overstap op tijd!
U kunt zich tot en met 31 december 2017 aanmelden. Univé regelt dan de
opzegging van uw huidige zorgverzekering. U mag alleen overstappen naar
Univé als u geen betalingsachterstand heeft bij uw huidige zorgverzekeraar.
Inloopspreekuren Univé in gemeentehuis
Vindt u het lastig om de aanvraag in te vullen? Of hebt u vragen over de collectieve zorgverzekering? Dan kunt u langskomen op het spreekuur van Univé
in het gemeentehuis op 7, 8 en 11 december 2017 van 9.00 tot 12.00 uur.
Meer informatie?
Op www.castricum.nl vindt u meer informatie over de collectieve zorgverzekering. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice van Univé, via:
(072) 527 76 22. Ze zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00
tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.
Voor andere vragen over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met een
van de Sociaal Teams van de gemeente:
Sociaal Team in postcodegebied 1901: tel 14 0251
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
Sociaal Team in postcodegebied 1902: tel 14 0251
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
Sociaal Team in de andere postcodegebieden (Limmen, Akersloot, De Woude):
tel 14 0251
sociaalteamakerslootlimmendewoude@debuch.nl

INFOPAGINA
Registreer uw partij uiterlijk
27 december bij de gemeente!
Op 21 maart 2018 zijn er weer
raadsverkiezingen in ons land. Misschien hebt u plannen om met een
‘nieuwe’ partij mee te doen aan de
verkiezingen in de gemeente Castricum? Dan moet u eerst uw partij
laten registreren bij het centraal
stembureau van de gemeente. Een
registratieformulier hiervoor kunt u
downloaden via www.castricum.nl
Dit formulier moet uiterlijk woensdag 27 december bij het centraal
stembureau binnen zijn.

(vlnr) Hans Stapersma (voorzitter Vogelwerkgroep), Toon Mans (burgemeester), Rienk Slings, (voorzitter Stichting De Hooge Weide), Theo Kager
(agrariër) Arie Dekker (bestuurslid Vogelwerkgroep), Marcel Steeman
(wethouder), Jan de Ruijter en Cees de Vries (beide bestuursleden van
Stichting De Hooge Weide). Op de foto ontbreekt Jos Vroege van de Vogelwerkgroep.

Weidevogelgebied in
Castricummerpolder
Door een goede samenwerking
tussen de gemeente, de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland en de
Stichting Hooge Weide en door een
strategische grondruil ontstaat er in
de Castricummerpolder één groot
aaneengesloten weidevogelgebied.
De gemeente compenseert op deze
manier de weidevogelgronden die
verloren zijn gegaan bij de aanleg van de ﬁetsverbinding tussen
Akersloot en Castricum. Met de
stichting De Hooge Weide zijn afspraken gemaakt over het beheer
van dit unieke natuurgebied.
Grondruil
De gemeente ruilde onlangs een
stuk grond met een eigenaar van
een weiland in de Castricummerpolder. Dit bewuste weiland lag
midden in een gebied dat al door de
Stichting Hooge Weide als weidevogelgebied wordt beheerd. Nu het
eigendom is van de gemeente, kan
de bestemming worden gewijzigd
in natuur. Ook worden een kleine
schuur en knotwilgen verwijderd,
zodat predatoren zoals kraaien en
roofvogels geen plek meer hebben
in het gebied. Naar verwachting
zullen daarmee de broedresultaten
rond deze locatie aanmerkelijk verbeteren.
Compensatie
Bij de aanleg van de ﬁetsverbinding

en de ﬁetstunnel tussen Akersloot
en Castricum in 2009 ging een deel
weidevogelgebied in de Limmerpolder verloren. De afspraak was dat de
gemeente als compensatie in totaal
9,3 hectare weidevogelgebied elders
in de gemeente zou terugbrengen.
Het grootste deel hiervan -7,5 hectare- kon in 2010 gecompenseerd
worden met de aankoop van een
perceel in de Limmerpolder. Dit
perceel wordt nu natuurvriendelijk
beheerd en heeft inmiddels ook een
natuurbestemming gekregen. Met
de grondruil in de Castricummerpolder is ook de laatste 1,8 hectare
weidevogelgebied gecompenseerd.

Wanneer kunt u de partij laten
registeren?
• De politieke groepering die u wilt
laten registeren moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid;
• De naam (aanduiding) van de politieke partij is nog niet geregistreerd bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de
Tweede Kamer of provinciale staten;
• De naam (aanduiding) waarmee u
op de kandidatenlijst wilt staan,
mag niet meer dan 35 letters of
andere tekens hebben.
Registratiekosten
Voor deze registratie betaalt u een
waarborgsom van € 112,50, die u
vooraf overmaakt op een rekening
bij de gemeente. Dit bedrag krijgt
u terug, nadat de partij een geldige

kandidatenlijst voor de komende
raadsverkiezing heeft ingeleverd.
Het registratieformulier
Print het ingevulde registratieverzoek uit en voeg hieraan de volgende
documenten toe:
A. een afschrift van de notariële akte
waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen
B. een bewijs van inschrijving in het
register van de Kamer van Koophandel
C. een bewijs van betaling van de
waarborgsom
D. een verklaring van de politieke
groepering waarin haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen bij het
centraal stembureau
U stuurt uw registratieformulier
(link) en de documenten vervolgens
naar:
Centraal stembureau van de
gemeente Castricum
Postbus 1301
1900 BH Castricum
Meer informatie?
Voor inlichtingen kunt u terecht bij
Laurens van der Veen, hoofd van
Bureau Verkiezingen.
Hij is bereikbaar via e-mailadres
verkiezingen@castricum.nl of telefonisch via: 06-19429662

Burgemeester Toon Mans is blij met
de grondruil: “Het heeft even geduurd, maar we hebben nu én een
prachtig ﬁetspad én een schitterend
aaneengesloten weidevogelgebied
in het hart van de Castricummerpolder”.
Bestemmingsplanprocedure
Tegelijkertijd met het maken van
de afspraken met De Hooge Weide
wordt een bestemmingsplanprocedure gestart, teneinde de natuurbestemmingen vast te leggen en
de verplaatsing van het schuurtje
mogelijk te maken. Verderop in deze
krant staat de openbare bekendmaking hierover.

Vrijwilligers bedankt
Vrijwilligers in de gemeente Castricum werden vorige week getrakteerd op uiteenlopende workshops
en activiteiten als bedankje voor
hun inzet. In het project ‘Vrijwilligers
Bedankt’ werden zij door Stichting
Welzijn Castricum en de gemeente
onder andere uitgenodigd voor

een boeiende rondleiding rond het
dorpskerkje in Akersloot, die werd
gegeven door de Historische Vereniging Oud Akersloot.
Ook wethouder Kees Rood liep mee.
Hij benadrukte bij de start hoe belangrijk de vrijwilligers zijn, en bedankte iedereen voor zijn inzet.

INFOPAGINA
Adviesraad Sociaal Domein
zoekt 2 nieuwe leden én een
voorzitter en secretaris

Hou ’t Schoon
Wethouder Rob Schijf heeft vorige week op basisschool De Kerkuil in Limmen het startsein gegeven voor Hou ’t Schoon. Hij deelde een lespakket (informatiekrant en spel) uit aan de leerlingen
van groep 6. Eerder was de gemeente Castricum in beeld bij de
televisiespelshow Hou ’t Schoon van RTL Telekids. Alle scholen in
de gemeente krijgen het lespakket. Als je op meerdere momenten in het schooljaar aandacht besteed aan het schoonhouden
van je omgeving, is er straks geen kind meer die zich hier niet
van bewust is.

Like ons op Facebook

Leuke weetjes, belangrijk
nieuws en de laatste discussies: je
vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. Like de pagina en je
kunt erover meepraten.

De adviesraad Sociaal Domein is op
zoek naar nieuwe leden!
Wij zoeken 2 leden met aﬃniteit op
het gebied van: de Jeugdwet en de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Daarnaast zoeken wij
een onafhankelijk voorzitter voor
de adviesraad en een secretaris met
aﬃniteit en kennis van één of meerdere van de aandachtsgebieden.
De Adviesraad Sociaal Domein
Castricum adviseert sinds 1 januari
2015 het college van Burgemeester
& Wethouders van de gemeente
Castricum over alle onderwerpen die
vallen binnen het Sociaal Domein.
Alle taken uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de
Participatiewet en de Jeugdwet zijn
gedecentraliseerd naar de lokale
overheid.

of bent u anderszins betrokken via
vereniging of buurt bij sociale en
maatschappelijke netwerken binnen
de gemeente. In elk geval staat u
‘midden in de gemeenschap’.
Op de website van de gemeente
Castricum vindt u een proﬁelschets
met daarin de taken en kwaliteiten
die horen bij een voorzitter, lid én
secretaris van de adviesraad. http://
www.castricum.nl/bestuur-en-organisatie/verordeningen_42561/item/
huishoudelijk-reglement-adviesraadsociaal-domein-gemeente-castricum_964.html

Wie wij zoeken:
U bent inwoner van één van de kernen van de gemeente Castricum en
voelt zich betrokken bij de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Op
het gebied van één van de terreinen
binnen de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning, Jeugdwet of Participatiewet hebt u kennis op basis van
ervaring of (professionele) betrokkenheid.

Wilt u meer informatie?
Wilt u eerst nog wat meer weten
over het werk van de Adviesraad en
uw mogelijke rol daarin? Dan kunt
u-per mail- contact opnemen met
een lid van de Adviesraad via wmoraad@castricum.nl. Uw reactie kunt
u ook naar dit mailadres sturen. Er
volgt dan een oriënterend gesprek
met leden van de sollicitatiecommissie, waarin uitsluitend Adviesraadleden zitting hebben. Op basis van
wederzijdse ervaringen besluit de
Adviesraad u als lid voor te dragen
aan het College van Burgemeester
en Wethouders, die de benoeming
formaliseert.

Als inwoner van één van de kernen
van de gemeente Castricum hebt
u een sociaal netwerk, dat ervoor
zorgt dat u signalen uit de samenleving krijgt. Wellicht hebt u binding

De gemeente Castricum draagt zorg
voor een onkosten- en vacatievergoeding van de leden voor faciliteiten zoals scholing en deskundigheidsbevordering.

Oﬃciële mededelingen gemeente Castricum 22 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 gemeentehuis van Castricum. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit
kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Deze publicatie is alleen ter
informatie.
Datum Adres
101117 Brakersweg 9 te Castricum
Het gedeeltelijk wijzigen van een bedrijfsruimte naar een woning
131117 Heemstederweg nabij 5 te Castricum
Het plaatsen van een damwand, graven en dempen sloot
141117 Westerplein 6 te Castricum
Het plaatsen van een banierdoek in frame t.b.v. aankondigingen
tentoonstellingen Huis van Hilde
Buurtweg 20 te Akersloot
Het plaatsen van een ﬁetsenstalling en afvalcontainers
Sifriedstraat 16 te Castricum
het plaatsen van een semi-permanente (jaarlijks gedurende de

wintermaanden) overkapping van de gravelbanen
151117 Dag Hammarskjöldlaan 95 te Castricum
Het verbouwen van een woning
161117 Geversweg 2a te Castricum
Realiseren van een tuinderspoor en de verkoop van tuinproducten
Zeeweg 31 te Castricum
Het bouwen van een opslagloods
Van Alkemadelaan 6 te Limmen
Het plaatsen van een dakkapel op de bestaande uitbouw
De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling gesteld en worden niet verder behandeld
Vergunningsvrij: Polderdijk ter hoogte van 8a te Castricum
Het vervangen van een drinkwaterleiding t.b.v. huisaansluitingen
Verlengen behandeltermijn
Datum Adres
141117 Zanddijk 2 te Castricum
Aanpassen van de vloer van de stal t.b.v. een milieutechnische wijziging
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen niet te verlenen:
Datum Adres

INFOPAGINA
171117 Maatlat 15m te Limmen
Het bouwen van een bedrijfspand
Verleende APV-vergunning:
Datum
Adres
15112017 het Bakkummerplein aan de Van der Mijleweg te Bakkum
Aanvraag doorlopende evenementen-vergunning Sing a Long op
24 december 2017 van 19.00 uur tot 20.30 uur
15112017 Tuin Kapitein Rommel te Castricum
Melding klein evenement Kerstmarkt Kapitein Rommel
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 informatie kunt u
contact opnemen met de gemeente.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Castricum,
partiële herziening 2017, Natuurwaarden’.

Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Castricum, partiële herziening 2017, Natuurwaarden’ zes weken ter inzage ligt.
Door de aanleg van de ﬁetsverbinding en de ﬁetstunnel tussen Akersloot en
Castricum in 2009 is een deel weidevogelgebied in de Limmerpolder verloren
gegaan. Tussen de gemeente Castricum, de Provincie Noord-Holland en de
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland zijn overeenkomsten gesloten waarin
is afgesproken dat er compensatie van het verlies van het weidevogelgebied
zal plaatsvinden. Dit bestemmingsplan voorziet in de gemaakte afspraken en
de compensatie hiervan.
Het ontwerpbestemmingsplan, plan-identiﬁcatienummer: NL.IMRO.0383.

Colofon
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

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
op werkdagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes: sociaalteamakerslootlimmendewoude@debuch.nl

Openingstijden Gemeentehuis
Regel het online
Publieksbalies: voor zaken als uw
U hoeft niet meer voor alles naar het paspoort, rijbewijs, uittreksels en

BPBuitengPartHerz-ON01, ligt ter inzage van 23 november 2017 t/m 3 januari
2018 in het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het plan te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl .
Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schriftelijk een
zienswijze indienen bij de gemeenteraad (Postbus 1301, 1900 BH Castricum),
onder vermelding van ‘ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Castricum,
partiële herziening 2017, Natuurwaarden’’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze (op afspraak) en voor meer informatie: dhr. K. Adema,
afdeling Ontwikkeling, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0251
(geen netnummer nodig).

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het omzetten
van een agrarische bedrijfswoning naar plattelandswoning
op het perceel Duinweg 15 in Castricum

Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het omzetten van een agrarische bedrijfswoning naar plattelandswoning op het perceel Duinweg 15 in Castricum zes
weken ter inzage ligt.
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken liggen van 23 november 2017 t/m 3 januari 2018 ter inzage in het gemeentehuis
van Castricum. Tevens is het plan te raadplegen op www.castricum.nl.
Zienswijze:
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning bij het college
van burgemeester en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), onder
vermelding van ‘Zienswijze Duinweg 15 Castricum’. Voor het indienen van een
mondelinge zienswijze (op afspraak) en voor meer informatie: dhr. K. Adema,
afdeling Ontwikkeling, tel. 14 0251 (geen netnummer nodig).
Castricum, 22 november 2017

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

Bestuur, griﬃe 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 opsporingsambtenaren) controleren en handhaven op het naleven van de regels
voor bijvoorbeeld parkeren, hondenpoep en afval.
boa@debuch.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.

