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Agenda Raadsplein 22 november 2018

Wat te doen met het grasveld tussen De Loet, C.F. Smeetslaan,  Walingstuin en de gymzaal? 
anuit de wijk bereikte de gemeente het creatieve voorstel om van de groenvoorziening een 

hondentuin te maken. Het idee is een plek waar honden veilig – binnen een omrastering – 
kunnen spelen en hun baasjes een gesprek met elkaar kunnen aanknopen. Een dergelijke 
voorziening in de buurt ontbreekt.

Een hondentuin houdt in dat honden binnen een omheining los kunnen rondlopen. De tuin 
krijgt bankjes en een automaat voor hondenpoepzakjes. Onderzocht wordt of het veldje ook op 
verantwoorde wijze door schapen begraasd kan worden. 
De gemeente legt het idee van de hondentuin voor aan de buurt. Andere ideeën of wensen zijn 
ook welkom. Daarom is er een inloopavond. Buurtbewoners kunnen dan aangeven wat ze vinden 
van het idee van een hondentuin of zelf met voorstellen komen. De bijeenkomst biedt tegelijk 
gelegenheid om met de andere bewoners van gedachten te wisselen over wensen en ideeën. 
Wethouder Ron de Haan is aanwezig bij de bijeenkomst. “We zien liever goede ideeën uit de 
buurt dan dat we als gemeente iets bedenken. Daarom ben ik blij met dit initiatief. Maar we 
willen wel peilen wat de buurt ervan vindt. Waar het om gaat is dat er iets komt waar de buurt 
behoefte aan heeft.
De inloopbijeenkomst is dinsdag 27 november tussen 18.30 en 20.00 uur in de gymzaal aan de 
Walingstuin. Er is geen programma, het is vrij inlopen binnen deze tijden.

 

Agenda raadsinformatieavond
 29 november 2018

Collectieve Zorgverzekering Minima
Collectieve Zorgverzekering Minima voor inwoners met een laag inkomen

Woont u in Castricum, itgeest, Bergen, Heiloo of de daartoe behorende dorpskernen en hee  
u een laag inkomen en een beperkt eigen vermogen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van 
de Collectieve orgverzekering inima die we samen met zorgverzekeraar niv  aanbieden   
bent dan voor lage kosten uitgebreid verzekerd: wij betalen een deel van uw zorgverzekering en 
u krijgt vele extra’s. Overweegt u over te stappen? Lees verder hoe u dat makkelijk kunt doen. 

Wat is uw voordeel?
- U ontvangt korting op de basisverzekering
- De gemeente betaalt per maand mee aan uw         
  aanvullende zorgverzekering
- Ruime vergoedingen voor o.a. brillen, fysiotherapie,        
  tandartskosten en de eigen bijdrage WMO/Wlz
- Univ  accepteert iedereen, zonder medische keuring
- Kiest u pakket Compleet + € 0,00 eigen risico dan is  
  uw verplichte eigen risico ook meeverzekerd
- Uw kinderen zijn tot 18 jaar gratis meeverzekerd.
De premies op een rij.
Hieronder vindt u de verschillende pakketten, de kosten van de verzekering, de korting van Univ , 
de bijdrage van de gemeente en wat u zelf per maand betaalt. (zie www.gezondverzekerd.nl voor 
een uitgebreid pakket- en vergoedingenoverzicht.)

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 / 088-
9097015 of stuur een e-mail naar raadsgri e@castricum.nl.

De raad zit voor u klaar tijdens  
het Raadsspreekuur 

Tijd Onderwerp 
Commissies   
19.30 – 20.45  Peilen gevoelen raad inzake scenario’s ruimtelijke kader ontwikkeling  
 voormalig N -locatie  
19.30 – 20.45 Integraal Veiligheidsbeleid 
21.00 – 22.30 Bespreking diverse onderwerpen rondom Duin & Bosch 
21.00  21.45 Begrotingswijziging GR GGD 2018 en 2019

21:45 – 22:30 
Commissie Algemene aken  
 Besluitenlijst raadsvergaderingen 1 en 8 november 2018 
 Vragen uit de raad
  
Op de agenda tre  u vooralsnog na de commissievergaderingen geen raadsvergadering 
vanwege het ontbreken van agendapunten.

ocht blijken dat een actueel debat wordt aangevraagd (uiterlijk 28 uur van tevoren), 
dan zal alsnog een raadsdeel aan de agenda worden toegevoegd.

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. 
Indien 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

Tijd Onderwerp 
Commissie  
20.00 – 21.00 Risicoverevening jeugdhulp 2018 

aadsinformatiebijeenkomsten 
19.30  21.00 Informatie / consultatie rondom totstandkoming    
 grondsto enbeleid 
21.15  22.30 Presentatie gemeentelijk rioleringsplan   
 Werkgroep  
21.15  22.30 Werkgroep versterking lokale democratie 

Meedenken over veldje bij Walingstuin

Komt u in aanmerking?
U komt voor de collectieve zorgverzekering Minima in aanmerking als u in een van de genoemde 
gemeenten woont, een laag inkomen en een beperkt eigen vermogen heeft. Op de website van 
uw gemeente leest u meer over wat een laag inkomen en beperkt vermogen is.

egel uw overstap op tijd
Om over te stappen naar de Collectieve Zorgverzekering Minima vragen wij u om u aan te melden 
tijdens een van de spreekuren in uw gemeente. Lees op de website van de gemeente welke 
bewijsstukken wij van u, uw eventuele partner en kinderen jonger dan 18 jaar nodig hebben. 
Tijdens het spreekuur wordt direct beoordeeld of u aan de voorwaarden voor deelname voldoet. 
Indien u voldoet aan de voorwaarden, doorloopt u de stappen voor aanmelding bij Univé op 
www.gezondverzekerd.nl. er bevestiging van uw deelname ontvangt u een polis blad van Univ  
en een besluit van de gemeente. 

Heeft u een schuld/ achterstand of royement bij uw huidige zorgverzekeraar, dan komt u mogelijk 
niet in aanmerking voor deze regeling. Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of Univé 
om uw mogelijkheden te bespreken. 
Kunt of wilt u niet overstappen omdat u een chronische ziekte heeft? Neem dan contact op 
met uw gemeente. Mogelijk komt u in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding vanuit de 
gemeente. 
nloopspreekuur niv  in uw gemeente

Voor aanmelding van de Collectieve Zorgverzekering Minima kunt u zich met de benodigde 
gegevens melden op een van onderstaande spreekuren. U kunt ook gebruik maken van een 
spreekuur in een andere gemeente.

eer informatie
Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie over de voorwaarden van deelname 
aan de Collectieve Zorgverzekering Minima. 
Voor vragen over de inhoud van de verzekering kunt u contact opnemen met de klantenservice 
van Univ , 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. 
Kun u niet langskomen om u aan te melden? Neemt u dan contact op met uw Gemeente.

Volgende week is er een bijeenkomst van de OSC, Overleggroep Strandgebied Castricum. 
Datum:     Dinsdag 27 november 2018
Locatie      Raadzaal Gemeentehuis Castricum, Raadhuisplein 1
Aanvang:  20:00 u ( inloop vanaf 19:30 uur)

Na het door de OSC op 20 februari 2018 georganiseerde politiek caf  strandgebied zijn er weer 
de nodige ontwikkelingen die de agendacommissie OSC in een reguliere bijeenkomst aan de 
orde wil stellen.
Op de programma staan o.m. de volgende onderwerpen: 
Wethouder Ron de Haan stelt zich aan de aanwezigen voor als wethouder voor o.m. het 
strandbeleid. Hij zal tevens ingaan op de stand van zaken betre ende enkele actuele zaken o.a. 
de Ontwikkelagenda 2019 Cultuur, Recreatie en oerisme.
Verder zal er worden gesproken over de ontwikkeling op de plek van Strand 10 en de 
verplaatsing van de strandpaviljoens. In de Overlegroep Strandgebied Castricum kunnen partijen 
en belangenbehartigers ideeën, plannen en activiteiten met betrekking tot het strandgebied 
uitwisselen om daarmee het gemeentebestuur te kunnen bijstaan.
Elke bijeenkomst is openbaar en belangstellende inwoners worden uitgenodigd om aanwezig 
te zijn.  
U bent 27 november van harte welkom! 
De bijeenkomst duurt tot ongeveer 22:00 uur

Bijeenkomst Overleggroep Strandgebied 
Castricum op 27 november 2018
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Colofon

Officiële mededelingen woensdag 21 november 2018
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. De datum van ontvangst staat bij de kennisgeving. 
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
091118 Koningsweg 50 in Akersloot 
 Het bouwen van een woning (WABO1801808)
 Duinakker 10 in Castricum 
 Het plaatsen van een overkapping (WABO01813) 
 Louise de Colignystraat 14 in Castricum 
 Het vergroten van de woning (WABO1801810)
111118 Prins Hendrikstraat 29 in Castricum 
 Het vergroten van de woning (WABO1801817)
 Westerweg 24a in Limmen 
 Het vergroten van de dakkapel (WABO1801815)
121118 Woude (tussen 33 en 35) in de Woude (sectie E728) 
 Het uitvoeren van verbetermaatregelen ter voldoening aan de Waterwet   
 (kadeverbetering) (WABO1801825)
 Koningsweg 16 in Akersloot 
 Het wijzigen van de bestemming van gemengd naar wonen (WABO18101826)
131118 Klein Dorregeest 12 en 12b in Akersloot 
 Het bouwen van een kapschuur (WABO1801818)
141118 Van Speykkade 61 in Castricum 
 Het bouwen van een bijeenkomstgebouw (WABO1801842)

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling 
gesteld en worden niet verder behandeld 

• Buiten behandeling: Sluisweg 1b in Akersloot 
   Legaliseren van het gebruik (het houden van honden en paarden) en recreatieve bewoning     
   (WABO1801352)
• Ingetrokken: Eerste Groenelaan 70 t/m 84 (even) en 70a t/m 82a (even) in Castricum 
   Het bouwen van 15 woningen 

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
121118 Charlotte van Pallandtlaan 14 in Castricum 
 Het vergroten van de woning (dakopbouw) (WABO1801474)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
131118 Geesterweg 1a in Akersloot 
 Het uitbreiden van Hotel Akersloot (WABO1801202)

141118 Hogeweg 25 in Limmen  
 Het verbouwen en uitbreiden van de schuur (WABO1801721)
151118 Geesterduinweg 42 in Castricum 
 Het vestigen van een snackbar/lunchroom (WABO1801417)
 Buurtweg 20 in Akersloot 
 Het plaatsen van een berging (WABO1801567)

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.

Wegslepen Aanhanger.
Het college heeft het voornemen om op grond van artikel 5.6 lid 1 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening 2013, om op 24 november 2018, van de openbare weg te laten 
verwijderen:
• Aanhanger merk  Twinny load welke is geplaatst op een parkeerterrein, t.h.v. nr 15,  op de   
   Koekoeksbloem te Castricum gemeente Castricum.
   Stickernummer 08112018 1313 097805  .
Wij wijzen erop dat de kosten voor het verwijderen van deze aanhanger ten laste van de 
eigenaar komen.
Heeft u vragen, dan kunt u op werkdagen bellen met de algemeen controleur van onze 
werkeenheid Handhaving tussen 09:00 en 10:00 uur via 072 –– 88 80 000.

Collectieve festiviteiten 2019 gemeente Castricum
Het college van Castricum heeft op grond van artikel 4:2, lid 1 van de Algemene plaatselijke 
verordening gemeente Castricum 2015 (APV) de bevoegdheid een aantal dagen ten behoeve 
van de zogenaamde collectieve festiviteiten voor 2019 aan te wijzen.
Dit betekent dat op deze dagen een aantal geluidsvoorschriften, conform de in de APV 
opgenomen geluidstabel, wordt verruimd voor (in) commerciële inrichtingen. Wel blijft de 
verplichting voor exploitanten van deze inrichtingen bestaan om al hetgeen te doen of na te 
laten wat redelijkerwijs mag worden verwacht om overmatige hinder te voorkomen. 
Dit aanwijzingsbesluit geldt niet voor evenementen die in de openlucht georganiseerd 
zijn en waarbij inzet is van versterkt geluid. Daarvoor vraagt de organisatie een 
evenementenvergunning aan. 

De volgende evenementen aanwijzen als collectieve festiviteiten in 2019 volgens artikel 4:2 
van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Castricum.
Hele gemeente 
Koningsnacht vrijdag 26 april 2019 op zaterdag 27 april 2019 vanaf 18.00 uur
Koningsdag  zaterdag 27 april 2019
Kern Akersloot (inclusief de Woude)
Kermis Akersloot  zaterdag 3 augustus 2019 tot en met dinsdag 6 augustus 2019
Kern Castricum
Kermis Castricum  zaterdag 10 augustus 2019 tot en met dinsdag 13 augustus 2019
Kern Limmen
Kermis Limmen  vrijdag 6 september 2019 tot en met maandag 9 september 2019
Kern Bakkum
Kermis Bakkum  vrijdag 11 oktober 2019 tot en met zondag 13 oktober 2019

Castricum, 21 november 2018

Firma Vandervalk+degroot start eind november met het reinigen en inspecteren van het riool in 
Limmen. De definitieve planning is nog niet bekend in verband met de weersomstandigheden.
Door dit onderhoudswerk blijft een goede afvoer van het rioolwater gewaarborgd.
In een enkel geval kan het voorkomen dat het reinigingswerk tot onaangename verrassingen 
leidt in uw woning. 

1. Soms word tijdens het reinigen door onderdruk in het riool de stankafsluiters in toi-
letpotten, fonteintjes en bijvoorbeeld de douche leeggezogen. Hierdoor kan stank in 
uw woning ontstaan. U kunt dit oplossen door alle kranen even open te zetten en alle 
toiletten door te spoelen.

2. In uitzonderlijk geval kan het gebeuren dat rioolwater tijdens het werk in omgekeerde 
richting door uw huisaansluiting wordt opgestuwd. Het resultaat is dat het rioolwater 
dat in het waterslot zat, met kracht in uw toiletpot stroomt met mogelijke gevolgen 
van dien.

Als u de reinigingswagens van de firma vandervalk+degroot  bij u in de buurt ziet, adviseren 
wij u er voor te zorgen dat het deksel van uw toilet is afgesloten en er een emmer water op te 
zetten. Mocht er rioolwater worden opgestuwd, dan komt het niet verder dan de toiletpot of 
eventueel op de grond.
Als er vragen zijn over de werkzaamheden, kan er contact worden opgenomen met de pro-
jectleider van firma Vandervalk+degroot op tel. 06-52588028 of met de heer N Blokker van de 
gemeente op 0619429681. Als u de wagens in uw wijk ziet en u wilt weten wanneer ze bij u in 
de straat komen, kunt u de reinigingsploeg van Vandervalk+degroot ook altijd even aanspreken.

Reiniging en inspectie riolering Limmen  
in de periode november en december Hierbij nodigen wij u uit voor de opening van de expositie van Niek Bruynzeel op donderdaga-

vond 29 november om 19.30 uur in de tentoonstellingsruimte van het gemeentehuis van Castri-
cum om, onder het genot van een drankje, de tekeningen en schilderijen van Niek Bruynzeel te 
bewonderen.
De tentoonstelling wordt geopend door Ellen Schweizer (trekharmonica), Leon Schelvis (gi-
taar) en Nico Duijn (trekharmonica)
Niek Bruynzeel woont en werkt in Amsterdam. Na de Rietveld Academie, waar hij grafische 
technieken en vrij schilderen studeerde, hield hij zich hoofdzakelijk bezig met etsen. Later nam 
het tekenen met potlood een steeds belangrijkere plek in.
De tekeningen die nu te zien zijn, maken deel uit van de grotere serie Dwaalgasten. Hij tekent 
mensen of half-wezens die figureren in een vervreemdende omgeving of situatie.
Hij toont ook schilderijen die uit een totaal andere koker lijken te komen. Met verschillende 
materialen schildert hij landschappelijke situaties met veel ruimte tot fantaseren.
Zowel het tekenen als het schilderen zijn voor hem als het ware een vorm van reizen zonder 
eindbestemming.
www.niekbruynzeel.nl - info@niekbruynzeel.nl
De tentoonstelling duurt  van 29 november tot en met 15 februari 2019
Openingstijden: ma. en di. 9-12 uur, wo. 12-16 uur,
do. 15-20 uur en vr. 9-12 uur.

Expositie Niek Bruynzeel

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.

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
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




