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Agenda Raadsplein 6 december 2018

Ben jij creati ef   Kun jij denken in beelden  Heb je een sterk gevoel voor rechtvaardigheid  
On e burgemeester gaat dan graag het gesprek met je aan  En dan wel over het eerste arti kel 
uit de grondwet  We oeken een vertaler  van het gedachtegoed van gelijke behandeling voor 
in de raad aal  Alle mogelijkheden staan open, van neonle  ers tot kaligra  e, van graffi  ti  tot 
beeldhouwwerk  Een voorwaarde is er wel  We doen het samen    

De gemeenteraad van Castricum ziet graag de tekst van arti kel 1 uit de grondwet in het 
gemeentehuis terugkomen. De tekst luidt  

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminati e 
wegens godsdienst, levensovertuiging, politi eke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan 
ook, is niet toegestaan.

Arti kel 1 uit de grondwet zou iedere dag de basis van ons handelen moeten bepalen. Voor mij 
is dit arti kel het fundament voor een beschaafde samenleving. k juich het dan ook toe dat de 
gemeenteraad hier nu e tra aandacht voor vraagt , aldus burgemeester ans. k hoop dat we 
min of meer in de gedachte van de maatschappelijke agenda ook dit samen op kunnen pakken 
met de inwoners.  

impelweg een glasplaat met de tekst bestellen, is voor onze eerste burger dan ook 
onvoldoende. De uitdaging die de burgemeester graag aan wil gaan is samen met een aantal 
kunstenaars of creati eve denkers uit de gemeente deze tekst op een bijzondere wijze in het 
gemeentehuis te presenteren. a jij die uitdaging aan  eld je dan voor  december aan via  
bestuurssecretariaat castricum.nl en vermeld arti kel 1  in het onderwerp. 

Agenda raadsinformatieavond
 29 november 2018

Komend jaar drie verkiezingen 
Kom stemmen in 2019!
omend jaar mogen onze kiesgerechti gde inwoners drie keer naar de stembus. 
Op woensdag 20 maart worden twee verkiezingen gehouden

- verkiezingen voor de provinciale staten htt ps www.kiesraad.nl verkiezingen provinciale-staten
- en verkiezingen voor de waterschappen htt ps www.kiesraad.nl verkiezingen waterschappen

Op donderdag 2  mei zijn de verkiezingen voor het uropees Parlement
htt ps www.kiesraad.nl verkiezingen europees-parlement

n de e links leest u waarover de verkie ingen gaan  Alti jd handig, want ook w stem telt

n de aanloop naar elk van de verkiezingsdagen informeren wij u over
- wat krijg ik vooraf toegestuurd
- waar kan ik stemmen
- wat moet ik meenemen
- wat moet ik doen als ik iemand anders voor mij wil laten stemmen
Heeft  u nu al vragen, neemt u dan contact op met verkiezingen castricum.nl of tel. 1  0251.

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti 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. Dit kan ti jdens het aadsspreekuur dat elke 
twee weken plaatsvindt op maandagavond tussen 1 .15 en 20.15 uur. U hoeft  dan niet 
bij alle fracti es langs, maar kunt in n keer met een vertegenwoordiger van alle fracti es 
spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid. 
Het eerstvolgende aadsspreekuur is op maandag 10 december 2018.

De raad zit voor u klaar tijdens
 het Raadsspreekuur 

Tijd Onderwerp 
Commissies 
20.00  21.00 emeentelijk ioleringsplan 
20.00  21.00  Overname wagenpark 
21.15  22. 0 BUCH  stand van zaken Verbeterplan  
21.15  21. 5 oti e n.a.v. peilen gevoelen raad inzake scenario s ruimtelijk kader  

ontwikkeling voormalig -locati e 

21 5  22 0 Commissie Algemene Zaken  
Diversen 

22 45 Raadsvergadering 
A Actuele politi eke onderwerpen  

 Besluitvorming 

nwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisati 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 1 .00 uur aanmelden 
bij de gri   e via raadsgri   e castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 0 01  en 088 

0 015.
Op de onderwerpen met een  kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Tijd Onderwerp 
Commissie 
20.00  21.00 isicoverevening jeugdhulp 2018 
Raadsinformati ebijeenkomsten 
1 . 0  21.00 nformati e  consultati e rondom totstandkoming  

grondsto  enbeleid 
21.15  22. 0 Presentati e gemeentelijk rioleringsplan  

Werkgroep 
21.15  22. 0 Werkgroep versterking lokale democrati e 

“Arti kel 1 moet iedere dag de basis voor ons gedrag zijn” 
Burgemeester op zoek naar 
creatieve ‘vertalers’ 

Alle persoonsgegevens van onze inwoners staan in de Basisregistrati e Personen (B P). et 
die gegevens gaan wij uiterst zorgvuldig om. Deze gegevens mogen worden opgevraagd door 
instellingen die wett elijke taken uitvoeren  denk aan Belasti ngdienst, UWV, zorgverzekeraars en 
pensioenfondsen. 

r zijn ook andere instanti es die er gebruik van kunnen maken, zoals sport- en 
muziekverenigingen, organisati es met een maatschappelijke functi e op gebied van ouderenzorg, 
jeugdwelzijnswerk of gehandicaptenzorg, en de ti chti ng nterkerkelijke edenadministrati e. Op 
www.wiekrijgtmijngegevens.nl ziet u precies welke instellingen w gegevens (kunnen) krijgen.

Geheimhouding aanvragen
Als u niet wilt dat deze maatschappelijke organisati es uw persoonlijke gegevens kunnen 
opvragen, dan kunt u aan ons vragen om uw persoonsgegevens voor hen geheim te houden, via 
het aanvraagformulier geheimhouding persoonsgegevens . Dat vindt u op www.castricum.nl 
(klik op Aanvragen en regelen) of kunt u telefonisch opvragen via 1  0251. U moet het formulier 
invullen en opsturen naar emeente Castricum, Backo   ce Burgerzaken, Postbus 1 01, 1 00 BH 
Castricum.

Dat geheimhoudingsverzoek geldt niet in alle gevallen. Bijvoorbeeld als overheidsinstellingen of 
andere instellingen met een publiekrechtelijke taak om uw gegevens vragen, als een advocaat 
om uw gegevens bij de gemeente vraagt, of als er een gerechtelijke procedure wordt gestart 
waarbij u betrokken bent. n dat geval mag u eerst uw mening geven, voordat wij uw gegevens 
verstrekken.
Uw gegevens geven wij nooit door aan

commerciële instellingen
parti culieren (ook niet voor bijvoorbeeld een re nie) tenzij u daarvoor schrift elijk
toestemming hebt gegeven.

Geheimhouding van uw 
persoonsgegevens

De gemeenten Bergen, itgeest, Castricum en Heiloo staan voor een grote uitdaging op het 
gebied van afval  Afval is geschiedenis, grondsto  en ijn de toekomst  n 2025 mogen we in 
heel ederland namelijk nog maar 0 kilo restafval per inwoner per jaar produceren  u pro
duceert de gemiddelde inwoner van de vier gemeenten nog meer dan 200 kilo per persoon  

Om het doel in 2025 te halen, werken we op dit moment aan een nieuw grondsto  enplan. 
Daarin leggen we maatregelen vast om de ambiti e van 0 kilo restafval per inwoner per jaar te 
bereiken. 

Het is belangrijk om goed te weten welke mogelijkheden er zijn op het gebied van afvalscheiding 
en afvalverwerking om de juiste aanpak te ontwikkelen. amen met raads- en commissieleden 
van de vier gemeenten zijn we daarom op werkbezoek geweest bij U  ott erdam (verwerker 
plasti c, metaal en drinkkartons  P D), ilieustraat Beverwijk (afvalbrengstati on) en orti va  
HVC (nascheidingsinstallati e  afvalverwerker) in Alkmaar. De foto s geven een impressie.

ede op basis van de informati e die we ti jdens deze werkbezoeken hebben verkregen, wordt 
het grondsto  enplan 201 -2025 ontwikkeld. Ook nemen we de resultaten mee uit de eerder 
gehouden en u te onder inwoners over de afvalinzameling in de vier gemeenten. 

ronds o  en i n de oe oms

Like ons op Facebook
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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 publicati e is alleen ter informati e.
Datum Adres
151118 Pieter Kieft straat 14 in Castricum 

Het plaatsen van een carport (WABO1801852)
161118 Vaartkant 14 in Limmen 

Het plaatsen van een dakkapel (WABO1801855)
Kapelweg 11 in Limmen 
Het verbouwen van een woning (WABO1801858)

191118 Jan van Galenlaan 27 in Castricum 
Het plaatsen van een opbouw op de bestaande aanbouw (WABO1801870)

201118 Dusseldorperweg 76 in Limmen 
Het renoveren en restaureren van RK kerk H.Cornelius (fase 2) (WABO1801879)

211118 Westerweg 8 in Akersloot 
Het bouwen van een woning met berging
Boschweg 5a in Akersloot 
Het bouwen van een dubbele garage (WABO1801890)

221118 Eerste Groenelaan 9 in Castricum 
Het aanleggen van een nieuwe in- of uitrit(WABO1801892)
Heereweg 84a in Castricum 
Nieuwbouw beheerderswoning met zaal en hotelkamers (Huize Koningsbosch)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
191118 Limmerweg 2 in Castricum 

Het plaatsen van schapen schuilstallen (legalisati e) (WABO1801522

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
211118 Puikman 2 in Castricum 

Het plaatsen van een kunstobject (WABO1801588)
231118 Dorpsstraat 104 in Castricum 

Het vergroten van een woning (WABO1801419)

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 informati e kunt u contact opnemen met de gemeente.

Verleende APV-vergunning
Datum Adres 
221118 Zeeweg 71 in Castricum 

Verleende evenementenvergunning TC Deining strandrace op zondag 16 december  
2018 over het strand van Gemeente Castricum, verzenddatum besluit 
22 november 2018 (APV1800988).

221118 Centrum in Castricum 
Verleende evenementenvergunning Candlelight Shopping en Music Event in  
het centrum van Castricum op zaterdag 15 december 2018 van 17.00 tot 22.00  
uur, verzenddatum besluit 22 november 2018 (APV1801011)

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 informati e kunt u contact opnemen met de APV-
vergunningverlener via apv@debuch.nl of via 088 9097561.

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum, 28 november 2018

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 ge-
meentehuis. Steeds meer zaken (denk aan 
verhuizing doorgeven, uitt reksel 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-akerslootlim-
mendewoude@debuch.nl 

Openingsti jden 
Publieksbalies 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 bouwplannen, het 
doorgeven van gevonden of verloren voor-
werpen, 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 af-
spraak

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, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@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

Colofon




