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Agenda Raadsplein
7 december 2017
Tijd
19.30 – 21.00
19:30 – 20.15
20:15 – 21:00
21:15 – 22:00

21:15 – 22:00
22:00 - 22:30
22.00 – 22.30

Onderwerp
Vervolgbespreking voorstel om ruimtelijk kader vast te
stellen ten behoeve van de realisatie van sociale woningbouw op het terrein van Duin en Bosch*
Tweede ﬁnanciële rapportage gemeente Castricum
Rekenkameronderzoek grondexploitatie
Eventueel voortzetting vervolgbespreking voorstel om
ruimtelijk kader vast te stellen ten behoeve van de
realisatie van sociale woningbouw op het terrein van
Duin en Bosch*
Evaluatie Sociaal Domein 2016 - 2017 & uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2017 - 2018
Gedragscode publicatie
Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen*

Raadsvergadering
22.45
A
Integraal Huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen
B
Motie m.b.t onderzoek zwemvoorziening
C
Ontslag / benoeming carrousellid
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
14 december 2017
Tijd
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Onderwerp
Auditcommissie
Presentatie Kustzonering

Uitnodiging
Burgemeester en wethouders van Castricum nodigen
u uit om het jaar 2018 samen, onder het genot van
een hapje en een drankje, feestelijk te starten.
Maandag 8 januari bent u vanaf 19.30 uur heel
hartelijk welkom in het gemeentehuis van Castricum.

Adviesraad Sociaal Domein
zoekt 2 nieuwe leden én een
voorzitter en secretaris
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.
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.
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 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-adviesraad-sociaal-domeingemeente-castricum_964.html
De gemeente Castricum draagt zorg voor een onkosten- en vacatievergoeding van de leden voor faciliteiten zoals scholing en deskundigheidsbevordering.
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.

Oﬃciële mededelingen gemeente Castricum woensdag 6 december 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
231117 Dorcamp 30 te Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw op de garage
241117 Zeeweg 70 te Castricum
Het bouwen van een 2e kas op het terras bij Club Zand
271117 Gasstraat 1 te Castricum
Het plaatsen van een bedrijfsloods
281117 Zeeweg 45 te Castricum
Het (tijdelijk) afwijken van het bestemmings-plan
Torenstraat 28 te Castricum
Het realiseren van twee appartementen (in winkel),
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291117 Maatlat 2 te Limmen
Het verbouwen van een bedrijfsruimte
301117 Martin Luther Kingstraat 8 te Akersloot
Het plaatsen van een dakkapel (voorzijde)
Duinmeiershof 2 te Castricum
Het wijzigen van de kozijnen
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de termijn van behandeling met maximaal 6 weken is
verlengd:
Datum Adres
271117 Limmerweg 4 te Castricum
Het aanleggen van een alarminstallatie

Omgevingsvergunning – reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te verlenen:
Datum Adres
281117 Brakersweg 9 te Castricum
Het gedeeltelijk wijzigen van een bedrijfsruimte naar woning
Zeeweg 10 te Castricum
Het plaatsen vaan herdenkingsplaquette
Duinakker 13 te Castricum
Het aanleggen van een in- en uitrit
301117 Zeeweg tussen Soomerwegh en langs N203 te Castricum
Het aanleggen van een schelpenpad
011217 Oude Haarlemmerweg 3 te Castricum
Het vervangen van een dakkapel
Verleende APV-vergunning
Datum Adres
301117 Van Haerlemlaan 31 te Castricum
Mixed Hocky Club Castricum – Senioren Kerstgala. Ontheﬃng
sluitingsuur tot 01.00 uur in de nacht van zaterdag 15 december 2017 op
zondag 16 december 2017.
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.
Verkeershinder door asfaltreparaties
Van 13 tot en met 14 december repareert de gemeente Castricum op diverse plekken de schade aan het asfalt. Hierdoor ontstaat verkeershinder
op de Buurtweg in Akersloot en Middenweg in Limmen.
Planning
Buurtweg Akersloot: frezen van asfaltschade op woensdag 13 december
tussen 10:00 en 16:00 uur. Repareren van het asfalt gebeurt op donderdag 14 december tussen 7:00 en 10:00 uur.
Middenweg Limmen: reparatie asfaltschade op donderdag 14 december
tussen 7:00 en 12:00 uur.
Verkeershinder
Tijdens de werkzaamheden is doorgaand verkeer mogelijk. Er is wel
verkeershinder. Het verkeer wordt met verkeersregelaars langs de werkzaamheden geleid.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer F. Schönig,
van team projecten, domein Civiele werken en verkeer. Hij is bereikbaar
op maandag tot en met donderdag op telefoonnummer 088 909 7534.

Verkeersbesluit d.d. 6 december 2017

In de Staatscourant van 6 december 2017 zijn de volgende verkeersbesluiten gepubliceerd:
1. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Braveld 5 in Castricum. Door middel
van plaatsing van verkeersbord E6 en een onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, als bedoeld in bijlage 1 van
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990). De
volledige tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening
– kunt u inzien op: www.oﬃcielebekendmakingen.nl/staatscourant.
2. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats nabij appartementencomplex Akerhof in Akersloot.
Door middel van plaatsing van verkeersbord E6 en een onderbord
waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, als bedoeld
in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
(RVV1990). De volledige tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening – kunt u inzien op: www.oﬃcielebekendmakingen.nl/
staatscourant.
Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen schriftelijk
binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift
indienen. U kunt uw bezwaarschrift niet per email indienen. Stuur uw
bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van
Castricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. In uw bezwaarschrift moet
in ieder geval staan:
- uw naam, adres en telefoonnummer;
- de datum;
- een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar
maakt;
- waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- uw handtekening.
Wij vragen om uw telefoonnummer omdat we soms contact opnemen
met bezwaarmakers om te bespreken wat de beste behandeling is van
het bezwaarschrift.
Vraagt u zich af of een bezwaarprocedure de juiste weg is? De Bezwaarkaart van de Nationale Ombudsman kan helpen bij het maken van uw afweging. U vindt deze op de website van de Nationale Ombudsman (www.
ombudsman.nl). In het zoekscherm typt u “bezwaarkaart.pdf” in.
Voorlopige voorziening
Naast het bezwaarschrift kunt u om een voorlopige voorziening vragen.
Dit kunt u doen als u nadelige gevolgen van het besluit voorziet tijdens
de behandelingsprocedure van uw bezwaarschrift. Voor de behandeling
van dit verzoek moet u griﬃerecht betalen.
Een verzoek kunt u doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht;
hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.
Schriftelijk kan ook: bij de Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Castricum, 6 december 2017.

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.

U hoeft niet meer voor alles naar het paspoort, rijbewijs, uittreksels en

za. 9.00 tot 13.00 uur

Sociaal ondernemers in
regio komen bijeen
Regio - Hoe kun je als sociaal ondernemer je het beste
in de markt zetten? Dat was
de vraag die op 28 november
centraal stond tijdens de ronde-tafelbijeenkomst voor sociaal ondernemers in de Regio Alkmaar.
Die middag werd bovendien
de Social Impact Market gelanceerd: de digitale marktplaats voor sociaal ondernemers. Sociaal ondernemers
zijn ondernemers die maatschappelijke impact voorop
hebben staan. Voorbeelden
zijn ondernemers die banen
creëren voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt, die koplopers zijn in
de circulaire economie of die
groene energie hoog in het
vaandel hebben staan. Ondanks de diversiteit binnen
de groep sociaal ondernemers, zijn zij er unaniem van

overtuigd dat zij iets bijzon- to-business
marktplaats,
ders te bieden hebben.
waarop sociaal ondernemers
zich kunnen presenteren en
eenvoudig gevonden kunnen
worden door organisaties die
graag zaken willen doen met
sociaal ondernemers.
De ronde-tafelbijeenkomst in
restaurant Stoer was onderdeel van het regionale project om sociaal ondernemers
op de kaart te zetten. Wethouder Snabilie, bestuurlijk opdrachtgever namens
de regio, opende de bijeenkomst met de constatering
dat er in de regio een stevige
kern is van sociaal ondernemers, die elkaar al goed weten te vinden. Omdat de gemeenten dezelfde doelen nastreven als de sociaal ondernemers, willen zij graag meer
samen zaken doen. Om dit te
vergemakkelijken werd tijdens de ronde-tafelbijeenkomst de Social Impact Market gelanceerd (https://market.socialimpactfactory.com).
Het is een digitale business-

Er werden bovendien tips en
trucs uitgewisseld om je als
sociaal ondernemer goed in
de markt te positioneren. Er
wordt nogal eens gedacht
dat de kwaliteit van de producten minder is, omdat impact voorop staat en niet het
product. Afnemers en partners moeten de intentie hebben om juist met een sociaal
ondernemer zaken te doen.
Als alleen de prijs leidend is,
maar (de bijdrage aan) duurzaamheid niet een doel is, is
het voor de sociaal ondernemer soms beter om ‘nee’ te
durven zeggen.

Veel belangstelling voor
workshop dementie
Castricum - Aan de workshop ‘Omgaan met dementie’, onlangs georganiseerd
door Welzijn Castricum in
Theater Koningsduyn, namen
170 vrijwilligers uit de kernen
van Castricum en uit Uitgeest
deel.
De vrijwilligers lieten zich informeren en het thema werd
inzichtelijk gemaakt door toneelspel van Ervaria. Zeven organisaties uit Castricum, Akersloot, Limmen
en Uitgeest presenteerden
hun ondersteuningsvormen

voor mensen met dementie
en mantelzorgers tijdens de
workshop. Met de workshop
werden vrijwilligers toegerust om mensen met dementie te ondersteunen en hen
in staat te stellen langer hun
zelfstandigheid te behouden
en maatschappelijk actief te
blijven. Voor meer informatie:
Welzijn Castricum: tel.: 0251
65 65 62, mail info@welzijncastricum.nl. Op de foto de
opening van de workshop
Omgaan met dementie door
wethouder Kees Rood.

Openingstijden Gemeentehuis
Regel het online
Publieksbalies: voor zaken als uw
U hoeft niet meer voor alles naar het paspoort, rijbewijs, uittreksels en
Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden
WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen
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

Colofon

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
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.

Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 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
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

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) controleren en handhaven op het naleven van de regels
voor bijvoorbeeld parkeren, hondenpoep en afval.
boa@debuch.nl
Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
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
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