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Agenda Raadsplein 6 december 2018
Tijd
Commissies
20.00 – 21.00
20.00 – 21.00
21.15 – 22.30
21.15 – 21.45

Onderwerp

21:45 – 22:30

Commissie Algemene Zaken*
Diversen

22.45

Raadsvergadering
A Actuele politieke onderwerpen
5 Besluitvorming
A Motie n.a.v. peilen gevoelen raad inzake scenario’s
Ruimtelijk kader ontwikkeling voormalig TNT-locatie
(onder voorbehoud van commissiebehandeling)
B Risicoverevening jeugdhulp (onder voorbehoud van
commissiebehandeling)
C Archiefverordening gemeente Castricum 2018 (onder
voorbehoud van commissiebehandeling)
5 Sluiting

Gemeentelijk Rioleringsplan
Overname wagenpark
BUCH: stand van zaken Verbeterplan
Motie n.a.v. peilen gevoelen raad inzake scenario’s ruimtelijk kader
ontwikkeling voormalig TNT-locatie

Inwoners, 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 griﬃe via raadsgriﬃe@castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088
9097015.
Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Agenda raadsinformatieavond
13 december 2018
Tijd
18.30 – 19.30
19.30 – 20.45
21.00 – 22.30
21.00 – 22.30

Onderwerp
(Audit)commissie
2e Financiële rapportage 2018
Raadsinformatiebijeenkomst
Presentatie over klimaatakkoord en impact voor de gemeente
Castricum door dhr. Diederik Samson (voorzitter klimaattafel
gebouwde omgeving)
Presentatie onderzoeksresultaten inzake zwemvoorziening Castricum
(deels besloten)
Werkgroep
Werkgroep sociaal domein

Sluiting Tolweg Heemskerk
De Tolweg wordt
vanaf 7 januari 2019
afgesloten tussen
De Baandert en de
Hoﬂaan / Gerrit van
Assendelftstraat.
De afsluiting duurt
volgens planning een
jaar. Om het verkeer
zo goed mogelijk door
te laten stromen,
zijn er adviesroutes
aangegeven. Op deze
pagina vindt u de
adviesroutes
Adviesroute voor het autoverkeer
Komt u vanuit het noorden (Uitgeest, Castricum, Alkmaar) en wilt u naar de wijken Zuidbroek
– Oosterwijk in Heemskerk of naar Beverwijk? De adviesroute is via de A9, afrit 8 Bazaar.
Vanaf daar rijdt u via de Noorderweg, de Meerlanden, de Laan van Broekpolder of de Laan der
Nederlanden.
U bent in Heemskerk?
In Heemskerk is de adviesroute De Baandert – Mozartstraat – Jonkheer Geverslaan – Jan
Ligthartstraat. Het centrum van Heemskerk is bereikbaar via De Baandert – Maerelaan.
Adviesroute ﬁetsers
Fietsers richting Beverwijk worden omgeleid via De Baandert – Jan van Kuikweg – Gerrit
van Assendelftstraat. Fietsers richting Uitgeest volgen de omleiding via de Gerrit van
Assendelftstraat en de Jan van Kuikweg.
De adviesroutes kunnen niet voorkomen dat tijdens de afsluiting van de Tolweg knelpunten
ontstaan op een aantal plekken in Heemskerk, vooral tijdens de ochtend- en de avondspits.
Een van de extra maatregelen is het opnieuw afstellen van de verkeerslichten op een aantal
kruispunten. De adviesroutes worden goed aangegeven door middel van bebording en
verwijzingen.

De Bemiddelingskamer dankt Vrijwilligers
Op 7 december vindt
de jaarlijkse nationale
vrijwilligersdag
plaats. Een dag om
het vrijwilligerswerk
respect te tonen en
te promoten. De
Bemiddelingskamer
is verantwoordelijk
voor de uitvoering
van buurtbemiddeling
in de gemeente
Castricum.
Hieraan werken 35 geweldige vrijwillige bemiddelaars mee! Zij helpen belangeloos buren
uit hun conﬂict te komen met de intentie de leefbaarheid thuis en in de wijk te vergroten.
Dat dit vaak lukt, komt ook door de goede inzet van de buren zelf tijdens de bemiddeling. De
Bemiddelingskamer dankt al haar vrijwillige bemiddelaars voor hun fantástische inzet voor
buurtbemiddeling!
Advies of bemiddeling?
Wilt u advies of bemiddeling? Bel De Bemiddelingskamer, thuis in buurtbemiddeling. Voor de
gemeente Castricum, 06-41198606 of www.debemiddelingskamer.nl Buurtbemiddeling Castricum
wordt geﬁnancierd door de Gemeente Castricum en woningcorporatie Kennemer Wonen.

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 één keer met een vertegenwoordiger van alle fracties
spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid.
Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 10 december 2018.

HVC Klimaatestafette op 13 december in Castricum

Diederik Samsom in gesprek
met gemeente en inwoners
over energietransitie
De energietransitie is nu écht begonnen. En
gemeenten spelen daarin een hoofdrol. Maar hoe
geven we die rol goed vorm? En hoe voeren we de
regie? Diederik Samsom -voormalig Tweede Kamerlid
en tegenwoordig o.a. adviseur bij HVC- gaat tijdens
de raadsinformatieavond op 13 december met
raadsleden in gesprek over het Klimaatakkoord en
de energietransitie. Geïnteresseerde inwoners en
andere belangstellenden zijn van harte welkom om
aan te schuiven om 19:30 uur in de raadszaal van het
gemeentehuis van Castricum.

Regie voeren – maar hoe?
De energietransitie is een feit. Lokale bestuurders
worden er dagelijks mee geconfronteerd. Er zijn
diverse initiatieven. Er leven allerlei vragen. Wat zijn de
implicaties van het Klimaatakkoord voor gemeenten?
Welke plannen heeft de nationale overheid nog meer voor gemeenten in petto? Er wordt veel
van het lokaal bestuur gevraagd. Ze worden geacht regie te voeren op de energietransitie,
ambitie te tonen, maatschappelijke steun te organiseren en uitvoerings-kracht te mobiliseren.
HVC Klimaatestafette
Afval- en energiebedrijf HVC heeft onder de noemer ‘HVC Klimaatestafette’ Diederik Samsom
gevraagd om gemeenten te adviseren over de energietransitie. Samsom is sinds 2017 als
adviseur aan HVC verbonden. Samsom is tevens voorzitter van de sectortafel Gebouwde
Omgeving voor het Klimaatakkoord en leidt daar de onderhandelingen over de verduurzaming
van woningen en gebouwen.

BEWEEG
Voor jong
oud
ADVIES en
in Castricum
Volg de buurtsportcoach op Facebook:
buurtsportcoach.castricum.7
www.teamsportservice.nl/kennemerland
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Oﬃciële mededelingen woensdag 5 december 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
231118 Westerweg in Akersloot
Het verbouwen van de woning (WABO1801899)
Rijksweg 100 in immen
Het plaatsen van een dakopbouw(WABO1801904)
251118 De Wieken 2 in immen
Het vergroten van de woning (WABO1801907)
261118 Rooseveltlaan 1 in Castricum
Het uitbreiden van een woning (WABO1801919)
271118 O enbachstraat 12 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel (voor- en achterdakvlak) (WABO01926)
281118 Duinakker 21 in Castricum
Het bouwen van een schuur (WABO1801927)

Van olanenlaan 1 in Castricum
Het vergroten van de garage (WABO1801751)
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.
Verleende Dhw-vergunning
Datum Adres
261118 Mient 1 in Castricum
Verleende Drank- en Horecawetvergunning model A, terrasvergunning en
vrijstelling e ploitatievergunning voor Steakhouse bij de Buurvrouw, verzenddatum
besluit 26 november 2018 (HORECA180039)
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 Horecavergunningverlener via horeca@debuch.nl

Verkeersbesluit: realiseren gehandicaptenparkeerplaats

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling
gesteld en worden niet verder behandeld
Buiten behandeling: erceel kadastraal bekend K97 in Akersloot
Het bouwen van een tuinhuis (WABO1801514)
Buiten behandeling: Oude arklaan in Castricum
Het wijzigen van de verleende vergunning (WABO1800368 - plaatsen puntdak
i.p.v. platdak op schuur) (WABO1801467)

In de Staatscourant van 5 december 2018 is het volgende verkeersbesluit gepubliceerd:
1.Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats
nabij woning, Klapweide 32 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.

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de
termijn van behandeling met ma imaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
281118 Westerweg in immen
Het uitbreiden van de garage t.b.v. B B en het aanbrengen van een lichtkoepel
(WABO1801454)
291118 olderdijk a in Castricum
Het vergroten van de werktuigenberging (WABO1801604)
rins Mauritsstraat 30 in Castricum
Het plaatsen van dakkapellen en het uitbreiden van de woning (WABO1801491)

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.

Omgevingsvergunning – reguliere procedure (GROE E KO )

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 t pt u
bezwaarkaart.pdf in.

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te
verlenen:
Datum Adres
091118 Duinenboschweg 3a (voorheen Sifriedstraat 3 ) in Castricum
Het bouwen van een woning (WABO1801169
261118 Breedeweg 39 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (WABO1801727)
291118 De Wieken 2 in immen
Het vergroten van de woning (WABO1801907)
Meester ijsenstraat in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw (WABO1801446)
Het Wamellant in Castricum
Het vergroten van de woning (WABO1801614)
301118 Castricummer Werf 1 0 in Castricum
Het plaatsen van een carport (WABO1801642)

Colofon

info@castricum.nl
tel. 14 0251
Ma t/m vr: 8.00 – 17.00 uur.
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
ublieksbalies 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

Like ons op
Facebook

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 NoordHolland, Sectie Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Castricum

december

1

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

Bestuur, gri e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.
Bezoek 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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s):
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurssecretariaat@castricum.nl

Boa s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren)
controleren en handhaven op het naleven
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren,
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

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

