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INFOPAGINA
Agenda Raadsplein
1 februari 2018
Tijd
Carrousels
19.30 21.00
19.30 20.00
20.00 20.30
20.30 21.00
21.15 21.45
21.15 22.30
21.45 22.30

Onderwerp
Voorstel zwemvoorziening Castricum
ienswijze RUD Masterplan ICT
Bespreken amendement bij rekenkameronderzoek
Groen- en bomenbeleidsplan
Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen
pauze
Voorstel zwemvoorziening Castricum
Beleidsplan schuldhulpverlening
Wijziging exploitatieplan Limmen andzoom

Er kan alleen ingesproken worden bij de onderwerpen die in de carrousel
worden behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw)
worden ingesproken
Raadsvergadering
Tijd
Onderwerp
22.45
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Debat raad
A. Actuele politieke onderwerpen
4. Besluitvorming
A. Hoofdlijnen kadernota anderij
B. Beschikbaar stellen budget uitvoering actieplan
jongerenwerk
C. Rekenkameronderzoek roen- en Bomenbeleid
D. Wijzigingsverordening verordening sociaal domein
incl. amendement
E. Wijziging van de R Veiligheidsregio NHN
. Notitie NHN grip op emeenschappelijke Regelingen
5. Sluiting

Agenda raadsinformatiebijeenkomst 25 januari 2018
Tijd
19.30-21.00

Afvalkalender 2018

Onderwerp
Presentatie keuze locatie en uitvoeringsvariant zwembad
Noord End

19 februari: 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 n keer met vertegenwoordigers van alle fracties spreken. U krijgt
hiervoor 20 minuten de gelegenheid.

Download de app Afvalwijzer of kijk op de website mijnafvalwijzer.nl voor de
afvalkalender 2018. Alle informatie over afval in Castricum nu op n plek
terug te vinden. Heeft u vragen of weet u niet hoe u de app moet downloaden
of de kalender kunt raadplegen, bel dan met het lantcontactcentrum via telefoonnummer: 14 0251

Inloopochtend over WOZ-waarde
en gemeentelijke belastingen op
zaterdag 3 februari
Op 27 januari ontvangt u het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2018. Speciaal voor iedereen die daar vragen over hee of er meer
over wil weten, organiseert de gemeente in het gemeentehuis een inloopochtend op zaterdag 3 februari van 9.00 – 13.00 uur. De toegang is gratis.
Belastingmedewerkers en taxateurs van de gemeente zijn deze ochtend aan
wezig om informatie en uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Wie het
niet eens is met zijn aanslag, kan daar samen de beste en snelste oplossing
vinden. Meer informatie leest u op de homepage van onze website www.
castricum.nl.
iteraard kunnen inwoners ook buiten deze inloopdag om tijdens openings
uren bellen of langskomen als zij een vraag hebben.
MijnOverheid
Als het aanslag-/beschikkingsbiljet op uw naam staat is het via www.MijnOverheid.nl mogelijk om het aanslag-/beschikkingsbiljet digitaal in te zien en/of af
te drukken.
Het taxatieverslag van uw eigen woning kunt u digitaal inzien en/of afdrukken
wanneer het aanslag-/beschikkingsbiljet op uw naam staat.
Met behulp van DigiD kan het MijnOverheid account en de gemeente
Castricum alsorganisatie worden geactiveerd door het plaatsen van een
vinkje. Vanaf dat moment wordt de belastingaanslag digitaal verstuurd via
de Berichtenbox van MijnOverheid.

Bezwaar maken
Bezwaar maken tegen de WO -waarde kunt u makkelijk zelf doen. Veel bezwaarmakers nemen daarvoor een no-cure-no-pay bureau’ in de arm. Echter,
dan moet de gemeente hiervoor een vergoeding betalen van 246,- per beHet eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 19 februari.
zwaarschrift. Voor een hoorzi ng moet ook 246,- worden betaald. Als het
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de gri e. Dit
no-cure-no-pay bureau een taxatierapport laat opmaken en meestuurt dan
kan tot en met de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel moet de gemeente hiervoor tussen de 121, en 242,- betalen. Wordt uit088-9097014 / 088-9097015 of stuur een e-mail naar raadsgri e@castricum.nl. eindelijk de WO -waarde van uw woning verlaagd, dan kan dat u bijvoorbeeld
een paar tientallen euro’s schelen; de kosten voor het zaken doen met een
no-cure-no-pay bureau lopen dan al gauw in de 700 euro. Die onkosten moet
de gemeente weer meenemen in de tariefbepaling van de onroerende-zaakbeLeuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: je vindt ze op
lastingen voor volgend jaar. Om dat te voorkomen helpen wij u graag met uw
facebook.com/gemeente.castricum. Like de pagina en je kunt erover meepraten.
vragen of bezwaren. ratis.

Like ons op Facebook

INFOPAGINA
Oﬃciële mededelingen woensdag 24 januari 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. 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
120118 Het Lange Rijntje 26 te Limmen
Het plaatsen van een transparante en wegschuifbare
balkonbeglazing
140818 Hogeweg 6 te Limmen
Het vergroten van de woning (bijkeuken)
Willem de Zwijgerlaan 2 te Castricum
Het aanleggen van een in-/uitrit
150118 Grutto 7 te Castricum
Het plaatsen van een tuinhuis
160118 Jasmijnlint 26 te Limmen
Het plaatsen van een tuinhuis
Wederik 32 te Castricum
Het plaatsen van een in-/uitrit
170118 Hogeweg 113 te Limmen
Het verbouwen van de woning
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
160118 Gasstraat 1 te Castricum
Het plaatsen van een bedrijfsloods
Zeeweg 45 te Castricum
Het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan
170118 Torenstraat 28 en 28b te Castricum
Het realiseren van twee appartementen (in winkel)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te verlenen:
Datum Adres
170118 Middenweg 24 te Limmen
Het plaatsen van een dakkapel
180118 De Bloemen (volkstuinencomplex)
Het bouwen van een hobbykas
Frans Halsstraat 50 te Akersloot
De herbouw van een zij-aanbouw en tuinberging
190118 Maatlat 12 (Maatlat 2) te Limmen
Het verbouwen van een bedrijfsruimte
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen niet te verlenen:
Datum Adres
170118 Voorweide 44 te Castricum
Het kappen van een boom
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.

Nota Dierenwelzijn ter inzage

Vanaf 25 januari 2018 ligt de Nota Dierenwelzijn Castricum ter inzage op het
gemeentehuis van Castricum. De nota is tevens in te zien op de website van
de gemeente.
In de nota wordt onder andere ingegaan op de wettelijke taak van de gemeente met betrekking tot de opvang en verzorging van zwerfdieren. Verder
wordt in de nota een aantal onderwerpen behandeld waar dierenwelzijn aan
gerelateerd is, maar waar de gemeente geen wettelijke verplichting heeft.
Belanghebbenden hebben vanaf 25 januari vier weken de tijd om een zienswijze bij het college van Castricum in te dienen.
Castricum, 24 januari 2018

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.

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

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

