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Like ons op Facebook

Uw afvalpas blijft geldig 

Carrousels
Tijd Onderwerp

.   .  oti ti e hoofdlijnen adernota anderij oord

.   .  Vervolgbespreking beschikbaar stellen budget uitvoering  
acti eplan jongerenwerk

.   .  iverse technische onderwerpen raadsvoorstellen
. Besluitenlijst raadsvergaderingen  december 

B. ijst van ingekomen stukken
C. ijst ter inzage gelegde informati e

. ededelingen van het college
- lgemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden

E. Vragen uit de raad
auze

.   .  oti es bij voorstel om ruimtelijk kader vast te stellen ten  
behoeve van de realisati e van sociale woningbouw op 
het terrein van uin en Bosch

.   .  iverse moti es vreemd aan de orde van dag:
- oti e ederlandse vlag
- oti e ona  ankelijke klachtenregistrati e in het sociaal

domein

Raadsvergadering
22.45 -

  pening en mededelingen
  Vaststellen agenda
  ebat raad
  ctuele onderwerpen
  Besluitvorming
  aderstellen besluit sociale huurwoningen uin Bosch
  luiti ng

Er kan alleen ingesproken worden bij de onderwerpen die in de carrousel 
worden behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) 
worden ingesproken

Afvalwijzer: nieuwe app en 
website voor afval scheiden 
en de afvalkalender

Agenda Raadsplein 
21 december 2017

Tijd Onderwerp
.   .  uditcommissie 
.   .   resentati e ustzonering

asbest

NIEUW!

De Afvalwijzer 
neemt het stokje 
over van de huidige 
‘Recyclemanager’, 
die per 1 januari 
stopt. De Afvalwijzer 
is een app en websi-
te waarop alle infor-
mati e over afval in 
Castricum te vinden 
is. Zo is er voor ieder 
adres in Castricum 
een persoonlijke 
afvalkalender en is 
makkelijk en snel te 
vinden hoe afval het 
beste gescheiden 
kan worden.

Alle informati e over 
afval op één plek 

e fvalwijzer is een 
grati s app en website 
(mijnafvalwijzer.nl) 
waar alle informati e 
over afval in Castri-
cum te vinden is. 

aast de afvalkalen-
der staat er onder 
andere informati e 
over: 
- de openingsti jden van het afvalbrengstati on
- wat er moet gebeuren bij een kapott e rolemmer
- brenglocati es in de gemeente
- het scheiden van afval: wat hoort waar

ok kunt u via mijnafvalwijzer.nl een persoonlijke afvalkalender uitprinten op 
postcode en huisnummer. ukt dit niet, dan kunt u bij de informati ebalie in het 
gemeentehuis of bij het kantoor van ijkbeheer aan chulpstet , om een 
geprint e emplaar vragen. 

Makkelijk, snel en handig
e app of website is alti jd actueel. ijzigingen in het ophaalschema, bijvoor-

beeld door sneeuw of een technisch mankement aan de vuilniswagen verwer-
ken wij direct verwerkt in het overzicht. Het is dan gelijk duidelijk of u de bak 
aan de weg moet laten staan of binnenhalen en wanneer het nieuwe ophaal-
moment is. Een handige ti p is het instellen van pushnoti fi cati es bij de app. Via 
een herinneringsbericht ontvangt u informati e over welke bak of zak er naar 
buiten moet. 

Aval scheiden: dat kan beter
Verbranden van afval kost geld en er gaan goed bruikbare grondsto  en verlo-
ren. Het is dus slim om afval goed te scheiden. huis scheiden levert de beste 
kwaliteit grondsto  en op. n onze gemeente scheiden wij al  van het afval. 

at is mooi, maar nog niet genoeg. e inzet is  in . ij hopen dat u 
door het gemak van de fvalwijzer meer afval gaat scheiden en de kwaliteit 
van de afvalscheiding verbetert. 

Downloaden app
fvalwijzer is grati s te downloaden in de pple pp store en de Google lay-

store. U vindt dezelfde informati e terug op de website www.mijnafvalwijzer.nl. 

eer informati e 
Heeft  u vragen over de fvalwijzer, dan kunt u mailen naar: afvalwijzer de-
buch.nl of bel met het lantcontactcentrum via telefoonnummer  .

e afvalpas voor afvalbrengstati on chulpstet blijft  geldig. p sommige afvalpas-
sen staat een vervaldatum, maar ook deze passen zijn nog gewoon te gebruiken. 
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Sociaal ondernemers in regio 
Alkmaar bijeen

Hoe kun je als sociaal ondernemer je het beste in de markt ze  en  Dat was 
de vraag die op 2  november centraal stond ti jdens de ronde-tafelbijeen-
komst voor sociaal ondernemers in de Regio Alkmaar. Die middag werd 
bovendien de Social Impact Market gelanceerd: de digitale marktplaats voor 
sociaal ondernemers. 

ociaal ondernemers zijn ondernemers die maatschappelijke impact voorop 
hebben staan. e kwamen bij elkaar op uitnodiging van de regionale project-
groep die kort geleden werd opgericht. 

e bijeenkomst was een eerste acti viteit in het acti eplan voor sociaal onderne-
men in de regio. Een ander initi ati ef is het z  aanpassen van het gemeentelijk 
inkoopbeleid dat de gemeenten bij e terne opdrachten voorrang kunnen geven 
aan sociale ondernemingen uit de regio. 

Een derde voornemen is dat gemeenten bij voorkeur producten en diensten 
gaan afnemen van sociale ondernemers.

e bijeenkomst was onderdeel van het regionale project om sociaal onder-
nemers op de kaart te zett en. ethouder nabilie, bestuurlijk opdrachtgever 
namens de regio constateerde dat er in de regio een stevige kern is van soci-
aal ondernemers, die elkaar al goed weten te vinden. mdat de gemeenten 
dezelfde doelen nastreven als de sociaal ondernemers willen zij graag meer 
samen zaken doen. m dit te vergemakkelijken werd de ocial mpact arket 
gelanceerd: een digitale business-to-business marktplaats, waarop sociaal on-
dernemers zich kunnen presenteren en eenvoudig gevonden kunnen worden 
door organisati es die graag zaken willen doen met sociaal ondernemers.

Bent u sociaal ondernemer en wilt u aansluiten op dit initi ati ef  eemt u dan 
contact op met projectleider Bram Verrips, tel.  .  

Asfaltwerkzaamheden Dag Ham-
marskjöldlaan worden uitgesteld

Het asfalteren op de ag Hammarskj ldlaan op woensdag  december 
gaat in verband met de slechte weersomstandigheden E  door.

Het asfalteren gaat deze winter niet meer lukken. edio maart wordt een 
nieuwe datum vastgesteld. eer informati e: . ch nig, tel.  .

Colleges Castricum en Heiloo 
op bezoek bij Kaptein
De colleges van Castricum en Heiloo zijn vorige maand op bezoek geweest 
bij Kaptein. Deze verpakker en producent van kaas en boter is vorig jaar van 
Castricum naar Heiloo verhuisd. Een goede gewoonte van beide colleges is 
om de bedrijven in de gemeente te bezoeken. De ondernemers in het dorp 
zijn namelijk van groot belang voor de lee  aarheid en werkgelegenheid in de 
gemeente.

e reden voor het bezoek aan aptein is de gezamenlijke belangstelling vanuit 
beide gemeenten voor dit bedrijf dat jarenlang in Castricum was gevesti gd en 
nu een mooie plek heeft  gevonden op de Boekelermeer Heiloo. Hierbij is de 
werkgelegenheid voor de regio behouden. e colleges waren onder de indruk 
van de zorg, niet alleen voor de medewerkers maar ook voor anderen. it uit 
zich met name in de innovati es die zijn toegepast in een duurzaam producti e-
proces en in een gebouw met een eigen energie en warmte-koudevoorziening.

Kaptein
aptein is een familiebedrijf met een rijke historie  sinds  verpakken zij 

kaas en boterproducten en inmiddels is de fi rma uitgegroeid tot een internati o-
naal opererend bedrijf dat conti nu in ontwikkeling is. aast Heiloo zijn er vesti -
gingen in osthuizen en Bilzen (België). n Heiloo vindt de producti e plaats voor 
boter in cups, pakjes, retail- en bulkverpakking.

Enquête voor veiliger straten Castricum
De gemeente Castricum doet onderzoek naar de veiligheidsgevoelens 
onder vrouwen in onze gemeente. We verzoeken u vriendelijk om een en-
quête over dit onderwerp in te vullen.

Burgemeester ans heeft  maandag  november de intenti everklaring van 
afe treets ondertekend. afe treets is een campagne van U  omen 
ederland, de organisati e voor vrouwenrechten en gendergelijkheid van de 

Verenigde ati es. 

n een afe treets -gemeente worden problemen rond veiligheid van vrou-
wen en meisjes in de openbare ruimte onderzocht en aangepakt, in samen-
werking met relevante organisati es en vrouwen en meisjes zelf. 

nderzoek in een aantal ederlandse gemeenten toont aan dat meer dan 

 van de vrouwen en meisjes in de afgelopen twaalf maanden te maken 
heeft  gehad met seksuele inti midati e of andere vormen van seksueel geweld 
in de openbare ruimte. Een derde van de vrouwen en meisjes is daadwerke-
lijk ongewenst betast op straat, bij het uitgaan of in het openbaar vervoer. 

Enquête op website
e eerste stap die de gemeente zet is het onderzoeken van veiligheidsgevoe-

lens onder vrouwen in onze gemeente. oont u in Castricum, of verblijft  u 
er regelmati g, dan zijn wij erg blij als u een en u te over dit onderwerp wilt 
invullen. U vindt de en u te op www.castricum.nl onder het kopje ieuws.

et de en u te krijgen wij een beeld van waar u zich onveilig voelt in de ge-
meente, wat wij volgens u kunnen doen om deze locati e(s) veiliger te maken, 
maar ook wat u eraan doet om bepaalde situati es te vermijden. 
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Belasti ngsoort  Tarief 201

Afvalsto  enheffi  ng:
- eenpersoons huishouden  ,
- tweepersoons huishouden  ,
- meerpersoons huishouden  ,

ioolheffi  ng:
- vast bedrag  ,
- hemel grondwater

(bijvoorbeeld garage)  ,
- meerverbruik  ,

OZB
Eigenaar woning ,
Eigenaar niet-woning ,
Gebruiker niet-woning ,

Hondenbelasti ng
er hond   ,

- per kennel  ,

Toeristenbelasti ng
. hotels hostels  ,
. op campings  ,
. strandhuisjes en overig  ,

orensenbelasti ng per woning  ,

Tarieven gemeentelijke belastingen 2018
Rekenvoorbeeld OZB

ls u eigenaar bent van een woning met een 
-waarde van  . ,- is de bereke-

ning als volgt. e -waarde van de woning 
wordt vermenigvuldigt met  , . 

e B eigendom bedraagt  , . 

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum woensdag 13 december 2017
Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u 
vooraf een afspraak te maken via tel.  . Een digitale versie kunt u per 
e-mail aanvragen bij omgevingsvergunning debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
p 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. egen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. it kan alleen 
tegen een besluit op een aanvraag. eze publicati e is alleen ter informati e.

atum dres 
 Geelvinckstraat 2 te Castricum

het realiseren van een dakopbouw op een bestaande aanbouw
 Jan Hobergstraat 41 te Castricum

het wijzigen van de achtergevel
 Louise de Colignystraat 7 te Castricum

het realiseren van een dakopbouw
 Zuidkerkenlaan 18 te Limmen

het plaatsen van een overkapping
 Mient 7 te Castricum

het aanleggen van een oprit

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende 
omgevingsvergunningen te verlenen:

atum dres
 Alkmaarderstraatweg 50 te Castricum

Het verbouwen en uitbreiden van een gemeentelijk monument

Registreer uw partij uiterlijk 27 december bij de gemeente 
Op 21 maart 201  zijn er weer raadsverkiezingen in ons land  isschien hebt 
u plannen om met een ‘nieuwe’ parti j mee te doen aan de verkiezingen in
de gemeente Castricum  Dan moet u eerst uw parti j laten registreren bij
het centraal stembureau van de gemeente  Een registrati eformulier hier-
voor kunt u downloaden van www.castricum.nl. Dit formulier moet uiterlijk
woensdag 27 december bij het centraal stembureau binnen zijn.

anneer kunt u de parti j laten registeren
e politi eke groepering die u wilt laten registeren moet een vereniging zijn

met volledige rechtsbevoegdheid
e naam (aanduiding) van de politi eke parti j is nog niet geregistreerd bij het

centraal stembureau voor de verkiezing van de weede amer of provinciale
staten

e naam (aanduiding) waarmee u op de kandidatenlijst wilt staan, mag niet
meer dan  lett ers of andere tekens hebben.

egistrati ekosten
Voor deze registrati e betaalt u een waarborgsom van  , , die u vooraf 
overmaakt op een rekening bij de gemeente. it bedrag krijgt u terug, nadat 
de parti j een geldige kandidatenlijst voor de komende raadsverkiezing heeft  
ingeleverd.

Het registrati eformulier
rint het ingevulde registrati everzoek uit en voeg hieraan de volgende docu-

menten toe:
een afschrift  van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn
opgenomen
een bewijs van inschrijving in het register van de amer van oophandel
een bewijs van betaling van de waarborgsom
een verklaring van de politi eke groepering waarin haar gemachti gde en
plaatsvervangend gemachti gde is aangewezen bij het centraal stembureau

U stuurt uw registrati eformulier en de documenten vervolgens naar:
Centraal stembureau van de gemeente Castricum

ostbus 
 BH Castricum

eer informati e
Voor inlichti ngen kunt u terecht bij aurens van der Veen, hoofd van Bureau 
Verkiezingen. Hij is  bereikbaar via verkiezingen castricum.nl of telefonisch 
via: -

27 januari op uw deurmat of in uw brievenbus. 

Inloopochtend voor vragen en oplossingenVoor iedereen die daarover vra-
gen heeft , organiseert de gemeente een inloopochtend op zaterdag  febru-
ari van .   :  uur. Vooraf aanmelden is niet nodig en de toegang (en 
het advies) is grati s.

Bellen kan ookHeeft  u een vraag over de  of gemeentelijke belasti ngen, 
maar kunt u niet op  februari langskomen  Belt u gerust: tel.  .

Belasti ngverordeningen
e gemeenteraad heeft  de belasti ngverordeningen voor  vastgesteld. e 

documenten liggen voor een ieder ter inzage bij de informati ebalie van het 
gemeentehuis en zijn raadpleegbaar via de website .www.overheid.nl.

Aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2018
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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

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. Langs-
komen? 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: sociaalteamcastri-
cum1901@debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastri-
cum1902@debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-
akerslootlimmendewoude@debuch.nl

Openingstijden 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

Voor het bekijken van bouwplan-
nen, het doorgeven van gevonden 
of verloren voorwerpen, het afge-
ven 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 opsporings-
ambtenaren) controleren en hand-
haven op het naleven van de regels 
voor bijvoorbeeld parkeren, honden-
poep en afval. 
boa@debuch.nl

Colofon

041217 Torenstraat 67 te Castricum
Het bouwen van een fietsenstalling (voortuin)
Dorcamp 30 te Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw
Limmerweg 2c te Castricum
Het wijzigen van bestemming naar wonen met aanduiding 
hobbyboer (legalisatie)

051217 Berkenlaan 17 te Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw

081217 Dag Hammarskjöldlaan 95 te Castricum
Het verbouwen van een woning

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castri-
cum. Binnen zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen 
belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van Castri-
cum. De datum van verzending staat bij de kennisgeving. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Eerste partiele herziening-Castricum Centrum’
Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat zij hebben 
ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Eerste partiele herziening-
Castricum Centrum’. 

Begrenzing
Het plangebied bestaat uit het winkelcentrum Geesterduin. Het winkelcen-

trum wordt omsloten door de Soomerwegh aan de noord- en westzijde en de
Geesterduinweg aan de noordoost-, oost- en zuidzijde van de projectlocatie.

Doel 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Eerst partiele herziening-Castricum Cen-
trum’, is opgesteld ten behoeve van het renoveren van het winkelcentrum. 
Hiertoe worden de entrees uitgebreid en wordt voorzien in een nieuwe 
locatie voor de gevestigde bloemenkiosk. 

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 14 december 2017 
ter inzage op het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het plan te raad-
plegen via de gemeentelijke website  www.castricum.nl of via de lande-
lijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatienummer 
NL.IMRO.0383.BPC17WcGeesterduin-ON01.

Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schriftelijk een 
zienswijze indienen bij de gemeenteraad (Postbus 1301, 1900 BH Castri-
cum), onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Eerste 
partiele herziening-Castricum Centrum’. Voor het indienen van een mon-
delinge zienswijze (op afspraak) en voor meer informatie: dhr. J. van Boven 
en/of mevr. P. Drenth-Reus, domein Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 0251.

Castricum, 13 december 2017.
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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

Regel het online
U hoeft  niet meer voor alles naar het 

gemeentehuis. Steeds meer zaken 
(denk aan verhuizing doorgeven, 
uitt reksel aanvragen) kunt u thuis 
regelen via www.castricum.nl. Langs-
komen? 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: sociaalteamcastri-
cum1901@debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastri-
cum1902@debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-
akerslootlimmendewoude@debuch.nl 

Openingsti jden 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 bouwplan-
nen, het doorgeven van gevonden 
of verloren voorwerpen, het afge-
ven 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, griffi  e 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 opsporings-
ambtenaren) controleren en hand-
haven op het naleven van de regels 
voor bijvoorbeeld parkeren, honden-
poep en afval. 
boa@debuch.nl

Colofon

041217 Torenstraat 67 te Castricum
Het bouwen van een fi etsenstalling (voortuin)
Dorcamp 30 te Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw
Limmerweg 2c te Castricum
Het wijzigen van bestemming naar wonen met aanduiding 
hobbyboer (legalisati e)

051217 Berkenlaan 17 te Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw

081217 Dag Hammarskjöldlaan 95 te Castricum
Het verbouwen van een woning

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castri-
cum. Binnen zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen 
belanghebbenden een bezwaarschrift  indienen bij het college van Castri-
cum. De datum van verzending staat bij de kennisgeving. Voor meer infor-
mati e kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Eerste parti ele herziening-Castricum Centrum’
Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat zij hebben 
ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Eerste parti ele herziening-
Castricum Centrum’. 

Begrenzing
Het plangebied bestaat uit het winkelcentrum Geesterduin. Het winkelcen-

trum wordt omsloten door de Soomerwegh aan de noord- en westzijde en de 
Geesterduinweg aan de noordoost-, oost- en zuidzijde van de projectlocati e.

Doel 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Eerst parti ele herziening-Castricum Cen-
trum’, is opgesteld ten behoeve van het renoveren van het winkelcentrum. 
Hiertoe worden de entrees uitgebreid en wordt voorzien in een nieuwe 
locati e voor de gevesti gde bloemenkiosk. 

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 14 december 2017 
ter inzage op het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het plan te raad-
plegen via de gemeentelijke website  www.castricum.nl of via de lande-
lijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidenti fi cati enummer 
NL.IMRO.0383.BPC17WcGeesterduin-ON01.

Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schrift elijk een 
zienswijze indienen bij de gemeenteraad (Postbus 1301, 1900 BH Castri-
cum), onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Eerste 
parti ele herziening-Castricum Centrum’. Voor het indienen van een mon-
delinge zienswijze (op afspraak) en voor meer informati e: dhr. J. van Boven 
en/of mevr. P. Drenth-Reus, domein Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 0251.

Castricum, 13 december 2017.

Waterbeheer over naar 
hoogheemraadschap

Castricum - Het Hoog-
heemraadschap Hollands 
Noorderkwartier doet voort-
aan het groot onderhoud 
van het water binnen de be-
bouwde kom van de ge-
meente Castricum. Wethou-
der Rob Schijf van en hoog-
heemraad Rob Veenman te-
kenden donderdag 7 de-
cember voor de officiële 
overdracht.

De gemeente telt vele slo-
ten en vaarten. Tot dusver 
deed de gemeente in een 
deel daarvan werkzaamhe-
den als maaien van water-
planten, verwijderen van vuil 
en het baggeren van water. 
Het hoogheemraadschap 

had de grootste wateren al 
in onderhoud en doet dat 
voortaan ook voor de ande-
re wateren van de gemeente. 
Wethouder Schijf: ,,Door de 
overdracht bespaart de ge-
meente op de onderhouds-
kosten.” In de praktijk brengt 
de overdracht geen gro-
te veranderingen met zich 
mee. Wel kan bijvoorbeeld 
het aantal maaibeurten van 
riet veranderen. Wie aan het 
water woont en specifieke 
problemen of wensen heeft 
rond het onderhoud, kan te-
recht bij het hoogheemraad-
schap. 
De gemeente blijft wel het 
dagelijks onderhoud doen 
zoals het verwijderen van 

zwerfvuil en kadavers. Ook 
het onderhoud van de oe-
vers blijft een taak van de 
gemeente. De plannen zijn 
eerder gepresenteerd aan 
de Castricumse inwoners bij 
een inloopbijeenkomst. Het 
college van burgemeester 
en wethouders nam daarna 
het besluit tot de overdracht. 
Een klein deel blijft in beheer 
bij de gemeente, zoals sloten 
bij sportvelden en begraaf-
plaatsen.

Op de websites van het 
hoogheemraadschap, www.
hhnk.nl/werkindebuurt, en 
gemeente Castricum, www.
castricum.nl/waterbeheer, is 
te zien wat er is veranderd.




