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Agenda Raadsplein 20 december 2018

 

Agenda raadsinformatieavond 
13 december 2018

Spreekuren Collectieve 
zorgverzekering Minima

Als een school in het 
voortgezet onderwijs 
signaleert dat er iets 
aan de hand is met 
een jongere, is het 
belangrijk dat zij de 
weg naar jeugdhulp 
goed kunnen vinden. 
Hiervoor is een goede 
aansluiti ng nodig 
tussen jeugdhulp 
en het voortgezet 
onderwijs. De 
gemeenten in de regio 
Alkmaar tekenden 
hiervoor gezamenlijk 
een contract met de 
Sti chti ng Groeimee die 
hier de komende jaren 
jeugd- en gezinscoaches 
voor leveren. 

In 2015 is er een pilot gestart waarbij jeugd- en gezinscoaches scholen hielpen bij het signaleren 
van problemen, het geven van advies en het op weg helpen van jongeren en hun ouders naar 
hulpverlening in hun eigen gemeente. De pilot is naar tevredenheid verlopen en daarom wordt 
deze werkwijze nu voortgezet door het ondertekenen van dit contract. 

•  januari 2019:
   Nieuwjaarsbijeenkomst college van Burgemeester en wethouders van Castricum

Noteer in uw agenda
n Castricum worden regelmati g ballonnen en slagroompatronen (lachgas) gevonden op locati es 

waar vaak jongeren verblijven. Wij willen wijzen op de gevaren die het gebruik van ballonnen 
met lachgas met zich meebrengt. 

De inhoud van een slagroompatroon is disti kstofmonoxide (lachgas). Het lachgas wordt 
ge nhaleerd via een ballon. Dit gebruik geeft  een roes, een vervorming van de werkelijkheid in 
beeld en geluid en een gevoel van euforie. Lachgas is populair omdat het gemakkelijk en legaal 
verkrijgbaar is.

Risico’s
De risico’s na gebruik lijken te overzien maar heeft  zeker een risico voor de gezondheid. Lachgas 
gelijk inhaleren vanuit een patroon of gas  es is levensgevaarlijk. Het gas is zo koud dat longen, 
mond, lippen, neus en stembanden kunnen bevriezen. Gebruik van lachgas kan leiden tot 
zuurstoft ekort in de hersenen. Dit kan de dood tot gevolg hebben. 

Wij vragen ouders of verzorgers dit onderwerp met hun kind te bespreken en hem of haar te 
wijzen op de gevaren en risico’s. 

eer informati e
Meer informati e over dit onderwerp vindt u op: www.brijderjeugd.nl en www.drugsinfoteam.nl

Lachgas: niet zonder gevolgen 

Like ons op Facebook

Tijd Onderwerp 
 Raadsinformati ebijeenkomst  
19.30 – 20.45 Presentati e over klimaatakkoord en impact voor de gemeente   
 Castricum door dhr. Diederik Samsom (voorzitt er klimaatt afel 
 gebouwde omgeving)  
21.00 – 22.30 Presentati e onderzoeksresultaten inzake zwemvoorziening Castricum 
 (deels besloten)   
 Raadswerkgroep  
21.00 – 22.30 Werkgroep sociaal domein  

Tijd Onderwerp 
 Commissies  
19.30 – 20.45 Ruimtelijk kader ontwikkeling voormalig N -locati e 
20.00 – 20.45 2e Financiele rapportage  
21.00 – 22.30 Duin & Bosch: brief college en moti es 
21.00 – 21.45 Moti e inzake onnodige verkeersborden
21.45 – 22:30 Commissie Algemene Zaken*
 1A Wijziging emeenschappelijke Regeling VV  HVC 
22.45 Raadsvergadering 
 Besluitvorming  
 A Gemeentelijk Rioleringsplan Castricum
 B Wijziging emeenschappelijke Regeling  VV  HVC 
     (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
 C Ruimtelijk kader ontwikkeling voormalig N -locati e 
      2e inanciële Rapportage (onder voorbehoud van    
     commissiebehandeling
  
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. 

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 griffi  e via raadsgriffi  e@castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088 
9097015.

Gemeenten tekenen voor aansluiten 
voortgezet onderwijs op jeugdhulp

Castricum:
• Cultureel centrum eesterhage, eesterduinweg 5 
• elke woensdag en donderdag tot 31 december  
• aanmelden via: zorgcheck-2018 (htt ps://www.univeregioplus.nl/aanmelden-zorgcheck-     
   2018-Alkmaar)
Heiloo:
• emeentehuis Heiloo, Raadhuisplein 1
• Donderdag 13 december
• 10.00-11.00 uur

De decemberfeestdagen staan weer voor de deur. Hieronder leest u op welke dagen onze dien-
sten gesloten zijn: 
• Dinsdag 25 en woensdag 26 december, Kerst
   emeentehuis, Sociaal eam en afvalbrengstati on zijn gesloten 
• Dinsdag 1 januari, ieuwjaarsdag
   emeentehuis, Sociaal eam en afvalbrengstati on zijn gesloten 

Afvalinzameling
Het afval zamelen wij rond de kerstdagen en de jaarwisseling voor sommige wijken op andere 
dagen in. Wilt u weten of er in uw wijk andere ophaaldagen zijn? Kijk dan in de App Afvalwijzer 
of op de website mijnafvalwijzer.nl. 
Lukt dit niet, dan kunt u bij de recepti e van het gemeentehuis vragen naar een geprint exem-
plaar. Heeft  u verder nog vragen, belt u dan ti jdens werkdagen tussen 8:00 en 17:00 met ons 
Klant Contact Centrum, 14 0251.

Openingstijden rond de decemberfeestdagen 

Op de foto vlnr de wethouders Yolan Koster (gemeente Bergen), Elly 
Beens (gemeente Heiloo), Rob Harti ngs van Sti chti ng Groeimee en 
wethouder Ron de Haan (gemeente Castricum).

Offi  ciële mededelingen 12 dedember 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. egen 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 
301118 Pieter Kie  straat 20 in Castricum 
 het wijzigen van de hoofddraagconstructi e (WABO1801941)
011218 Dusseldorperweg 118 in Limmen 
 het bouwen van een schuur (WABO1801944)
 Chopinstraat 26 in Castricum 
 het kappen van een conifeer en een den (WABO1801945)
021218 Dorpsstraat 104 in Castricum 
 het uitbreiden van de woning aan de achterzijde (WABO1801949)
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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.

Offi  ciële mededelingen 12 dedember 2018

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 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 
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

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

 Starti ngerweg 45 in Akersloot 
 het oprichten van een B&B (WABO1801948)
031218 Dorpsstraat 103 - 105 in Castricum 
 het plaatsen van een scheidingswand ten behoeve van het creëren van twee  
 woningen (WABO)1801954)
041218 Dusseldorperweg 8 in Limmen 
 het vergroten van de woning en het wijzigen van de voorgevel (WABO1801960)
 Oosterzijweg 6 a in Limmen 
 het bouwen van een schuur (WABO1801962)
051218 Oude Haarlemmerweg 52 in Castricum 
 het bouwen van een bedrijfshal (WABO1801970)

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling 
gesteld en worden niet verder behandeld 
 • Vergunningsvrij Brahmslaan 1 in Akersloot 
    het uitbreiden van de berging en het plaatsen van een terrasoverkapping  
    (WABO1801645)
 • Vergunningsvrij Chopinstraat 26 in Castricum 
    het kappen van een conifeer en een den (WABO1801945)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
041218 De Hooge Belte 6 in Akersloot (A3154) 
 het bouwen van een woning (WABO1801682)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen 
te verlenen:
Datum Adres 
281118 Heereweg 36 in Castricum 
 het wijzigen van bestemming horeca naar wonen t.b.v. vier appartementen  
 (WABO1801288)
031218 Bakkummerstraat 111a in Castricum 
 het vergroten van de woning met een dakkapel op het voordakvlak   
 (WABO1801752) 
051218 Charlott e van Pallandtlaan 14 in Castricum 
 het vergroten van de woning (dakopbouw) (WABO1801474)
061218 Thalia 33 in Limmen  
 het plaatsen van een dakkapel (WABO1801736)

Besluit Hogere Waarde Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders hebben besloten het volgende besluit vast te stellen:
Datum Adres 
281118 Heereweg 36 in Castricum 
 Vastelling hogere waarden verkeerslawaai voor de ten hoogste toelaatbare  
 geluidbelasti ng op de gevel

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen 
niet te verlenen:
Datum Adres 
041218 Rijksweg 90e in Limmen 
 het plaatsen van een dakkapel op de garage (legalisati e) ( WABO1801767)

051218 Visweg 14a in Limmen 
 het verbreden van de inrit (WABO1801640)

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
061218 Gemeente Castricum 
 Verleende ontheffi  ng riet verbranden voor de periode van 5 jaar, ingaande  
 1 december 2018 tot 1 december 2023 nabij de Woude Staatsbosbeheer   
 Castricum verzenddatum besluit 6 december 2018 (APV1801096)
071218 Hempolder bij Akersloot 
 Verleende ontheffi  ng riet verbranden in de in de periode van woensdag 
 2 januari 2019 tot en met zaterdag 30 maart 2019, verzenddatum besluit 
 7 december 2018 (APV1801093)

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

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 Horeca-
vergunningverlener via horeca@debuch.nl

Op 6 september 2018 hebt u een melding gedaan van een klein evenement. Uit het door 
u ingevulde aanvraagformulier blijkt dat uw aanvraag voldoet aan de daarvoor gestelde 
voorwaarden voor een melding. Met deze brief bevesti g ik uw melding. De voorwaarden 
treft  u nogmaals aan bij deze brief.

Melding vuurwerkshow
Op grond van arti kel 2:25 van de algemene plaatselijke verordening Castricum is er melding 
gedaan van een klein evenement;
• een Vuurwerkshow, een demonstrati e voor de consumenten door een professioneel  
   bedrijf te weten Vulcan Europe b.v.
• op het terrein achter rijwielhandel Kroone en Lieft ing, Rijksweg 137 in Limmen 
• op vrijdag 14 december 2018 van 19.00 uur tot 19.40 uur
• de opbouw begint op 14 december 2018 om 17.00 uur
• de afb ouw is op 14 december 2018 om 20.00 uur afgerond
• er is versterkt geluid

Hebt u nog vragen? Neemt u contact op met José Meijne via e-mail apv@debuch.nl of via 
tel. 088 909 7561

Castricum, 12 december 2018




