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INFOPAGINA
Agenda Raadsplein
21 december 2017
Carrousels
Tijd
Carrousels
19. 0 21.00
19. 0 20. 0
20. 0 21.00
21.15 22. 0
21.15 22. 0

Onderwerp
otitie hoofdlijnen adernota anderij oord
Vervolgbespreking beschikbaar stellen budget
uitvoeringactieplan jongerenwerk
Diverse technische onderwerpen raadsvoorstellen
oties bij voorstel om ruimtelijk kader vast te
stellen behoeve van de realisatie van sociale woningbouw
op het terrein van Duin en Bosch
Diverse moties vreemd aan de orde van dag:
- otie ederlandse vlag
- motie ona ankelijke klachtenregistratie in het sociaal
domein

22.45
Raadsvergadering

aderstellend besluit sociale huurwoningen
Duin Bosch incl. moties

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

Nomineer jouw Sporter(s)
van 2017
Begin
orden de este sporters an
uit de gemeente astricum
eer in het zonnetje gezet ie komt daar oor in aanmerking o gens jou
omineer ze
r decem er ia sport erkiezingen castricum
n e
oor ereiding is in handen an het a orm port en Omroep astricum
edere sporter of groep sporters kan worden genomineerd, in een van de volgende categorieën: sportman, sportvrouw, sportteam, jeugdteam en sporttalent. Daarnaast is er ook een publieksprijs voor degene die zich bijzonder heeft
ingezet voor de sport in de gemeente.
De prestatie moet behaald zijn na 1 december 201 . ominaties mogen tot en
met 1 december gestuurd worden naar: sportverkiezingen@castricum105.nl.
eef hierbij duidelijk aan om wie of welk team het gaat en welke prestatie(s).
Vervolgens krijgen alle besturen van de sportclubs in de gemeente de gelegenheid hun stem uit te brengen op de genomineerde kandidaten in alle categorieën.

Het gemeentebestuur van Castricum wenst u ﬁjne kerstdagen en een feestelijke, veilige start van het nieuwe jaar.
Tevens wordt u uitgenodigd voor de nieuwjaarsbijeenkomst
die wordt gehouden op maandag 8 januari. Onder het genot
van een hapje en drankje kijken wij samen terug op het afgelopen jaar en wensen elkaar al het goede voor 2018.
U bent hartelijk welkom vanaf 19.30 uur in het
gemeentehuis van Castricum.
Burgemeester en wethouders zien u graag.
G.A. Suanet,
secretaris

drs. A. Mans,
burgemeester

Ballonnen en slagroompatronen
n astricum zijn de a ge open tijd a onnen en s agroompatronen ge onden
op ocaties aar aak jongeren er ij en
Hierbij wijzen wij de ouders van de jongeren op de gevaren die het gebruik van
een of meerdere ballonnen met lachgas met zich meebrengt.
De inhoud van een slagroompatroon betreft stikstofdio ide(lachgas) en de jongeren inhaleren dit via een ballon. Dit gebruik geeft de jongeren een roes, een
vervorming van de werkelijkheid in beeld en geluid en een gevoel van euforie.
De risico s na gebruik lijken te overzien maar heeft zeker een risico voor de
gezondheid. achgas gelijk inhaleren vanuit een patroon of gas es is levensgevaarlijk. Het gas is zo koud dat longen, mond, lippen, neus en stembanden
kunnen bevriezen. ebruik van lachgas kan leiden tot zuurstoftekort in de
hersenen. Dit kan de dood tot gevolg hebben.
achgas is populair omdat het gemakkelijk en legaal verkrijgbaar is.
ij verzoeken u als ouder verzorger dit onderwerp met uw kind te bespreken
en hem haar te wijzen op de mogelijke gevaren en risico s.
eer informatie over dit onderwerp vindt u op:
www.brijderjeugd.nl en www.drugsinfoteam.nl

Inzameling afval rond feestdagen

Gemeentelijke publicaties
voortaan in De Castricummer

Restafval Limmen 1 en Limmen 2:
aandag 25 december wordt vrijdag 22 december
Restafval Castricum 1:
Dinsdag 2 december wordt woensdag 27 december
Restafval Castricum 1A
Dinsdag 2 december wordt donderdag 2 december
en G
immen
aandag 1 januari wordt vrijdag 29 december
e oude
aandag 1 januari wordt dinsdag 2 januari

De afgelopen maanden hebben wij in beide plaatselijke kranten (De Castricummer en het ieuwsblad voor Castricum) de o ciële en redactionele mededelingen gepubliceerd.
et ingang an
indt pu icatie uits uitend p aats in e astricummer

o n oad de app
Alle informatie over ophaaldagen en inhaaldagen en afval scheiden is te
vinden op www.mijnafvalwijzer.nl. f download de app Afvalwijzer via la
Store of App Store.

De bekendmaking en huldiging van de winnaars zullen dit keer anders zijn
daarover volgt later meer informatie. Alle informatie tot nu toe vind je op
www.castricum105.nl

INFOPAGINA
Oﬃciële mededelingen gemeente Castricum woensdag 20 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
Datum Adres
081217 langs Provincialeweg N203 te Castricum
Het aanleggen van een gastransportnetwerk
Gasstraat 15 te Castricum
Het uitvoeren van werkzaamheden en het kappen van bomen
101117 Wederik 32 te Castricum
Het plaatsen van een schutting
121217 Julianaplein 15 te Akersloot
Het plaatsen van een aanbouw aan de voorzijde
Kerklaan 11 te Akersloot
Herbestemming basisschool tot medisch centrum
131217 Prinses Beatrixstraat 7 te Castricum
Het plaatsen van een dakkapel op voor- en achterdakvlak
van de woning
Kerkweg 40 te Limmen
Het vergroten van de woning
Tine Marcushof 3 te Castricum
Het plaatsen van een schutting, pergola en overkapping
Oosterbuurt 17 te Castricum
Het bouwen van een hobbykas
141217 Willem de Zwijgerlaan 5 te Castricum
Het uitbreiden van de woning aan de achterzijde
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.
Omzetten procedure
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Datum Adres
121217 Zanddijk 2 te Castricum
Het aanpassen van de vloer t.b.v. een milieutechnische wijziging
Ontwerpbesluiten (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met ingang van 20 december 2017 de volgende ontwerpbesluiten gedurende 6 weken ter inzage
liggen.
Adres
Oude Parklaan 15 t/m 57 (was 95) te Castricum
Omschrijving

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
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
op werkdagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes: sociaalteamakerslootlimmendewoude@debuch.nl
Openingstijden Gemeentehuis
Publieksbalies: voor zaken als uw
paspoort, rijbewijs, uittreksels en

Het herbestemmen, uitbreiden met nieuwbouw en parkeergarage tot woningen (De Loet)
Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een belanghebbende mondeling of schriftelijk zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor het indienen van een
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Dienstverlening, tel. 14 0251.

Omgevingsvergunning – reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te verlenen:
Datum Adres
131217 Rietorchis 2a te Limmen (kavel A4754 en A4753)
Het bouwen van een woning
Pagenlaan 7 te Limmen
Het bouwen van een woning
141217 Lindenlaan 30 te Castricum
Het vergroten van de woning (badkamer)
Bakkummerstraat 78 te Castricum
Het vernieuwen en verhogen van het dak van het bijgebouw
151217 Dusseldorperweg 10 te Limmen
Het bouwen van een woning
Dusseldorperweg 12 te Limmen
Het bouwen van een woning
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 APV-vergunning
Datum Adres
121217 Van de Mijleweg te Bakkum
Standplaatsvergunning viskraam
131217 Tussen Egmond aan Zee en Castricum aan Zee
Evenementenvergunning Egmond Halve Marathon in
Castricum op zondag 14 januari 2018
141217 Castricum
Tijdelijke reclame- en evenementenborden voor de Borrel & Bites
avonden bij Club Zand in Castricum
Strand, Castricum aan Zee
Evenementenvergunning mountainbike strandrace AGU Egmond Pier - Egmond op zaterdag 13 januari 2018
Castricum, 20 december 2017.

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

