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Agenda Raadsplein 20 december 2018
Wie per fi ets naar het stati onsgebied 
komt, kan hem daar gerust achterlaten 
in de bewaakte of onbewaakte stalling. 
Maar niet voor eeuwig. Veel stallingsplek 
wordt ingenomen door fi etsen die zijn 
achtergelaten en door de eigenaar niet meer 
worden meegenomen. Dat is zonde van de 
stallingsruimte. Het is ook lasti g voor andere 
fi etsers die een plek zoeken. Daarom haalt de 
gemeente van ti jd tot ti jd zulke ‘weesfi etsen’ 
weg. 

Om zeker te weten dat het om weesfi etsen 
gaat, krijgen zulke rijwielen eerst een label. 
Staat die fi ets met label er na 4 weken 
nog steeds, dan wordt hij verwijderd. De 
gemeente begint volgende week met het 
labelen van de weesfi etsen.

Geen wees  ets?
Wie toch zijn fi ets terug wil, kan contact 
opnemen met de gemeente.

Mijn afvalwijzer.nl: alle informati e over afval op n plek. Download de app Afvalwijzer 
of kijk op de website mijnafvalwijzer.nl voor de afvalkalender 2019. Heeft  u vragen of 
weet u niet hoe u de app kunt downloaden of de kalender raadplegen, bel dan met het 
klantcontactcentrum, telefoonnummer 140251.

Afvalkalender 2019

Tijd Onderwerp
Commissies

19.30 – 20.45 Ruimtelijk kader ontwikkeling voormalig TNT-locati e 
20.00 – 20.45 2e inanciele 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*
Diversen 

22.45 Raadsvergadering 
1 Opening en mededelingen
2 vaststellen agenda
3 Debat raad 
A Actuele politi eke onderwerpen  
4 Besluitvorming
A Gemeentelijk Rioleringsplan Castricum
B Wijziging Gemeenschappelijke Regeling VVI HVC 
    (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
C Ruimtelijk kader ontwikkeling voormalig TNT-locati e
    (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
D 2e inanciële Rapportage (onder voorbehoud van
 commissiebehandeling)
5 Sluiti ng 

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

emeen e l  ee  e en 
weg bij station

De decemberfeestdagen staan weer voor de deur. Hieronder leest u op welke dagen onze dien-
sten gesloten zijn: 

Dinsdag 2  en woensdag 2  december, Kerst
Gemeentehuis, Sociaal Team en afvalbrengstati on zijn gesloten
Dinsdag 1 januari, ieuwjaarsdag
Gemeentehuis, Sociaal Team 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? ijk 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 

lanten Contact Centrum, 14 0251.

Openingstijden rond de decemberfeestdagen 
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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 publicati e is alleen ter informati e.
Datum Adres 
051218 Dusseldorperweg 118 in immen 

het verplaatsen van de in en- uitrit (WABO1801980)
061218 Woude  a in de Woude 

het bouwen van een houten woning (WABO1801987)
Geesterweg 1b in Akersloot 
het  realiseren van een hondenopvang (WABO1801991)

071218 Molenweg 22 in immen 
het verbouwen van een woning (WABO1801995)

101218 eeweg 1 in Castricum 
het bouwen van een berging (WABO1802005)
Dusseldorperweg  in immen 
het verbouwen van een woonwerkpand naar vier appartementen (WABO1802013)

111218 Hogeweg  in immen 
het bouwen van een woning (WABO1802015)

eeweg 8 in Castricum 
het bouwen van een fi etsenstalling en een opslagloods (WABO1802022)

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling 
gesteld en worden niet verder behandeld 
U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met 
de gemeente

Ingetrokken: Duinakker 21 in Castricum
    het bouwen van een schuur(WABO1801927)

 Ingetrokken: Oosterzijweg a in immen
het bouwen van een schuur (WABO1801962)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:

Datum Adres
121218 Oosterzijweg (achter a en b) in immen 

het vernieuwen van een loods(WABO1801590)

Omgevingsvergunning  reguliere procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
111218 ulianaplein  in Akersloot 

het plaatsen van een dakopbouw (WABO1801664)
Westerweg 2 a in immen 
het vergroten van de dakkapel (WABO1801815)

121218 erste Groenelaan  in Castricum 
het realiseren van een B B (WABO1800663)

131218 erste Groenelaan  in Castricum   
het aanleggen van een nieuwe in- of uitrit (WABO1801892)

Verleende APV vergunning
Datum Adres 
111218 eeweg 1 in Castricum 

Verleende evenementenvergunning Nieuwjaarsduik Castricum op 1 januari 2019  
(APV1800989)

111218 Over het strand van Castricum 
Verleende evenementenvergunning AGU Egmond-Pier-Egmond 2019,  
strandrace voor mountainbikers op zaterdag 12 januari 2019 van 11.00 uur tot  
15.30 uur, verzenddatum besluit 11 december 2018(APV1800686).

121218 De Hempolder, het Die  Grootlimmerpolder, de Klaashoorn en Kijfpolder in  
Akersloot en het Oosterveld in immen 
Verleende aanvullende vergunning , onthe   ng riet verbranden in meerdere  
gebieden in de gemeente Castricum, in de periode van 2 januari 2019 tot en met  
zaterdag 30 maart 2019, verzenddatum besluit 12 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
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Like ons op 
Facebook

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

Offi  ciële mededelingen 19 december 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

Ontwerpwijzigingsplan ‘Marelsdal 2018’ (onderdeel Duin 
en Bosch terrein)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken op grond van arti kel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Marelsdal 2018’ ter 
inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan
Het wijzigingsplan maakt het mogelijk dat op de locati e Marelsdal, onderdeel van het 
Duin en Boschterrein, maximaal 13 woningen mogen worden gebouwd. Het aantal 
woningen op het Duin en Boschterrein neemt door dit wijzigingsplan niet toe. Het aantal 
woningen dat binnen de bestemming ‘Gemengd’ is toegestaan blijft  75. Het wijzigingsplan 
voorziet derhalve uitsluitend in een andere verdeling van de woningen over het Duin 
en Boschterrein. Ten opzichte van het vorige wijzigingsplan Marelsdal zijn de volgende 
wijzingen aangebracht:
- Het aantal woningen neemt af van 15 naar 13.
- De bouwhoogte is verlaagd van 15 meter naar 10 meter.
- De goothoogte is verlaagd van 12 meter naar 7,5 meter.
- Op verbeelding zijn bouwvlakken opgenomen, waardoor het duidelijker is waar de

woningen worden gebouwd.
- De toegestane oppervlakte aan bebouwing is verlaagd.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het ontwerpwijzigingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 20 
december 2018 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.
nl onder planID NL.IMRO.0383.WPC18MarelsdalV2-ON01. Daarnaast ligt het ontwerp 
wijzigingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA 
Castricum.

Hoe kunt u reageren?
Een ieder kan ti jdens de inzagetermijn mondeling of (bij voorkeur) schrift elijk zienswijzen 
naar voren brengen op het ontwerpwijzigingsplan. Schrift elijke zienswijzen moeten worden 
ingediend bij de gemeenteraad van Castricum, postbus 1301, 1900 BH Castricum, onder 
vermelding van ontwerpwijzigingsplan ‘Marelsdal 2018’. Voor een mondelinge zienswijze 
kunt u een afspraak maken met het Team Plannen en Projecten, tel. 14 0251. Anonieme 
zienswijzen en zienswijzen via e-mail laten we buiten behandeling.

Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, tel. 14 0251 of via e-mail richardvandenhaak@debuch.nl.

Castricum, 19 december 2018
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