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Agenda Raadsplein 15 februari 2018
   

Een ruime meerderheid van de Castricumse gemeenteraad stemde donderdagavond 1 februari 
in met de ‘Hoofdlijnen Kadernota Zanderij Noord’. Een belangrijk besluit voor de Zanderij waarin 
de wens van vele betrokkenen wordt vastgelegd: het unieke open landschap van de Zanderij 
Noord dient behouden te blijven.

De noti ti e is de uitkomst van een proef van de gemeente Castricum voor de nieuwe Omgevings-
wet. Vanaf maart 2017 is de gemeente met alle belanghebbenden, grondeigenaren, belangenorga-
nisati es en geïnteresseerden om tafel gegaan om te horen wat zij belangrijk vinden aan de Zanderij 
en om met elkaar te spreken over de toekomst van dit unieke stuk Castricum.

Unanieme wens
Ondanks de vele uiteenlopende en soms met elkaar botsende ideeën en plannen waren de deel-
nemers het over een aantal zaken eens. De openheid van de Zanderij Noord, het tegengaan van 
bebouwing en de wens de Zanderij Noord in te richten voor natuur zijn unaniem benoemd als 
hoofdlijnen. Nu deze hoofdlijnen zijn vastgelegd door de gemeenteraad, is het behoud van een 
open Zanderij Noord nu gemeentelijk beleid.

Stevige basis 
Wethouder Steeman: “Met het vaststellen van deze hoofdlijnennoti ti e heeft  de gemeenteraad 
vertrouwen gegeven aan de deelnemers van het parti cipati etraject over de Zanderij Noord. Het is 
nu aan die deelnemers en aan de gemeente om dat vertrouwen tot zijn recht te laten komen. De 
hoofdlijnen zijn glashelder en leggen een stevige basis voor de verdere uitwerking. En als je kijkt 
hoe er tot nu toe is meegewerkt over de Zanderij Noord zie ik dat met veel enthousiasme tege-
moet”.

Verder uitwerken
De gemeente gaat nu verder in gesprek met alle betrokkenen om de hoofdlijnen nader uit te 
werken. Vooral de fi nanciële uitwerking is nog punt van onderzoek en gesprek. De verschillende 
deelnemers zijn het nog niet met elkaar eens welke route hierin te bewandelen. Samen met de 
gemeente wordt gezocht naar verschillende fi nancieringsbronnen voor een mogelijke ontwikkeling 
naar natuur, zoals subsidies, een gebiedsfonds en/of crowdfunding. Deze verdere uitwerking wordt 
waarschijnlijk nog voor de zomer aan de nieuwe gemeenteraad voorgelegd.

Openheid Zanderij vastgelegd door gemeenteraad

Buurtbemiddeling bij burenconfl icten
Niemand zit op ruzie te wachten, al helemaal niet met de buren. Maar hoe spreek je elkaar 
aan? Hoe kom je tot concrete afspraken? En hoe zorg je ervoor dat jij en je buren weer kun-
nen genieten van jullie leefomgeving? Wie er onderling niet uit komt, kan grati s buurtbemid-
deling inschakelen. 

Met hulp van professioneel getrainde bemiddelaars van De Bemiddelingskamer wordt samen 
een oplossing gezocht. Vanaf 1 april kunnen ook onze inwoners in onze regio gebruikmaken van 
deze buurtbemiddeling. Er is al veel positi eve ervaring opgedaan in de gemeente Bergen. Daar 
bestaat de buurtbemiddeling al sinds 2010. Sti chti ng De Bemiddelingskamer is gespecialiseerd 
in buurtbemiddeling en heeft  het landelijk keurmerk

Zelf buurtbemiddelaar worden?
Wilt u zelf bemiddelaar bij burenconfl icten worden? Dat kan! De Bemiddelingskamer zoekt nog 
enthousiaste bemiddelaars. Ook zijn wij per direct op zoek naar belangstellenden voor de func-
ti e van Projectcoördinator Buurtbemiddeling in de gemeente Castricum. De vacatures zijn te 
lezen op onze website www.debemiddelingskamer.nl
Buurtbemiddeling wordt mogelijk gemaakt door de gemeenten en woningcorporati es. 

Vragen en meer informati e
Voor vragen en meer informati e kunt u een mail sturen naar info@debemiddelingskamer.nl of 
kijken op www.debemiddelingskamer.nl.

   

Tijd Onderwerp
Carrousels
19.30 – 21.00 Vervolg behandeling voorstel zwemvoorziening Castricum
19.30 – 20.30             Moti e rotonde op de kruising Visweg – Rijksstraatweg te Limmen
20.30 – 21.00  Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen*

pauze
21.15 – 22.00 Voorstel rondom bestuurscultuur  
21.15 – 22.00 Bijdrage egalisati efonds aan plan 18 huurwoningen Limmen Zandzoom
22.00 – 22.30 Vervolgbehandeling regionale detailhandelsvisie
22.00 – 22.30 Vaststellen bestemmingsplan eerste parti ele herziening

bestemmingsplan Castricum Centrum t.b.v. de renovati e en uitbreiding
van het winkelcentrum Geesterduin

Er kan alleen ingesproken worden bij de onderwerpen die in de carrousel worden behan-
deld. 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 politi eke onderwerpen
4. Besluitvorming
A. Beleidsplan schuldhulpverlening
B. Wijziging exploitati eplan Limmen Zandzoom
C. Moti e onafh ankelijke klachtenondersteuning
D. Wijzigingsverordening verordening sociaal domein
5. Sluiti ng

Tijd Onderwerp
19.30-21.00 Presentati e Dagrecreati e Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Agenda raadsinformatiebijeenkomst 
8 februari 2018

Offi  ciële mededelingen woensdag 7 februari 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 omgevingsver-
gunning@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 publicati e is alleen ter informati e.
Datum Adres
260118 Prinses Irenestraat 19 te Castricum

Het vergroten van de woning (voor- en achterzijde)
290118 Geesterweg 1a te Akersloot

Het uitbreiden van de berging en sushi lounge
300118 Meester Ludwigstraat 9 te Castricum

Het vergoten van de dakkapel en het maken van een dakopbouw

Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
300118 Marti n Luther Kingstraat 8 te Akersloot

Het plaatsen van een dakkapel (voorzijde) 
010218 Zeeweg 70 (terras Club Zand) te Castricum 

Het bouwen van een 2e kas 

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
290118 Oosterweide 46 te Castricum

Het vergroten van een woning
010218 Zeeweg 31 te Castricum

Het uitbreiden van de viswinkel

Verleende APV-vergunning
Datum Adres
310118 Middenweg 3b te Limmen

evenementenvergunning 60 jarig jubileum Tios in Sporthal De Enterij op zaterdag  
23 juni 2018 van 19.00 uur tot 24.00 uur

010218 Middenweg 3b te Limmen
ontheffi  ng art.35 DHW Sporthal de Enterij op zaterdag 24 maart 2018 
van 19.00 uur tot 24.00 uur

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen zes we-
ken 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. 

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.
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Verkeersbesluit: realiseren gehandicaptenparkeerplaats
In de Staatscourant van 7 februari 2018 is het volgende verkeersbesluit gepubliceerd:

1. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats
nabij woning, Tulpenveld 128 in Castricum. Door middel van plaatsing van verkeers-
bord E6 en een onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld,
als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
(RVV1990). De volledige tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening
– kunt u inzien op: www.offi  cielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen schrift elijk binnen zes weken na 
de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift  indienen. U kunt uw bezwaarschrift  niet 
per email indienen. Stuur uw bezwaarschrift  aan het college van burgemeester en wethou-
ders van Castricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. In uw bezwaarschrift  moet in ieder 
geval staan:
- uw naam, adres en telefoonnummer;
- de datum;
- een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- uw handtekening.

Wij vragen om uw telefoonnummer omdat we soms contact opnemen met bezwaarmakers 
om te bespreken wat de beste behandeling is van het bezwaarschrift .
Vraagt u zich af of een bezwaarprocedure de juiste weg is? De Bezwaarkaart van de Nati ona-
le Ombudsman kan helpen bij het maken van uw afweging. U vindt deze op de website van 
de Nati onale Ombudsman (www.ombudsman.nl). In het zoekscherm typt u “bezwaarkaart.
pdf” in.

Voorlopige voorziening
Naast het bezwaarschrift  kunt u om een voorlopige voorziening vragen. Dit kunt u doen als 
u nadelige gevolgen van het besluit voorziet ti jdens de behandelingsprocedure van uw be-
zwaarschrift . Voor de behandeling van dit verzoek moet u griffi  erecht betalen.
Een verzoek kunt u doen via htt p://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; hiervoor heeft  u wel
een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Schrift elijk kan ook: bij de Rechtbank Noord-
Holland, Secti e Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Castricum, 7 februari 2018

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 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 op werk-
dagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlim-
mendewoude@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 bouwplannen, het 
doorgeven van gevonden of verloren voor-
werpen, 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 af-
spraak

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 opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. 
boa@debuch.nl

Colofon

09xx maand 2018

Mooiste bomen van Noord-Holland Regio - De Bomenstichting heeft 
vorig jaar de ‘Bomen van de Erek-
lasse’ geïntroduceerd. Daarin krij-
gen de oudste, mooiste en meest 
bijzondere bomen van Nederland 
een plaats. 
Deze toppers zijn opgenomen in 
het Landelijk Register van Monu-
mentale Bomen. Iedere maand 
wordt de top 10 van één van onze 
provincies bekend gemaakt. In fe-

bruari is het de beurt aan Noord-
Holland. De topbomen worden 
gekozen op basis van schoon-
heid, omvang, soort of een bij-
zonder verhaal. Belangrijk criteri-
um is ook dat ze zichtbaar moe-
ten zijn voor iedereen. 

Het gaat om de rode beuk van 
Westerblokker, de dikke platanen 
van het Leidsebosje, belastingei-

ken van ‘s-Graveland, de olifant-
siep van Amsterdam, de zeven 
provinciënlinde van Hilverbeek, 
de Libanonceder in Heemste-
de, de tulpenboom van Jagtlust, 
Hollandse linde op heuvel, Nijen-
burg, Heiloo, de dikke knobbel-
plataan, Heidense Kerkhof, West-
woud en knotlinden in Bergen. 
Foto van de rode beuk van Wes-
terblokker: Wim Brinkerink.

Start training begeleiden en 
coördineren van vrijwilligers
Regio - Op dinsdag 13 en 20 
maart wordt een training ‘Bege-
leiden en coördineren van vrijwil-
ligers’ verzorgd door het Steun-
punt Vrijwilligerswerk van Wel-
zijn Castricum. De training  is van 
19.30 tot 20.00 uur in Geesterha-
ge.
In de training komen onder meer 

de volgende onderwerpen aan 
bod: vrijwilligersbeleid: waarde-
ren/belonen/rechten en plichten, 
begeleidingsgesprekken voeren: 
individueel en groepsmatig, ef-
fectief werven en binding creë-
ren met de organisatie, omgaan 
met lastige situaties en con�ic-
ten en het op een verantwoorde 

wijze beëindigen van de samen-
werking. 
Aanmelden kan via: vrijwilligers-
academiebuch.nl. Meer informa-
tie kan verkregen worden bij het 
Steunpunt Vrijwilligerswerk van 
Welzijn Castricum, telefoon: 0251 
656562 of via de mail: info@wel-
zijncastricum.nl. 

Bevolkingsonderzoek borstkanker Akersloot - Alle vrouwen in de 
leeftijd van 50 tot en met 75 jaar 
ontvangen eens per twee jaar 
een uitnodiging voor het bevol-
kingsonderzoek borstkanker. 
Vanaf 27 februari kunnen vrou-
wen uit Akersloot weer meedoen.
Het onderzoek bestaat uit het 
maken van röntgenfoto’s van de 
borsten. De foto’s worden ge-
maakt door speciaal opgeleide 

radiodiagnostisch laboranten. 
Deelnemers ontvangen binnen 
twee weken een uitslagbrief. Het 
bevolkingsonderzoek is een mo-
mentopname en geeft geen vol-
ledige zekerheid. 
Ook kunnen niet alle gevallen van 
borstkanker vroegtijdig worden 
opgespoord. Het is belangrijk om 
regelmatig deel te nemen, ook als 
bij het vorige onderzoek geen af-

wijkingen zijn gevonden. Deelna-
me aan het onderzoek is vrijwil-
lig en gratis. Locatie onderzoeks-
centrum: Op het parkeerterrein 
bij sporthal de Lelie. Meer infor-
matie is te vinden op www.bevol-
kingsonderzoekmidden-west.nl.
Men kan ook bellen met de infor-
matielijn van Bevolkingsonder-
zoek Midden-West op tel.: 088-
2669000 op werkdagen. 

LEZERSPOST

Sinds april 2016 heb ik het ge-
noegen en geluk om in dit mooie 
dorp te wonen, daarvoor heb 
ik in een dorp in de polder ge-
woond. Als ik door het dorp loop, 
zie ik  dat er overal prullenbakken 
staan die regelmatig door de ge-
meenteambtenaren worden ge-
leegd en dat is super. Ook han-
gen er op diverse plekken zakjes 
om de hondendrollen in te doen. 
De honden kunnen dit niet zelf, 
dat moeten hun baasjes doen. De
faciliteiten zijn er dus waarom 
wordt er dan zo weinig gebruik 
van gemaakt? 
In mijn oude gemeente waren 

deze faciliteiten er niet en moest 
je zelf zorgdragen dat de drol-
len en het overige zwerfafval niet 
overal lag.
Nu heb ik dus een verzoek aan 
u: Zouden we met elkaar ervoor 
kunnen zorgdragen dat onze 
mooie gemeente er ook schoon 
en nog groener uitziet door ten 
eerste de drollen op te ruimen en 
ten tweede ons afval mee naar 
huis te nemen of weg te gooi-
en in de afvalbakken die over-
al staan. Zo wordt onze gemeen-
te nog mooier en dragen we alle-
maal bij aan een mooie en scho-
nere toekomst en doe je het niet 

voor jezelf dan graag voor mij en 
je kinderen of kleinkinderen of 
nee�es, nichtjes.
Het is namelijk de leefomgeving 
van iedereen, dus ook van u en 
als u dan kunt kiezen tussen een
vieze of schone omgeving dan is 
de keuze makkelijk toch! Zo zor-
gen we er ook voor dat het plas-
tic- en vuilnisprobleem voor de 
hele wereld te behappen wordt.
Ik dank u allen (groot en klein) 
alvast voor de medewerking en 
goed voorbeeld doet goed vol-
gen. 
Naam en adres bekend bij de re-
dactie.

Oproep aan de Castricummers

09xx maand 2018
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Verkeersbesluit: realiseren gehandicaptenparkeerplaats
In de Staatscourant van 7 februari 2018 is het volgende verkeersbesluit gepubliceerd:

1. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats 
nabij woning, Tulpenveld 128 in Castricum. Door middel van plaatsing van verkeers-
bord E6 en een onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, 
als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 
(RVV1990). De volledige tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening 
– kunt u inzien op: www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen schriftelijk binnen zes weken na 
de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift niet 
per email indienen. Stuur uw bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethou-
ders van Castricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. In uw bezwaarschrift moet in ieder 
geval staan:
-   uw naam, adres en telefoonnummer;
-   de datum;
-   een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
-   waarom u het niet eens bent met de beslissing;
-   uw handtekening. 

Wij vragen om uw telefoonnummer omdat we soms contact opnemen met bezwaarmakers 
om te bespreken wat de beste behandeling is van het bezwaarschrift.
Vraagt u zich af of een bezwaarprocedure de juiste weg is? De Bezwaarkaart van de Nationa-
le Ombudsman kan helpen bij het maken van uw afweging. U vindt deze op de website van 
de Nationale Ombudsman (www.ombudsman.nl). In het zoekscherm typt u “bezwaarkaart.
pdf” in.

Voorlopige voorziening
Naast het bezwaarschrift kunt u om een voorlopige voorziening vragen. Dit kunt u doen als 
u nadelige gevolgen van het besluit voorziet tijdens de behandelingsprocedure van uw be-
zwaarschrift. Voor de behandeling van dit verzoek moet u griffierecht betalen.
Een verzoek kunt u doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; hiervoor heeft u wel 
een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Schriftelijk kan ook: bij de Rechtbank Noord-
Holland, Sectie Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Castricum, 7 februari 2018

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 ge-

meentehuis. 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 werk-
dagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlim-
mendewoude@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 bouwplannen, het 
doorgeven van gevonden of verloren voor-
werpen, 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 af-
spraak

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

Colofon

09 xx maand 2018




