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Verkiezingen gemeenteraad
Weet wát je stemt, vul het Kieskompas in
Woensdag 21 maart kan je op 10 parti jen stemmen. Maar hoe weet je nou welke parti j waar 
voor staat? Om je op weg te helpen hebben we samen met de parti jen een Kieskompas ge-
maakt. De 10 parti jen geven hun standpunt op 29 stellingen. Zo kan het Kieskompas je op weg 
helpen met de keuze die je maakt. 

Vul het Kieskompas in via 
htt ps://castricum.kieskompas.nl 
of via die app Castricum stemt.

Weet wát je stemt, kom naar 
een debat
Wil je weten hoe de politi eke 
parti jen denken over bepaalde 
onderwerpen? Kom dan naar het 
slotdebat op zondag 18 maart. 
Vanaf 19.30 uur ben je welkom in 
Theater Koningsduin in Geester-
hage. Daar begint om 20.00 uur 
het slotdebat. Alle lijstt rekkers 
gaan met elkaar in debat over 
onderwerpen die in Castricum 
spelen. 

Wil je er bij zijn? Bestel dan je 
kaarten via www.castricum105.
nl. Het wordt georganiseerd door 
OVC, LOV, Goed Contact en Om-
roep Castricum. 
Deze en andere belangrijke data vind je in de app Castricum stemt.

Download de app Castricum stemt!
Het is niet alleen belangrijk dát je stemt, maar ook dat je weet wát je stemt op woensdag 21 
maart. Meer over waar je kunt stemmen, op wie je kunt stemmen en waarom je moet stemmen 
vind je in de app Castricum stemt. 

Download de app op jouw mobiel of smartphone. Download je de app voor je tablet? Vink dan 
even aan dat je zoekt op apps voor mobiel.

Tijd Onderwerp   
Carrousels  
19.00 – 19.30 Vervolgbehandeling bijdrage egalisati efonds aan plan 18
 huurwoningen Limmen Zandzoom (besloten) 
19.30 – 20.45 Zienswijze op begroti ngswijziging BUCH-werkorganisati e 
19.30 – 20.45 Consultati e raad uitwerking maatregelplan Beverwijkerstraatweg:
 voornemen uitwerking LVO oplossingsrichti ng 2A   
 pauze  
21.00 – 22.00 Vaststellen ruimtelijk kader voor de realisati e van een groeps-
 accommodati e met zorg op het perceel Heereweg 114 te Bakkum
21:00 – 22.00 Zienswijze oprichti ng coöperati e GGD  
22.00 – 22.30 Moti e plaquett e in de raadzaal van arti kel 1 in de Grondwet  
22.00 – 22.30  Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen*  

Raadsvergadering
Tijd Onderwerp 
22.45 1 Opening en mededelingen  
 2 Vaststellen agenda  
 3 Advies van raad aan college inzake burgeriniti ati ef verharden
 schelpenpad park Vuurbaak/Middenweg te Limmen  
 4 Debat Raad  
 A Actuele politi eke onderwerpen   
 5 Besluitvorming  
 A Voorstel zwemvoorziening Castricum  
 B Regionale Detailhandelsvisie  
 C Voorstel rondom bestuurscultuur   
 D Tweede wijziging legestarieventabel   
 E Bijdrage egalisati efonds aan plan 18 sociale huurwoningen Limmen  
  (o.v.b. van carrouselbehandeling)   
 F Verordening ambtelijk bijstand en fracti eondersteuning   
 G Afrekening fracti ebudgett en 2017   
 H Doelmati gheidsverordening 213A   
 I Zienswijze oprichti ng coöperati e GGD (o.v.b. van carrouselbehandeling)
 J Moti e plaquett e art. 1 grondwet in raadzaal (o.v.b. van carrousel-
  behandeling)
 K Principeverzoek voor de realisati e van een groeps- accommodati e  
  met zorg
  op het perceel Heereweg 114 te Bakkum (o.v.b. van carrousel-
  behandeling)
 L Bekrachti gen geheimhouding nadere fi nanciële onderbouwing 
  Kennemer Wonen    
 M Bekrachti gen geheimhouding Vaststellingsovereenkomst  
 N Initi ati efvoorstel m.b.t. kruising Visweg- Rijksstraatweg te Limmen 
 6 Sluiti ng  

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

 Agenda Raadsplein 8 maart 2018

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 woensdag 28 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

150218 M.H. Tromplaan 15 in Castricum
  Het vergroten van de woning (erker)
  Van Egmondstraat 5a in Castricum
  Het veranderen van bedrijfsfuncti e naar woonfuncti e
  De Crimpen 5 in Akersloot
  Het wijzigen van de voorgevel
  Dusseldorperweg 56 in Limmen
  Het verbouwen van een café
160218 Limmer Linten fase 2b (omgeving Nieuwelaan) in Limmen.
  Het bouwen van 50 woningen
  Limmer Linten fase 2c (omgeving Visweg) in Limmen
  Het bouwen van 2 woongebouwen en 2 rij-woning blokken

170218 Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 27 in Limmen
  Het veranderen van de kozijnen aan de voorzijde van  de woning
190218 Parkeerterrein bij strandopgang in Castricum
  (doorzetti  ng ingediende aanvraag  24-11-2017)
  Het aanpassen van het parkeerterrein
200218 Goudenregenlaan 47 in Castricum
  Het plaatsen van een dakopbouw
210218 Breedeweg 77 in Castricum
  Het bouwen van een schuur

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling gesteld 
en worden niet verder behandeld 
Vergunningsvrij: Marti n Luther Kingstraat 8 in Akersloot
Het plaatsen van een dakkapel (voorzijde)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
200218 Buurtweg 20 in Akersloot 
  Het plaatsen van een fi etsenstalling en afvalcontainer
230218 Kerkweg 6 in Limmen
  Het uitbreiden van een dakkapel
  Maatlat 8 in Limmen 
  Het plaatsen van een hekwerk

Werkzaamheden oevers Beethovensingel
Het groen aan de Beethovensingel krijgt een opknapbeurt. In maart start aannemer Stoop uit 
Waarland met de aanleg van een natuurvriendelijke oever. De werkzaamheden duren enkele 
weken.

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de beschoeiing. Een gedeelte van de bermen 
wordt afgegraven, zodat de oevers die min of meer op gelijke hoogte met de waterlijn komen te 
liggen. 

In het najaar worden nieuwe bomen geplant en volgend jaar is het straatwerk aan de beurt. 
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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. 

Verleende APV-vergunning
Datum Adres
210218 Zeeweg 71 in Castricum
  Evenementenvergunning The Tour Bond/muziekavond
210218 Dorpsplein in Castricum
  Evenementenvergunning  Westendorf reünie bij Café Balu op zondag 15 april 2018  
  van 16.00 uur tot 23.00 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 APV via apv@debuch.nl of via 088 
9097561.

Vastgesteld bestemmingsplan 
‘Eerste parti ele herziening Castricum-Centrum’
Burgemeester en wethouders maken op grond van arti kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening be-
kend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 februari 2018 het bestemmingsplan 
‘Eerste parti ele herziening Castricum-Centrum’ heeft  vastgesteld. De gemeenteraad heeft  
besloten geen exploitati eplan vast te stellen voor het bestemmingsplan.

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de renovati e van het winkelcentrum Geesterduin in Castri-
cum. 

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, en de hierbij behorende stukken zijn 
met ingang van 1 maart 2018 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijke-

plannen.nl onder planID: NL.IMRO.0383.BPC17WcGeesterduin-VS01. Daarnaast ligt het be-
stemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1.

Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van de dag na 
die waarop het besluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken beroep bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen 
gebruik maken:
• een belanghebbende die ti jdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft  ge-
bracht;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn ziens-
wijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen;

Het beroepschrift  moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift  moet zijn ondertekend en 
bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen kan 
via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. 

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Ingevolge arti kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van 
het bestemmingsplan, in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoem-
de beroepstermijn afl oopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. 
Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. 
Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitt er van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal indie-
nen kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn een der-
gelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

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 petradrenth@debuch.nl of janvanboven@
debuch.nl .

Castricum, 28 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

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
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Wegwerkzaamheden 
Kleibroek en rotonde Regio - Castricum   De werkzaam-
heden aan de Kleibroek, inclusief 
rotonde Torenstraat, en de Ko-
ning Willemstraat zijn gestart. Het 
gaat om vervangingen en aan-
passingen van leidingen en om 
herinrichting. De rotonde wordt 
verplaatst en aangepast, met vrij-
liggende fietspaden. Uitvoering 
vindt in delen plaats om het ver-
keer in de hoofdrichting door te 
kunnen laten gaan. De dienstlei-
dingen worden vervangen van-
wege de verplaatsing van de ro-
tonde.

De rijbaan van de Kleibroek wordt 
compleet opgebroken, waarna 
een regenwaterriool wordt aan-
gelegd. Daarna wordt een fun-
dering aangebracht en de nieu-
we weg opgebouwd. De fiets-
paden worden verbreed waarbij 
het oostelijke fietspad ook in as-
falt wordt uitgevoerd. Het riool 
voor de huizen aan de zuidoost-
zijde wordt vervangen, het voet-
pad aldaar wordt verplaatst naar 

de erfgrens. Bij deze herinrichting 
worden bomen verwijderd: deels 
vanwege de werkzaamheden, 
deels vanwege hun ongezonde 
staat. Er worden resistente iepen 
teruggezet. De herplant is in het 
najaar in de groenstrook tussen 
de Kleibroek en de Iepenlaan.

In de Koning Willemstraat wor-
den de dienstleidingen vervan-
gen. Het bestaande gemengde ri-
ool in het trottoir wordt vervan-
gen door een vuilwaterriool en 
een regenwaterriool in de rijweg. 
De bestrating wordt opnieuw 
aangebracht met nieuwe beton-
straatstenen. De bomen die aan 
het einde van hun levensduur zijn 
worden gekapt en in het najaar 
vervangen door nieuwe bomen. 

De aannemers gebruiken de Brink 
en van het grasperk in de hoek 
Meidoornlaan/ Kleibroek voor ke-
ten en opslag. Ook komen er tij-
delijke depots op het parkeerter-
rein aan de Prinses Beatrixstraat 

bij de kerk. Het gemeentelijke 
terrein aan de Eerste Groenelaan 
wordt gebruikt als tijdelijk grond-
depot. De nutsbedrijven begin-
nen met de werkzaamheden aan 
de rotonde Torenstraat. Het werk 
is naar verwachting medio ju-
li 2018 gereed. In het najaar van 
2018 worden de nieuwe bomen 
geplant.

Zestig jaar Vogelwerkgroep
Regio - Dit jaar viert Vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland 
het zestigjarige lustrum. Dit gaat 
breed gevierd worden, met een 
expositie van de diverse groepen 
binnen de Vogelwerkgroep. Ook 
zijn er verschillende lezingen en 
een jeugdexcursie.  Op 10 maart 
start de jubileumviering met het 
openen van een expositie over 
het wel en wee van de verschil-
lende werkgroepen. Op die dag is 
er al een uitgebreid programma. 
De jeugdexcursie start om 9.30 

uur bij De Hoep en gaat via de ijs-
baan en vogelhut De Winterko-
ning terug naar De Hoep. Na de 
excursie zal de expositie bezocht 
worden van de Vogelwerkgroep. 
Deze excursie is voor kinderen 
vanaf tien jaar en er zijn geen kos-
ten aan verbonden.
Om 14.00 uur start een lezing van 
Wim de Groot over vogels in Zuid-
Amerika. De officiële opening 
van de expositie, zal in de pauze 
van de lezing plaats vinden. Bij 
de  afsluiting van de expositie op 

21 april is er nog een lezing om 
14.00 uur over tien jaar stadsvo-
gelbescherming door Jip Louwe 
Kooimans. Voor dieren die in de 
stad hun belangrijkste leefgebied 
vinden, moet de bescherming 
plaatsvinden binnen de grenzen 
van de stad. In 2006 startte Vogel-
bescherming Nederland als eer-
ste ter wereld een beschermings-
plan voor stadsvogels. De werke-
lijke viering voor de leden is op 24 
maart vanaf 13.00 uur in De Hoep, 
waar twee besloten lezingen.
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