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Agenda Raadsplein 16 januari 2020
  Commissies
19.30 – 20.45 Kwartaalrapportage strand 

19.30 – 20.45 Diverse ruimtelijke ontwikkelingen: 
  - Principeverzoek Schoollaan 2 te Limmen
  - Verklaring van geen bedenkingen bij omgevingsvergunning voor het  
  realiseren van 8 appartementen op het perceel Raadhuisweg 13-15 
  te Akersloot
  Pauze
21.00  22.30 Lening Sti chti ng Meergranen  
21.00 – 21.45 Verkoop aandelen Eneco
21.45 – 22.30 Commissie Algemene Zaken*
  1A Opheff en geheimhouding Risicoanal se Duin & Bosch
  2A Besluitenlijst raadsvergadering 19 december 2019
  2B Lijst van ingekomen stukken
  2C Lijst ter inzage gelegde informati e
  2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
  2E Vragen uit de raad

22.45 – 23.00  Raadsvergadering
  1 Opening en mededelingen
  2 Vaststellen agenda
  3 Debat raad
  A Actuele politi eke onderwerpen 
  4 Besluitvorming
  A Moti e Natuurinclusief Bouwen 
  5 Sluiti ng

Meer informati e vindt u op de website onder Raad en College’

In 2020 hebben meer mensen 
recht op huurtoeslag!

Restafval ook brengen bij buurgemeenten

Andere openingstijden 
milieustraat Castricum

De Wet op de huurtoeslag is veranderd. In 2020 krijgen meer 
huishoudens recht op huurtoeslag. Dit komt doordat er ruimer 
naar inkomensgrenzen wordt gekeken. Misschien komt u nu 
ook in aanmerking voor deze tegemoetkoming in de kosten 
van uw huur? Huurtoeslag wordt toegekend en als voorschot 
uitbetaald door de Belasti ngdienst. Het kan om aardig wat geld gaan. Of u hiervoor in 
aanmerking komt, hangt onder meer af van uw inkomsten, vermogen en woonsituati e. Hebt u 
vragen over huurtoeslag (of andere toeslagen), dan kunt u terecht bij Socius Maatschappelijk 
Dienstverleners, het servicepunt voor de Toeslagen bij de Belasti ngdienst. Bekijk samen met 
hen of u toeslagen kunt krijgen en of uw gegevens moeten worden aangepast.

Maak een afspraak via 088-887 69 00 of per e-mail info@socius-md.nl.  Dit kan op werkdagen 
tussen 09.00 en 11.30 uur en tussen 14.00 en 15.30 uur. Meer informati e vindt u op 
www.socius-md.nl

Sinds 2 januari bent u  net als alle inwoners van de gemeenten Bergen, Uitgeest en Heiloo - 
met uw afval welkom bij de milieustraten (afvalbrengstati ons) van deze buurgemeenten. Op elke 
dag, behalve zondag, is er een milieustraat open. Dat betekent dat de milieustraat Castricum 
voortaan op zaterdag de hele dag open is (8:30-16:00 uur), maar op maandag gesloten. 
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Nieuwjaarsreceptie

Op een gezellige en goed bezochte nieuwjaarsrecepti e heeft  
burgemeester Toon Mans de  gemeentepenning uitgereikt aan 
de Tuin van Kapitein Rommel. ‘Een verlaat verjaardagscadeau’, 
noemde de burgemeester het, want ‘Kapitein Rommel’ vierde 
afgelopen jaar het vijfentwinti gjarig jubileum. ‘In een ti jd van 
meer afstand, individualisering en eenzaamheid als groeiend 
probleem bent u voorbeeld van de kracht van verbinding. U 
helpt, u inspireert, u onderwijst, u verbindt, u creëert. Dat 
verdient waardering’, zo sprak de burgemeester vlak voor het 
overhandigen van de erespeld aan het bestuur van de sti chti ng. 

In zijn nieuwjaarstoespraak benadrukte de burgemeester hoe 
belangrijk de verbinding is voor de Castricum. Respect voor 
hulpverleners en handhavers. Samen de strijd aangaan tegen 
eenzaamheid. In een maatschappij die steeds meer zwart-wit 
lijkt te worden, waar meer met de vinger gewezen wordt en 
waar eerder overschreeuwd wordt dan gedebatt eerd, moet 
aandacht blijven voor wat ons als Castricummers verbindt. De 
burgemeester wenste iedereen een luisterend oor, wederzijds 
respect en een mooi 2020!

De Tuin van Kapitein Rommel is een begrip in Castricum. 
De tuin is een belangrijke sociale ontmoeti ngsplaats. 
Iedereen is er welkom. In het bijzonder zet de sti chti ng zich 
in voor mensen zonder werk, mensen met een handicap, 
buurtbewoners, ouderen en scholieren. De sti chti ng werkt 
met bijna 50 vrijwilligers.
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Kijk op www.castricum.nl voor 
prakti sche info. 
Maak via de website een afspraak voordat 
u naar het gemeentehuis komt. 
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding 
openbare ruimte via de website. 

Like ons op Facebook en Twitt er
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: WhatsApp 06 25756160
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00 
tot 17.00 uur. Voor spoed 24/7

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-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl 

Publieksbalies Gemeentehuis
Voor het aanvragen van uw paspoort,
rijbewijs, uitt reksels en vragen over zorg 
en fi nanciën maakt u vooraf een afspraak 
via afspraak.castricum.nl of 140251.
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Voor het afh alen van reis- en identi teits-
documenten, het bekijken van bouw-
plannen, 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 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

Publicati e Besluit maatwerkvoorschrift en geluid, 
Molenlei 17 in Akersloot

Burgemeester en wethouders van Castricum maken, gelet op het Acti viteitenbesluit milieu-
beheer, bekend dat zij op 2 januari 2020 hebben besloten maatwerk te stellen ten aanzien 
van het bedrijf Flink Meubel & Interieurspuiterij, Molenlei 17 in Akersloot. Het betreft  maat-
werk met betrekking tot het aspect geluid.

Datum van verzending besluit: 2 januari 2020.

Rechtsbescherming
Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend 
vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift  indienen bij de 
gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900BH Castricum. 
Het bezwaarschrift  moet in ieder geval het volgende bevatt en:

• uw naam, adres, postcode en woonplaats;
• de datum;
• over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
• de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
• uw handtekening.

U kunt uw bezwaarschrift  ook digitaal indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD.).

Het indienen van een bezwaarschrift  schorst de werking van het besluit niet. Indien onver-
wijlde spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland 
Noord, Secti e bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem vragen om een voorlopige 
voorziening te treff en.

U kunt het verzoekschrift  ook digitaal bij de rechtbank indienen via 
loket.rechtspraak.nl/bestuuursrecht.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informati e verwijzen wij naar 
www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffi  erecht geheven.

Informati e/Besluit inzien
Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u een contact opnemen met de Omgevingsdienst 
Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 088-1021300 (o.v.v. zaaknum-
mer OD.297432).

Kennisgeving meldingen arti kel 8.41 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken ter uitvoering van de Wet 
milieubeheer bekend dat op grond van arti kel 8.41 van deze wet de volgende melding is 
ontvangen:

Acti viteitenbesluit milieubeheer 

• Flink Meubel & Interieurspuiterij, Molenlei 17 (1921CX) te Akersloot, het wijzigen van 
het bedrijf door verandering van de drijver, de naam en acti viteiten van Autoschade naar 
Meubel/interieurspuiterij;

In genoemd Besluit zijn voorschrift en gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven 
moeten voldoen. Deze voorschrift en richten zich op de bescherming van het milieu. Wij 
controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschrift en.

Informati e:
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord (OD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.

Offi  ciële mededelingen woensdag 8 januari

Flamencogitarist Edsart Udo de Haes:
De Spaanse zon schijnt even in Heiloo
Regio - Met een optreden van 
� amencogitarist Edsart Udo 
de Haes en een nadere kennis-
making met de Cultuurkoepel 
op Landgoed Willibrordus zijn 
bezoekers op 19 januari ver-
zekerd van een mooie mid-
dag. Men waant zich bij de 
geluiden van de opvallende 
� amencogitarist Edsart Udo 
de Haes even in het zonnige 
Spanje.

Edsart Udo de Haes is werkzaam 
in Nederland, Spanje en daar-
buiten. Zijn composities heb-
ben een eigen taal met een rijk 
idioom. Muziek waarin hij de 
elementen van zijn klassieke 
conservatoriumopleiding ge-
bruikt, die in het brede � amen-
co universum passen. Zijn gi-
taarspel wordt in Spanje ge-
prezen om de prachtig klinken-
de sferen, die als de kou van 
het noorden tot diep in je bot-
ten door dringen. De Neder-
lander wordt daar omschreven 
als ,,de geboorte van een nieu-
we � amenco die een vloed aan 
tongen zal los maken. Een bui-
tenlander die met zijn gevoeli-
ge en � loso� sche spel het stok-
je van de Spanjaarden kan over-
nemen.”

In het tweede deel van de mid-
dag maken de bezoekers in de 
Cultuurkoepel nader kennis met 

de beeldende kunst. Nico Adri-
chem neemt het publiek mee 
naar de interessante kelder on-
der de betegelde vloer en orga-
nist Erik-Jan Eradus laat ieder-
een op het balkon kennismaken 
met het kerkorgel en zijn ge-
schiedenis. Deze middag wordt 
georganiseerd door Stichting 
Vrienden Cultuurkoepel Heiloo. 
De Vrienden zamelen geld in om 
de Cultuurkoepel steeds meer 
geschikt te maken als theater 
op Landgoed Willibrordus. Do-

nateurs en sponsors krijgen na 
a� oop een glaasje wijn, bier of 
fris. Zij dienen zich hiervoor per 
e-mail (secretariaat.vrienden@
cultuurkoepelheiloo.nl) aan te 
melden en ontvangen dan een 
consumptiebon retour. De zaal 
is zondag geopend vanaf 14.30 
uur, het optreden begint om 
15.00 uur. Kaarten à 15 euro zijn 
via www.cultuurkoepelheiloo.nl 
of bij het VVV-kantoor op Land-
goed Willibrordus te verkrijgen. 
(Foto: aangeleverd)

Europees kampioen Ivar Slik 
aan de start bij Egmond-Pier-Egmond
Regio - Ivar slik heeft beves-
tigd dat hij zaterdag 11 ja-
nuari meedoet aan Egmond-
Pier-Egmond. De kersverse Eu-
ropees kampioen strandrace 
gaat in Egmond voor het eerst 
zijn Europese trui showen aan 
het publiek. De 26-jarige ren-
ner uit Bergen zal gebrand zijn 
om deze thuiswedstrijd te win-
nen van sterke tegenstanders 
als Timothy Dupont en Lars 
Boom.

Met de toevoeging van Bergen-
se Slik verwacht organisator Le 
Champion een boeiende strijd 
om de felbegeerde trofee “het 
houten wiel”. De renner van Mon-
key Town - à Bloc bekroonde zijn 
topvorm bij het EK strandrijden in 
het Franse Duinkerke door drie ki-
lometer voor de streep weg te rij-
den bij Timothy Dupont (Bel) en 
Rick van Breda. Dupont was na af-
loop vurig op Slik door de wijze 
waarop de Noord-Hollander weg-

reed. Maar de jury was na het pro-
test van de Belg unaniem: Slik is 
de nieuwe kampioen. Slik: “Ik wil 
de strijd nogmaals aangaan met 
Dupont en de pedalen laten spre-
ken.”

Het was niet zo gek dat Slik dit 
kunstje liet zien tijdens het EK, 
want hij maakte al een verplet-
terende indruk op het strand. Zo 
won hij de Duin tot Duin race en 
werd hij tweede bij zowel Hoek 
van Holland - Den Helder als bij 
de MTB Strandrace in Schevenin-
gen. Vorig jaar werd de Berge-
nees al derde bij Egmond-Pier-
Egmond. Zijn rivaal uit België, Du-
pont, won echter al twee keer in 
Egmond.

Naast de beste Nederlandse 
strandrijders, doen er ook sterke 
Belgische en Franse renners mee 
bij de grootste strandrace van Ne-
derland. De Frans kampioen op 
het strand, Samuel Leroux, komt 
naar de Noord-Hollandse kust en 
neemt zijn Belgische ploegge-
noot Emiel Vermeulen mee. Bei-
de zijn prof voor de ploeg Natu-
r4Ever - Roubaix Lille Métropo-
le . Bij het EK strandrijden eindig-
de het duo als zesde en zevende. 
Zij zijn de gevaarlijke outsiders in 
het startveld bij Egmond-Pier-Eg-
mond. Kortom: er wordt nu al uit-
gekeken naar dé strandrace van 
het jaar. (Foto: aangeleverd)




