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Agenda Raadsplein 30 januari 2020

   Commissies
19.30  20.45  Burgeriniti ati ef van dhr. Van Balgooi inzake: ‘20 suggesti es  
   voor integraal verkeersplan waarbij het knelpunt aan de 
   Beverwijkerstraatweg wordt opgelost’ 

19.30  20.45  Diverse voorstellen inzake onderwijs:  
    - Statutenwijziging ISOB
    - Doordecentralisati e vso de Spinaker 
   Pauze
21.00  22.00  Moti e dialoog over vuurwerk  

21.00  22.00  Commissie Algemene Zaken
  1A Besluitenlijst raadsvergadering 16 januari 2020
  1B Lijst van ingekomen stukken
  1C Lijst ter inzage gelegde informati e
  1D Mededelingen van het college
   - Algemeen
   - Uit de samenwerkingsverbanden
  1E Vragen uit de raad
  
22.15 – 22.30   Raadsvergadering
  1 Opening en mededelingen
  2 Vaststellen agenda
  3 Debat raad
  A Actuele politi eke onderwerpen 
  4 Besluitvorming
  A Principeverzoek Schoollaan 2 te Limmen (onder voorbehoud 
   van ti jdige gereedheid aanpassing)
  5 Sluiti ng

Voorleeshulp op onze website

Agenda raadsinformatieavond 
23 januari 2020

  Raadsinformati ebijeenkomst
19.30  20.45 Presentati e stand van zaken dossier spoorwegovergang 
  Beverwijkerstraatweg 

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek 
met inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen 
voorleggen of een voorstel willen presenteren. Dit kan ti jdens het Raadsspreekuur dat elke 
twee weken plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 uur en 20.15 uur. U hoeft  dan niet bij 
alle fracti es langs, maar kunt in n keer met  vertegenwoordigers van alle fracti es spreken. U 
krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid. 

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 3 februari
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de gri   e. Dit kan tot en met 
de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-9097015 
of stuur een e-mail naar raadsgri   e@castricum.nl.

De raad zit voor u klaar tijdens het Raads-
spreekuur

Het college heeft  het voornemen om op grond van arti kel 5.6 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening van de gemeente Castricum, op 27-01-2020 een aanhangwagen zonder kenteken 
van de openbare weg te laten verwijderen. Deze aanhangwagen staat aan de Schoutenbosch ter 
hoogte van huisnummer 76, 1901 PD te Castricum. Dit voornemen is geregistreerd als zaaknum-
mer BOA1901489. 

Kosten
Wij wijzen erop dat de kosten voor het verwijderen van deze aanhangwagen voor rekening van 
de eigenaar komen.
Heeft  u vragen? Of is de aanhangwagen van u? Belt u dan op werkdagen  met de buitengewoon 
opsporingsambtenaren van de Gemeente Castricum. Zij zijn bereikbaar via 14 0251, tussen 9.00 
en 10.00 uur. 

Wegslepen aanhangwagen

Handig! Voortaan kunt u de tekst van de 
website laten voorlezen. Met n klik op de 
knop rechtsboven op alle webpagina’s start 
de voorleeshulp. U kunt ook een deel van de 
tekst markeren om voor te laten lezen. 

De voorleeshulp is niet alleen voor blinden en zeer slechtzienden. Zij hebben vaak hun eigen hulp-
middelen. De voorleeshulp maakt de websites vooral toegankelijker voor bijvoorbeeld bezoekers 
met een leerprobleem of leesbeperking zoals dysle ie. En voor mensen met een verminderd ge-
zichtsvermogen. Verder is het te gebruiken door iedereen die gewoon liever luistert dan leest.

Verbeteren toegankelijkheid
De voorleeshulp is een nieuwe stap op weg naar een betere digitale toegang. Digitale toegankelijk-
heid gaat erover dat informati e en diensten even bruikbaar zijn voor mensen met een functi ebe-
perking als voor alle anderen. 

We blijven werken aan een betere toegang tot onze digitale kanalen. Wilt u ons daarbij helpen 
door uw suggesti es of opmerkingen met ons te delen? 
Stuur deze dan naar webredacti e@debuch.nl of bel met de gemeente. 

Sportverkiezingenavond met ex-topjudoka Edith Bosch

Stem op uw favoriete sporter of sportteam
Op woensdagavond 12 februari worden de jaarlijkse Sportverkiezingen 2019 van de gemeente 
gehouden in restaurant Johanna’s Hof in Castricum. Tot die ti jd kunt u stemmen op uw favoriete 
sporter of sportt eam. Ga naar sportverkiezing.cal, en breng uw stem uit via de butt on ‘stemmen’. U 
ziet hier ook het overzicht van de genomineerde sportt alenten, sportmannen, sportvrouwen, sport-
teams. 

Op de avond van de bekendmakingen is er een speciale prijs voor een sporter met een beperking, en 
wordt de mooiste sportf oto van het jaar gekozen. 
De sportverkiezingen worden georganiseerd door Platf orm Sport met medewerking van weekblad 
De Castricummer en sti chti ng Omroep Castricum. Wethouder Ron de Haan is ook aanwezig, en 
voormalig topjudoka Edith Bosch (wereldkampioen, Europees kampioen en 3 Olympische medailles) 
geeft  een presentati e. Het programma van die avond leest u op de website sportverkiezingcal.nl.

Meer ruimte voor groen en terrassen

Dorpsplein Castricum wordt verbouwd
De gemeente gaat dit voorjaar het ‘horecaplein’ in het dorpshart van Castricum aanpassen. Er 
komt meer plaats voor groen en terrassen, en het gaat er ruimer uit zien. Sommige bomen gaan 
we vervangen of verplaatsen, zodat meer mensen kunnen genieten van de gezellige terrassen.

Groen en uitnodigend
Mooie bomen maken een plein uitnodigend. Op het horecaplein blijven de bomen daarom belang-
rijk. De bomen die er staan gaan we deels vervangen en verplaatsen. De mooie paardenkastanje 
blijft  staan; drie van de vier lindenbomen worden vervangen door twee amberbomen en een 
‘valse christusdoorn’. E n e tra amberboom krijgt een andere plek. 

Solarbank: zi  en en opladen 
tegelijk
Een aanwinst voor wie zijn telefoon 
wil opladen, is de nieuwe Solarbank, 
die er komt dankzij een schenking 
van Rabobank oord-Kennemer-
land. In het zitvlak zijn zonnepanelen 
verwerkt en twee oplaadpunten 
voor mobiele telefoons. Een lege 
batt erij opladen is dus een mooi 
e cuus om zitt end op deze bank 
van het plein te genieten. Er zal er 
trouwens ook een komen voor het 

S-stati on van Castricum.  

De stenen van het lichtmonument (Studio Roosegaarde) 

24 januari, 19.00 uur bij Joods monument

erdenk de slac to  ers olocaust met 
Levenslicht
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat het concentrati e- en vernieti gingskamp Auschwitz werd bevrijd. 
In Castricum is er daarom een bijzondere herdenking,  waarvoor iedereen in Castricum is uit-
genodigd. Op vrijdag 24 januari zal om 19.00 uur het lichtmonument van Daan Roosegaarde bij 
het oods monument ontstoken worden door burgemeester Toon Mans. Het oods monument 
bevindt zich bij het Oude Raadhuis op de Dorpsstraat. Het initi ati ef van het lichtmonument komt 
van het Nati onaal comit  4 en 5 mei in samenwerking met de VNG. 

Elke steen telt
Het ti jdelijk lichtmonument ‘Levenslicht’ is op 16 januari gepresenteerd in Rott erdam. Het bestaat 
uit 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen, die de 104.000 Joden, Roma en Sinti  vertegenwoor-
digen die in de Tweede Wereldoorlog uit ederland zijn gedeporteerd. In het donker lichten de 
herdenkingsstenen op. De stenen van het project Levenslicht zijn nu verspreid over ruim 170 eder-
landse gemeenten, waaronder Castricum.  Dit ti jdelijk lichtmonument maakt in die gemeenten de 
leegte en het gemis tastbaar van deze grote groep landgenoten die ti jdens de oorlog is vermoord, 
louter en alleen om wie zij waren , zegt comit voorzitt er Gerdi Verbeet. 



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

Milieustraat
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
di. t/m vrij. van 8.30 tot 15.45 uur, 
za. van 9.00 tot 16.00 uur. 
Zie www.castricum.nl/afval voor openings-
ti jden, ook die van de gemeente Bergen, 
Heiloo en Uitgeest

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

Offi  ciële mededelingen woensdag 22 januari
Aangevraagde omgevingsvergunningen

Datum Adres  
100120 Laan van Albert’s Hoeve 109 in Castricum 
 het wijzigen van de gevel (WABO2000057)
 Willem de Zwijgerlaan 50 in Castricum 
 het plaatsen van een dakopbouw (WABO2000055)
140120 Hazelnootlint 16 in Limmen 
 het plaatsen van een dakkapel (WABO2000077)
 Van Haerlemlaan 35 in Castricum
 het opsplitsen van een appartement (WABO2000079)
 Rubrum 24 in Akersloot 
 het wijzigen van de brandveiligheids-voorzieningen (WABO2000078)
160120 Koningsweg 7 in Akersloot 
 het vergroten van de woning (WABO2000088)
 Amberlint (kavel 11 en 12) in Limmen  
 het bouwen van twee onder een kap woning (WABO2000089)

Ingetrokken aanvraag
Molenlei (tegenover) 20 in Akersloot het bouwen van een loods (WABO1901901)
 
Behandeltermijn aanvraag verlengd met max. 6 weken
150120 Amberlint 30 in Limmen 
 het bouwen van een woning (WABO1901672)

Vergunningen verleend (reguliere procedure)
130120 Kerkpad 1 in Castricum  
 het restaureren van een monumentale kerktoren (WABO1901885)

140120 Nieuwelaan 8 in Limmen.
 het plaatsen van twee dakkapellen (WABO1902057)
160120 Wilhelminaplein 5 in Akersloot.
 voor het intern wijzigen van de constructi e (WABO1901949)

Meer informati e vindt u op onze website onder ‘aanvragen en regelen’

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van 
8 appartementen op het perceel Raadhuisweg 13-15 in Akersloot

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken bekend dat het ontwerp-
besluit omgevingsvergunning voor het bouwen van 8 appartementen op het perceel Raad-
huisweg 13-15 in Akersloot zes weken ter inzage ligt. 

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 23 januari 2020 t/m 4 maart 2020 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens 
is het plan te raadplegen op www.castricum.nl. 

Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schrift elijk een zienswijze indienen 
tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning bij het college van burgemeester en 
wethouders, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum, onder vermelding van ‘Zienswijze Raad-
huisweg 13-15 Akersloot’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze (op afspraak) 
en voor meer informati e: Kees Adema van het team Plannen & Projecten, bereikbaar via 
telefoonnummer 14 0251 of via de mail KeesAdema@debuch.nl.

Burgemeester en wethouders van gemeente Castricum,
22 januari 2020

INFOPAGINA
Denk mee over sporten en bewegen 
in uw gemeente
Bijna is het zover en dan zijn er voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo 
‘lokale sportakkoorden’ opgesteld en ondertekend. Het doel van deze lokale plannen is dat 
zoveel mogelijk mensen met plezier kunnen sporten en bewegen. Het gaat bij de plannen om 
het opti maliseren van bestaande en het maken van nieuwe afspraken en samenwerkingen 
tussen de lokale aanbieders. Het gaat ook om het vergroten van de maatschappelijke waarde 
van sporten en bewegen. Om lokale accenten en behoeft en van inwoners. Voor de plannen 
gaan betrokkenen lokaal en bovenlokaal op zoek naar ambiti es en een toekomstbestendige 
visie op sporten en bewegen. Om dit proces in goede banen te leiden zijn op basis van een 
Rijkssubsidieregeling onlangs vier ‘lokale’ onafh ankelijke sportf ormateurs aangesteld. Geïn-
teresseerden kunnen meedenken over sporten en bewegen in hun gemeente. Zij kunnen zich 
aanmelden om in februari mee te denken met de sportf ormateurs. De verwachti ng is dat in 
april de lokale sportakkoorden worden opgeleverd. Vanaf april gaan de betrokken organisati es 
met de ambiti es vanuit het akkoord aan de slag. Aan de ambiti es wordt een uitvoeringsbud-
get vanuit het Rijk gekoppeld. 

Aanvullen en opti maliseren
Er gebeuren al veel goede dingen op het gebied van sporten en bewegen. Met veel energie 
worden eeuwenoude sporten aangeboden of ontstaan er juist nieuwe initi ati even. Er bestaan al 
verschillende afspraken en samenwerkingen. Het ‘Lokaal Sportakkoord’ kan dat opti maliseren, 
door aanvulling en versterking. Want sport betekent meer dan alleen een gezellige en ontspan-
nen vrijeti jdsbesteding. Sporten bewegen dragen bij aan gezondheid, ontmoeti ng, verbinding en 
welzijn. Sporten en bewegen zijn, net als de samenleving, conti nue in ontwikkeling. 

Inspirati esessies in februari
De sportf ormateurs gaan de komende ti jd in gesprek met belanghebbenden en gaan op zoek 
naar ideeën over sporten en bewegen. Om een eff ecti ef en gedragen sportakkoord te formeren 
is samenwerking nodig tussen buurtsportcoaches, sportverenigingen, maatschappelijke organi-
sati es, individuele sporters, sportscholen, fysiotherapeuten en andere betrokken organisati es 
of ondernemers. Iedereen die ideeën heeft  over ‘wat er goed gaat of beter kan’ in Castricum is 
welkom om mee te praten. Daarvoor organiseren wij in februari interacti eve inspirati esessies.  

Aanmelden voor de Castricumse inspirati esessie
Wilt u een bijdrage leveren aan het lokale sportakkoord in Castricum? Op donderdag 6 februari 
is er een inspirati esessie. Meld u aan via sportf ormateurcastricum@gmail.com en denk mee!

ANDERE
OPENINGSTIJDEN
MILIEUSTRAAT!

Milieustraten geopend op zaterdag 
De openingsti jden van de milieustraten van Uitgeest, Castricum en Heiloo zijn per 1 januari 2020 
verruimd. U kunt er elke zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur terecht met uw grofvuil en bouwafval.
Let op! De afgelopen twee keer stond in de gemeentekrant per vergissing dat deze milieustraten 
op zaterdag vanaf 8.30 uur open zouden zijn. Dat is dus 9.00 uur.

Kijk op www.castricum.nl/afval 
of scan de QR-code voor de actuele openingsti jden

Afval wegbrengen naar de Schulpstet?

ANDERE OPENINGSTIJDEN 
MILIEUSTRAAT!

Open dinsdag-vrijdag 8.30-15.45 uur, 
zaterdag 9-16 uur

ANDERE
OPENINGSTIJDEN
MILIEUSTRAAT!




