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Agenda Raadsplein 30 januari 2020
  Commissies
19.30  20.45  Burgeriniti ati ef van dhr. Van Balgooi met 20 suggesti es voor  
  integraal verkeersplan waarbij het knelpunt aan de 
  Beverwijkerstraatweg in Castricum wordt opgelost

19.30  20.45  Diverse voorstellen inzake onderwijs:  
  - Statutenwijziging ISOB
  - Doordecentralisati e vso de Spinaker 
  Pauze
21.00  21.45  Moti e dialoog over vuurwerk  

21.00  21.45  Commissie Algemene Zaken
 1A Ophe  en geheimhouding op geheime gedeelte noti ti e  exwonen
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 16 januari 2020
 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

22.00 – 22.15   Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen 
 4 Besluitvorming
 A Ophe  en geheimhouding op geheime gedeelte noti ti e  exwonen
 5 Sluiti ng
  

Burgemeester Mans ontsteekt Levenslicht 

Agenda raadsinformatieavond / 
commissie 6 februari 2020

  Raadsinformati ebijeenkomst
19.30  20.45  Evenementenbeleid 

  Commissie 
19.30  20.45  Zienswijze op de kadernota’s diverse verbonden parti jen:

  - GGD Hollands Noorden
  - Omgevingsdienst NHN
  - Vuilverbrandingsinstallati e Alkmaar en Omstreken (VVI)
  - WNK Personeelsdiensten 
  Pauze
21.00  22.30  Zienswijze op de kadernota’s van diverse verbonden parti jen:
  - Werkorganisati e BUCH
  - Veiligheidsregio NHN
  - Cocensus 
  - Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) 
  - Recreati eschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek met 
inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen voor-
leggen 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 hoe   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 griffi  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 raadsgriffi  e@castricum.nl.

De raad zit voor u klaar tijdens het 
Raadsspreekuur 

Hoe maken we de vrijdagse 
weekmarkt in Castricum 
aantrekkelijker? Marktkoop-
lieden, ambtenaren en Henk 
Ruijter programmaleider 
‘Versterking Winkel- 
Verblijfsgebieden’  zijn er 
vorige week over in gesprek 
gegaan. Iedereen is het 
er over eens dat de markt 
kleiner en gezelliger moet 
worden. 

De gemeente wil graag dat 
de markt verbetert, en wil 
dat mogelijk maken, maar 
vindt dat vernieuwing uit de 
kooplieden zelf moet komen. 
Ideeën hebben de marktmensen genoeg: het compacter maken van de markt, minder ruimte tus-
sen de kramen en het verschuiven van de markt richti ng Bakkersplein en/of Dorpsplein. Ook zijn 
er plannen voor een duidelijker communicati e. Er komt een vervolgbijeenkomst om echt knopen 
door te hakken, zodat het gezamenlijke doel van een leuke gezellige markt kan worden bereikt. 
(Met dank aan Aart T th)

Op 24 januari ontstak burgemeester Toon Mans  in aanwezigheid van vele belangstellenden 
- het ti jdelijk lichtmonument ‘’Levenslicht’’ bij het Joods monument. Het is nog tot en met 2 
februari te zien in de hal van het gemeentehuis bij de leestafel.

Het ti jdelijke monument bestaat uit lichtgevende stenen, die door de aanwezigen bij elkaar
werden gelegd om zo steen voor steen, mens voor mens de 32 Castricumse Holocaust-
slachto  ers te herdenken. Hiermee houden we s mbolisch de gedachte aan de slachto  ers van 
de Holocaust levend.

Gaat u een evenement organiseren? Denk dan vooraf goed na of de maatregelen die bij de 
vergunning horen haalbaar zijn. U zult misschien denken  Ja dat is toch logisch? . Vaak wel, 
maar u moet er maar net aan denken.

Voorbeelden
We nemen als voorbeeld de invloed van weersomstandigheden bij een evenement. U organiseert 
een evenement in september. Het kan prachti g weer zijn, maar het kan ook met bakken uit de 
lucht komen. Overweeg ti jdens de voorbereidingen al of u zonnebrandcr me of poncho’s inslaat. 
Een ander voorbeeld is de aanwezigheid van medische hulpverlening. A  ankelijk van de groott e 
van het evenement wordt bepaald hoe uitgebreid de EHBO-post moet zijn. Bij een klein 
evenement is een afgesloten ruimte met een behandeltafel en EHBO-tas voldoende. Bij een groot 
of risicovol evenement is een volledig ingericht en herkenbare EHBO-post nodig.

Richti jnen
Zo zijn er ook diverse richtlijnen over brandveiligheid waar u rekening mee moet houden. Bijvoor-
beeld bij het gebruik van tenten ti jdens uw evenement. Een tent maakt uw evenement bestand 
tegen het wisselvallige Nederlandse weer, maar gee   ook sfeer aan uw evenement. Een logische 
gedachte om ze te willen gebruiken. Let wel, tenten vallen onder ti jdelijke bouwwerken en zijn 
daarmee aan regels gebonden. Deze regels zijn er niet voor niets, er kan tenslott e een groot aantal 
bezoekers gebruik maken van de tent. Zij moeten op een veilige situati e kunnen rekenen. Als u zulk 
soort zaken van te voren goed hee   uitgezocht, komt u later niet voor verrassingen te staan.

Meer informati e
Op de site van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
(www.vrnhn.nl/veilig-leven/veilig-evenement) vindt u meer informati e om uw evenement zo 
veilig mogelijk te laten verlopen.

Veilig een evenement organiseren

Plannen voor gezelliger weekmarkt 

Komt u maar! Wie maakt me los? Foto: Castricum.info

Inwoners kunnen vanaf 5 februari ook ti jdens een inloopspreekuur bij het Sociaal Team Aker-
sloot terecht. onder afspraak en vrijblijvend kunnen mensen dan langskomen, voor zichzelf 
of voor een ander. Voor vragen, advies, hulp of extra ondersteuning over bijvoorbeeld de 
Wmo, werk en inkomen, gezondheid of jeugdhulp  kunnen mensen bij het team terecht. Elke 
woensdag van 14.00-16.00 uur in d’Oude Jacobus, Julianaweg 20 in Akersloot. 

Gezond en lekker leven is niet alti jd vanzelfsprekend. Het lukt dan niet alti jd om zelf, of met 
mensen in uw omgeving een oplossing te vinden. Dan is het belangrijk dat u ergens terecht 
kunt. Voor de aanpak tegen eenzaamheid werken het Sociaal Team en het Steunpunt Eenzaam-
heid Castricum samen. Voor vragen en meer informati e kunt u ook bij het Sociaal Team Aker-
sloot terecht via email naar sociaalteamakerslootlimmendewoude@debuch.nl of telefonisch via 
14 0251 (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur) of via www.castricum.nl. Voor meer informati e 
over het Steunpunt Eenzaamheid Castricum kunt u kijken op www.steunpunteenzaamheid.nl

Vanaf 5 februari inloopspreekuur Sociaal 
Team Akersloot in d’Oude Jacobus



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 29januari
Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen
Datum Adres 
190120 Kerkweg 40a in Limmen 
 ontheffi  ng van huidige bestemmingsplan winkel naar woning (WABO2000096)
 Leo Toepoelstraat 8 in Castricum 
 vergroten van de woning (WABO2000101)
 Juliana van Stolbergstraat 68 in Castricum 
 plaatsen van een dakopbouw (WABO2000102)
200120 Kerkweg 40a in Limmen 
 wijzigen van bestemming detailhandel naar wonen (WABO2000113)
 Geesterduin 10 in Castricum 
 wijzigen van de brandcomparti mentering WC Geesterduin (WABO2000112)
210120 Hogeweg 152 in Limmen 
 het bouwen van een woning (WABO2000114)
220120 Meester Ludwigstraat 2a in Castricum 
 veranderen van opslagruimte in drie woningen (WABO2000125)
 Plantraam 3 in Limmen 
 kappen van een berkenboom (WABO2000126)

Aanvraag buiten behandeling
 Uitgeesterweg 2c in Limmen 
 het plaatsen van twee containers (WABO1901872)
 
Behandeltermijn aanvraag verlengd met max. 6 weken
200120 C.F. Smeetslaan 232 in Castricum  
 het bouwen van 2 appartementencomplexen (WABO1901931)
230120 Gasstraat 1 in Castricum  
 het verplaatsen van een bedrijfsloods (gewijzigd uitvoeren van de situati e)  
 (WABO1901938)

Vergunning verleend
220120 Sokkerwei 6 in Castricum
 het brandveilig gebruiken van een deel van het gebouw als kinderdagverblijf  
 (WABO1901051)

Meer informati e vindt u op onze website onder ‘Aanvragen en regelen’
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Vloerisolati e, 
spouwmuurisolati e en 
isolati eglas: u kunt zich 
nog aanmelden voor de 
inkoopacti e. De teller 
staat inmiddels op 422 
inschrijvingen en 516 
aangevraagde maatregelen. 
Geïnteresseerd? U hebt nog 
tot 31 januari gelegenheid 
om u vrijblijvend in te 
schrijven. 
 
Grote belangstelling
Begin november 2019 is 
de gemeente Castricum 
in samenwerking met 
CALorie en Winst uit je woning een inkoopacti e gestart. De acti e is geldig voor vloerisolati e, 
spouwmuurisolati e en isolati eglas. Ruim 9.800 woningeigenaren met een eigen dak hebben een 
brief met informati e over de acti e ontvangen. Na ruim 3 maanden en 260 adviezen aan huis 
loopt de acti e op zijn einde. 

De gemeente is blij met de grote belangstelling voor de acti e. Wethouder Falgun Binnendijk: “Bij 
de overgang naar een duurzame energievoorziening is een lager energieverbruik de eerste stap. 
Die stap kunnen we niet maken zonder de hulp van onze inwoners.”

Meer wooncomfort en lagere energielasten
De inkoopacti e duurt nog tot 31 januari 2020. Daarna sluit de inschrijving. Bewoners met vragen 
bellen met de servicedesk van Winst uit je woning op: 023-5836936. Inschrijven voor de acti e 
kan via www.calorieenergie.nl/isolati eacti e.

ANDERE
OPENINGSTIJDEN
MILIEUSTRAAT!

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!

Inkoopacti e voor woningisolati e is bijna afgerond

Meer dan 400 aanmeldingen voor de 
inkoopactie woningisolatie

Het Jac. P. Thijsse vwo is door Elsevier uitgeroepen tot één van de drie vwo ‘superscholen’ van 
Nederland. De Havo scoorde voldoende en de Mavo goed. En daarmee hoort het hele Jac. P. 
Thijsse College tot een van de 39 ‘superscholen van Nederland’. Een fantasti sche prestati e! 

Superschool
Het weekblad Elsevier beoordeelde 2453 schoolafdelingen in Nederland op basis van vier 
indicatoren: rendement onderbouw, doorstroom bovenbouw, onderwijspositi e derde leerjaar 
en examenresultaten. Bij de eerste drie van de vier indicatoren zat het vwo van Jac. P. Thijsse 
bij de beste 15%; de eindexamenresultaten scoorden bij het Jac. P. Thijsse voldoende. 

Gefeliciteerd Jac. P. Thijsse! 

Om de Geesterduinweg in Castricum veiliger te maken, zijn er vorig jaar al werkzaamheden 
verricht. Het vervolg hiervan is op maandag 27 januari gestart. Deze werkzaamheden zullen 
tot april 2020 duren. We werken tussen de noordelijke ingang van de Geesterduinweg tot aan 
de rotonde met de C.F. Smeetslaan. De planning is afgestemd met de bouwwerkzaamheden 
aan het winkelcentrum. Fietsers en voetgangers mogen niet binnen de bouwhekken komen. Er 
komen als het nodig is speciale loop- en fi etsroutes naar het Raadhuisplein.

Wat merkt u er van?
• Doorgaand verkeer over de Geesterduinweg is niet mogelijk van 27 januari tot half april 2020.
• Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid over de Henri Dunantsingel en de Marti n Luther Kinglaan.
• Het kruispunt Geesterduinweg-Nansenlaan houden we zo lang mogelijk open.
• De werkzaamheden zorgen overdag voor enige overlast in de vorm van geluid, minder parkeer-    
   gelegenheid en mogelijk dat uw straat minder gemakkelijk bereikbaar is.
• De ingang van het winkelcentrum bij de Vomar is ook bereikbaar vanaf het Raadhuisplein.

Geesterduinweg: 27 januari starten 
werkzaamheden




