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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 een vertegenwoordigers van alle fracti es 
spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid. 

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 25 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 

Agenda Raadsplein 14 februari 2019

Agenda Raadsinformatieavond / 
commissie 7 februari 2019

 Tijd Onderwerp
19.30 – 20.45  Ophalen input op concept initi ati efvoorstel biodiversiteit in parken en  
 bermen binnen de bebouwde kom
19.30 – 20.45   Raadswerkgroep digitalisering
 Pauze

 Commissie
21.00 – 22.30 ienswijze op kadernota’s gemeenschappelijke regelingen:
 • WNK personeelsdiensten
 • Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD)
 • Recreati eschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)
 • Vuilverbrandingsinstallati e (VV )
21.00 – 22.30 Vervolgbehandeling huisvesti ng Horizon*

Het afgelopen jaar ontvingen maar liefst eenentwinti g 
inwoners van onze gemeente een Koninklijke ondersc-
heiding.

Daarmee kregen zij een blijk van waardering uit 
de samenleving voor alle langdurige inzet voor de 
maatschappij op allerlei terreinen. Kent u ook iemand 
in uw omgeving die een lintje verdient? Dan kunt u die 
persoon voordragen. Neem contact op met de ge-
meente waarin de persoon woont.

Een koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden:
• ti jdens de jaarlijkse lintjesregen’, dit is de laatste werkdag voor Koningsdag
• en bij een bijzondere gelegenheid, zoals bijvoorbeeld een afscheid of een jubileum.

raag op ti jd een lintje aan
Wanneer u iemand wilt voordragen voor een lintje, doet u dat dan voor 1 juli 2019 als u wilt dat 
de onderscheiding ti jdens de jaarlijkse lintjesregen’ in 2020 wordt uitgereikt. 
Een voorstel voor de uitreiking bij een bijzondere gelegenheid, moet zes maanden voor de 
gewenste datum van uitreiking worden ingediend. 

eer informati e? 
Over de regels rond de toekenning van lintjes kunt u alles lezen op de website www.lintjes.nl.
Voor meer informati e over het aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding kunt u con-
tact opnemen met Els Verbeek van het bestuurssecretariaat, telefoon 088 – 909 7057 of via 
emailadres elsverbeek@debuch.nl.

Kent u iemand die een lintje verdient? 

 
Tijd Onderwerp 
Commissies   
19.30 – 21.00 Algemene Plaatselijk Verordening (APV)
19.30 – 20.15 Amendement bij zienswijze op kadernota BUCH
20:15 – 21.00 Commissie Algemene Zaken* 
 Diversen 
 Pauze 
21.15 – 22.15 Ruimtelijk kader voor Dusseldorperweg 20-22a te Limmen 
21.15 – 22.15 inanciële uitgangspunten emeenschappelijke Regelingen 2019
22.30 Raadsvergadering 
 1  Opening en mededelingen
 2  Vaststellen agenda
 3  Debat raad 
 A  Actuele politi eke onderwerpen    
 4  Besluitvorming
 A  Voorstel rondom egalisati ereserve sociale woningbouw
  inclusief amendementen en moti es
 B Eventuele besluitvorming inzake Huisvesti ng Horizon
 C ienswijze op kadernota 2020 van de D
 D ienswijze op kadernota 2020 van het Regionaal
  Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
 E ienswijze op kadernota 2020 van de
  Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
  ienswijze op kadernota 2020 van de
  werkorganisati e BUCH incl. amendement
  ienswijze op kadernota 2020 van WNK
  Personeelsdiensten
 H ienswijze op kadernota 2020 van de Regionale
  Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD)
  ienswijze op kadernota 2020 van de
  Vuilverbrandingsinstallati e (VV )
 J Brief aan Recreati eschap Alkmaarder- en
  Uitgeestermeer (RAUM) inzake kadernota 2020
 5 Sluiti ng  

ers, erte e r i ers a  maatsc a e i e r a isa  es e  be ri e  u e  
ebrui  ma e  a  e m e i ei  m i  te s re e  bi  er er e  ie i  e c mmis

sievergaderingen aan de orde zijn. 

ie  u ebrui  e st te ma e  a  e m e i ei  m i  te s re e , u t u ic  aar
r t t e  met e a  aar  e er a eri  aats i t r 1 .00 uur aa me e  bi  

e ri   e ia raa s ri   e castricum. , f ia e te ef ummers 0  909 01  e  0  
909 01 .
Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

n de voorjaarsvakanti e, op 
maandag 18 en dinsdag 19 feb-
ruari, kunnen kinderen van de 
basisschool weer meedoen aan 
sportacti viteiten. 

• Op 18 februari kunnen kin-
deren van groep 1 en 2 van 
13.30 tot 14.30 uur rennen, 
springen, klimmen en zwaaien 
ti jdens de kleuterinstuif in 
sporthal De Waterakkers in 
Heemskerk. De sporti nstuif op 
18 februari is voor kinderen 
van groep 3 tot en met 8 van 
10:00 tot 12:00 uur in sport-
centrum De Bloemen in Castri-
cum. Kinderen kunnen o.a. ringzwaaien, trampolinespringen en voetballen. 

• De sporti nstuif op dinsdag 19 februari is voor kinderen uit groep 3 tot en met 8 van 10:00 tot 
12:00 uur in sporthal De Waterakkers in Heemskerk. Tijdens deze sporti nstuif kunnen de kin-
deren ook tennissen. 

Aan al deze acti viteit zijn geen kosten verbonden. Wel dient u uw kind(eren) van te voren aan te 
melden. Dit kan op www.teamsportservice.nl/kennemerland onder het kopje Agenda. 

Sport-, en cultuurkansen voor alle kinderen
Wist u dat gemeente Castricum samenwerkt met het Jeugdfonds Sport en Cultuur? Wij vinden 
namelijk dat alle kinderen moeten mee kunnen doen aan sporti eve en culturele acti viteiten. 
Door samenwerking met het fonds kunnen kinderen van minimagezinnen ook meedoen aan het 
Sportspektakel. ntermediairs (professionals zoals leerkrachten/intern begeleiders op school, 
maatschappelijk werkers, diaconie, Jeugdzorg, schuldhulpverleners en de buurtsportcoach) kun-
nen kinderen voor sporti eve en culturele acti viteiten bij het Jeugdfonds aanmelden. 

ragen en meer informati e
Buurtsportcoach Joyce van Tunen, telefoonnummer 06-11271205 of 
jvantunen@teamsportservice.nl 
acebook: htt ps://www.facebook.com/buurtsportcoach.castricum.7 

Kijk voor meer informati e over het fonds op: 
htt ps://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/noordholland/

Meedoen aan sportactiviteiten 
in de voorjaarsvakantie
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info@castricum.nl
tel. 14 0251 
Ma t/m vr: 8.00 – 17.00 uur.

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 
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur
postcode 1901: 
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902: 
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlim-
mendewoude@debuch.nl 

Openingsti jden 
Publieksbalies 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 
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 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

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 6 februari 2019
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 
omgevingsvergunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. De datum van ontvangst staat bij de kennisgeving. 
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 
230119 De Woude 36c in De Woude (E742) 
 Het bouwen van een woning (WABO1900148)
250119 Jan Miessenlaan 1 in Castricum 
 Het veranderen en vergroten van de woning (WABO1900159)
270119 Prins Hendrikstraat 29 in Castricum 
 Het uitvoeren van een constructi eve wijziging (WABO1900162)
280119 NS stati on Stati onsweg 8 in Castricum 
 Het realiseren van een kiosk op het perron (WABO1900167)
290119 Hogeweg 43 in Limmen 
 Het wijzigen van een kantoor in woonruimte (WABO1900169) 
310119 Limmer Linten 2c in Limmen  
 Het bouwen van een vrijstaande woning (WABO1900186)

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling gesteld 
en worden niet verder behandeld 
U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met
 de gemeente.
Buiten behandeling: 
 • Hogeduin 9 in Castricum 
    Het bouwen van een schuur (WABO1801159)
 • Woude 36d in De Woude (E741)  
    Het plaatsen van een schuur t.b.v ti jdelijke bewoning gedurende de bouw van een  
    woning (WABO1802033)
Vergunningsvrij: 
 • Ostara 1 in Limmen  
    Het bouwen van een garage (WABO1900049)
 
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
290119 Hogeweg 4 in Limmen  
 Het bouwen van een woning (WABO1802015)
300119 Dusseldorperweg 65, 65a, 65b en 65c in Limmen 
 Het verbouwen van een woonwerkpand naar vier appartementen (WABO1802013)
 Geesterweg 1b in Akersloot 
 Het  realiseren van een hondenopvang (WABO1801991)
310191 Geesterweg 3 in Akersloot 
 Het plaatsen van nieuwe dakpannen en 2 (dummy) schoorstenen (WABO1802065)

Omgevingsvergunning – uitgebreide procedure)
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te verlenen:
Datum Adres 
310119 Hogeweg 55 in Limmen.
 het wijzigen brandveilig gebruik van het gebouw het Kleurenorkest (WABO1801399)

Beroep
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis 
van Castricum. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij administrati eVTH@debuch.nl.
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, een 
beroepschrift  indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Secti e Bestuursrecht (Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem). Voor de behandeling van een beroepschrift  is griffi  erecht verschuldigd.

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te verlenen:
Datum Adres 
290119 Diverse percelen binnen de gemeente Castricum 
 Het plaatsen van trott ers voor verkiezingen (WABO1802058)
 Zeeweg 31 in Castricum 
 het bouwen van een berging (WABO1802005)
 Jan van Nassaustraat 1 in Castricum. 
 Het bouwen van een schuur op het perceel (WABO1900123)
300119 Woude 36d in De Woude (E741) 
 Het bouwen van een houten woning (WABO1801987)
010219 Van Bergenlaan 1 in Castricum 
 Het vergroten van de woning (WABO1900054)

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen zes weken 
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 
290119 Evenemententerrein De Brink in Castricum  
 Verleende evenementenvergunning, Circus Barani Castricum 2019, van woensdag 
 3 juli 2019 t/m zondag 7 juli 2019, verzenddatum besluit 29 januari 2019 (  
 (APV1801101)

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen zes weken 
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-vergunningverlener via 
apv@debuch.nl of via 088 9097561.

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum, 6 februari 2019.

Kinderen uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een 
vereniging, voor een sporti eve of culturele acti viteiten, kunnen via het 
Jeugdfonds Sport en Cultuur meedoen. De gemeente werkt samen met het 
Jeugdfonds. Het fonds verstrekt geen geld aan ouders/verzorgers, maar 
betaalt het lidmaatschapsgeld en eventueel benodigdheden rechtstreeks 
aan de vereniging of de winkel.

Aanmelden via intermediairs
U kunt uw kind aanmelden via een intermediair, bijvoorbeeld via maatschappelijk werk, diaco-
nie, Jeugdzorg, schuldhulpverlener, de buurtsportcoach of via school. 

Hebt u vragen?
Meer informati e en voorwaarden kunt u vinden op htt ps://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/
noordholland/. Voor vragen over dit fonds kunt u ook terecht bij de buurtsportcoach in Castricum, 
Joyce van Tunen, e-mail jvantunen@teamsportservice.nl, telefoonnummer 06-11271205.

Alle kinderen moeten mee kunnen 
doen aan sport- en cultuuractiviteitenHuis van Hilde is op zoek naar een Look a Like van Julia, het 

meisje uit de Bronsti jd (ca. 2000-800 v. Chr.) dat ti jdens een 
opgraving in Bovenkarspel in 1974 werd gevonden door arche-
ologen. De uitverkorene krijgt de eer een rol te spelen als Julia 
in vier korte fi lms en foto’s voor bij de nieuwe tentoonstelling. 

Op zondag 17 februari zijn de auditi es, de opnamedagen vinden 
op 26 en 28 februari plaats. De gekozen Julia Look a Like speelt in 
de opnames samen met re-enactors scenes die plaatsvinden in de 
Bronsti jd. De gezochte Julia is idealiter tussen de 17 en 25 jaar, lijkt 
een beetje op Julia en is natuurlijk heel enthousiast om een rol te 
spelen in de korte fi lms. Acteerervaring is geen vereiste! 

Auditi e doen? 
De auditi es vinden plaats op 17 februari, van 14.00 tot 16.00 uur. Meld je van tevoren aan door 
een mail te sturen naar frontoffi  ce@huisvanhilde.nl met je naam, leeft ijd, mailadres en tel-
efoonnummer. Stuur een foto van jezelf mee.

Lijk je op Julia, het meisje uit de Bronstijd? 




