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Agenda Raadsplein, 13 februari

  Commissies
19.30  21.00  Burgeriniti ati ef van dhr. Van Balgooi waarin aan de raad wordt 

voorgesteld om de opdracht voor het maken en uitvoeren van 
een integraal verkeersplan voor Castricum toe te voegen aan het 
raadsprogramma. Dit verkeersplan dient onder meer een ongeli-
jkvloerse kruising met het spoor voor auto’s te bevatt en, mede 
gebaseerd op bijgevoegde suggesti es, als mogelijke verbeterin-
gen voor de mobiliteit in Castricum, voor zowel het auto- als voor 
het fi etsverkeer, met aandacht voor het milieu.

19.30  20.15  Eerste wijziging op de Verordening onroerend zaakbelasti ngen  
  2020 en de Verordening belasti ngen op roerende woon- en 
  bedrijfsruimten 2020

20.15  21.00  Commissie Algemene Zaken
 1A Besluitenlijst raadsvergadering 30 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
  Pauze
21.15  22.30  Vervolgbehandeling Lening Sti chti ng Meergranen (mogelijk deels  
  besloten)  

21.15  22.30  Ruimtelijke ontwikkeling Zanderij Zuid, deelgebied 3 (voormalig  
  bedrijfsterrein Kaptein Kaas en twaalf aangrenzende percelen)

22.45 – 23.00   Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen 
 4 Besluitvorming
 A Aangepast voorstel bij principeverzoek Schoollaan 2 te Limmen
 B Burgeriniti ati ef van dhr. Van Balgooi met 20 suggesti es voor 
  integraal verkeersplan waarbij het knelpunt aan de Beverwijker- 
  straatweg in Castricum wordt opgelost 
 C Statutenwijziging ISOB 
 D Moti e dialoog over vuurwerk 
 E Zienswijze op de kadernota D Hollands Noorden 
 F Zienswijze op de kadernota Omgevingsdienst NHN
  Zienswijze op de kadernota Vuilverbrandingsinstallati e Alkmaar  
  en Omstreken (VVI) 
 H Zienswijze op de kadernota WNK Personeelsdiensten 
 I Zienswijze op de kadernota Werkorganisati e BUCH 
 J Zienswijze op de kadernota Veiligheidsregio NHN 
 K Zienswijze op de kadernota Cocensus 
 L Zienswijze op de kadernota Regionaal Historisch Centrum 
  Alkmaar (RHCA) 
 M Zienswijze op de kadernota Recreati eschap Alkmaarder- en 
  Uitgeestermeer (RAUM) 
 N Eerste wijziging op de Verordening onroerende-zaakbelasti ngen  
  2020 
 O  Eerste wijziging op de Verordening belasti ngen op roerende  
  woon- en bedrijfsruimten 2020
 5 Sluiti ng

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

Agenda raadsinformatieavond / 
commissie 6 februari

  Raadsinformati ebijeenkomst
119.30  20.45  Evenementenbeleid:
  huidige werkwijze en eerste gesprek over totstandkoming nieuw 
  beleidskader

  Commissie
19.30  20.45  Zienswijze op de kadernota’s diverse verbonden parti jen:
  - D 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 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 24 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 

Ziet u iets in de openbare ruimte? Meld dit dan 
voortaan aan ons met Fixi. Met uw meldingen 
zorgen we samen voor een nog mooiere gemeente. 

Ziet u iets in de openbare ruimte? Bijvoorbeeld:
• kapott e straatverlichti ng 
• overvolle prullenbakken
• te hoog onkruid
• kapott e speeltoestellen of speeltoestellen die 
eigenlijk veel beter ergens anders kunnen staan
• wegwerkzaamheden waar u vragen over heeft 

Of ziet u in uw buurt regelmati g:
• fout geparkeerde auto’s
• zwerfvuil
• te hoog water
• fi etswrakken

eef dit dan aan ons door. Doe dit met Fixi. Met Fixi:
• ziet u wat er nog meer in uw buurt bij ons gemeld is
• blijft  u op de hoogte van de status van uw melding
• voegt u via de app eenvoudig foto’s toe. Een foto  
   zegt vaak meer. En helpt ons om de melding sneller     
   op te lossen 

eef uw melding aan ons door via castricum.nl, fi xi.nl 
of download de Fixi app. 

Fixi

Het Pla  orm Gehandicaptenbeleid Castricum (PGBC) is wegens vertrek van een van de 
vrijwilligers op zoek naar versterking van het team. Wij zoeken een enthousiast, acti ef 
en creati ef persoon (vanaf 18 jaar) die zich samen met de andere leden van het team wil 
inze  en voor de belangen van mensen met een beperking in de gemeente Castricum. 

Het team zoekt iemand die
• oog heeft  voor de belangen van mensen met een beperking;
• het leuk vindt om op te komen voor de belangen van mensen met een beperking;
• bereid is een keer per maand (3 uur) deel te nemen aan de bijeenkomsten van het P BC, 
   in principe op vrijdagochtend;
• bereid is daarnaast andere acti viteiten te verrichten voor het P BC;
• woont in de gemeente Castricum.

Voorkeur gaat uit naar iemand die slechtziend, blind of volledig rolstoela  ankelijk is of een 
verstandelijke beperking heeft , of door ervaring weet welke problemen mensen met deze 
beperkingen ervaren in het dagelijks leven.

U maakt deel uit van een enthousiast team en draagt bij aan de verbetering van de positi e 
van mensen met een beperking. U krijgt een vrijwilligersvergoeding van de gemeente van 
€25 per vergadering waar u bij aanwezig bent.

Over het Pla  orm Gehandicaptenbeleid Castricum
Het P BC is een offi  cieel adviesorgaan van de gemeente, maar is verder ona  ankelijk. Het 
adviseert aan de gemeente over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor mensen 
met een beperking, vooral als het gaat over de inrichti ng van de openbare ruimte en de 
toegankelijkheid van openbare gebouwen. Daarnaast worden andere acti viteiten verricht 
die van belang zijn voor mensen met een beperking. Adviezen, rapporten en verslagen van 
de vergaderingen van het P BC kun je vinden op de website van de gemeente Castricum, 
via deze link: www.castricum.nl/raad-en-college/pla  orm-gehandicaptenbeleid-castricum

Reageren en meer informati e
Meer weten? Of direct solliciteren? Stuur dan een mailtje naar info@pgbc.nl. U hebt nog de 
ti jd tot en met 28 februari 2020. 

Vacature Platform 
Gehandicaptenbeleid Castricum



ANDERE
OPENINGSTIJDEN
MILIEUSTRAAT!

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 
240120 Amberlint (kavel 21) in Limmen 
 het bouwen van een woning (WABO2000135)
270120 Woude 36d in de Woude 
 het ti jdelijk bewonen van een schuur (WABO2000147)
 Julianaweg 47 in Akersloot 
 het splitsen van een kavel (WABO2000150)
280120 Albert Schweitzerlaan 10 in Castricum 
 het wijzigen van een reeds afgegeven vergunning voor het bouwen van een 
 vrijstaande woning (WABO2000156)
 Molenbuurt in Akersloot 
 het kappen van 15 bomen (WABO2000163)
 Heereweg 77a in Castricum 
 het wijzigen van een woning (boerderij) (WABO2000164)
 De Loet 282 in Castricum 
 het plaatsen van een overkapping (WABO2000167)
290120 Amberlint kavel 18, kadastraal perseel secti e A, nr.0 in Limmen 
 het bouwen van een woning (WABO2000171)
 Bakkummerstraat 24a in Castricum 
 het ti jdelijk bewonen van een bijgebouw (WABO2000176)
300120 Poelven 54a en 56a in Castricum  
 het plaatsen van een hekwerk (terras) op de bovenwoning (WABO2000183)

Vergunningsvrije aanvraag: wordt niet verder behandeld
 Plantraam 3 in Limmen 
 het kappen van een berkenboom (WABO2000126)

 Leo Toepoelstraat 8 in Castricum 
 het vergroten van de woning (WABO2000101)

Ingetrokken aanvraag: wordt niet verder behandeld 
 Leo Toepoelstraat 8 in Castricum 
 het vergroten van de woning (WABO2000101)

Verleende omgevingsvergunningen
270120 Brederodestraat 17 in Castricum 
 het renoveren en vergroten van een woning (WABO2000014)
 Schelgeest 27 in Castricum
 het vergroten van de woning (WABO2000024)
280120 Houtsnip 5 in Castricum 
 het plaatsen van een dakkapel (zijdakvlak) (WABO2000003)
 Hazelnootlint 16 in Limmen 
 het plaatsen van een dakkapel (WABO2000077)
310120 Bakkummerstraat 24 in Castricum 
 vergroten van de woning (WABO1901758)

APV-vergunning 

Verleende evenementenvergunning
270120 Oude Parklaan 117, terrein Dijk & Duin, in Castricum  
 Roots Market op zondag 12 april, 28 juni en 27 september 2020 (APV1900905)

Meer informati e vindt u op onze website onder ‘aanvragen en regelen’
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Burgemeester en wethouders van Castricum hebben besloten de omgevingsvergunning 
milieu d.d. 25 juli 1994 inclusief de ambtshalve wijziging van d.d. 16 september 2008 voor 
tankstati on Kooijman, gelegen aan Soomerwegh 3 in Castricum, ambtshalve te wijzigen/te 
actualiseren. 

De omgevingsvergunning milieu van 25 juli 1994 en de ambtshalve wijziging van 16 septem-
ber 2008 zijn niet meer actueel en voldoen niet meer aan de beste beschikbare technieken 
(BBT). Tevens zijn een aantal voorschrift en van rechtswege komen te vervallen.
Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Ter inzage 
De aanvraag, beschikking en overige bijbehorende stukken liggen van 6 februari 2020 tot en 
met 19 maart 2020 ter inzage bij de gemeente Castricum.

Beroep
Belanghebbenden die ti jdig zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden aan wie 
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze(n) hebben ingediend, kunnen 
binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na de datum waarop het besluit ter inzage is gelegd, 
een beroepschrift  indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Secti e bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. 

Het beroepschrift  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 het beroepschrift  ook digitaal indienen bij de rechtbank via htt p://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening 
(DigiD). Voor meer informati e verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl.  

Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van het beroepschrift  is ver-
streken. Het indienen van een beroepschrift  schorst de werking van het besluit niet. Indien 
onverwijlde spoed dit vereist, kunt u ti jdens de beroepsprocedure de voorzieningenrechter 
van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treff en. Voor de behandeling van dit 
verzoek en het beroep wordt griffi  erecht geheven. 

Informati e
Meer informati e kunt u ti jdens kantooruren verkrijgen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord, telefoonnummer 088-1021 300.

Publicatie besluit ambtshalve wijziging omgevingsvergunningen milieu, 
Soomerwegh 3 in Castricum

De gemeente Castricum doet mee met de pilot ‘Flexwonen’ van het ministerie Binnenlandse 
Zaken. Samen met het bedrijf Flexwonen NH gaat de gemeente Castricum ti jdelijke woon-
ruimte realiseren in Castricum en Akersloot. De woonunits zijn bestemd voor woningzoeken-
den die dringend op zoek zijn naar ti jdelijke woonruimte: starters, jongeren en spoedzoekers 
(uit eigen gemeente) en vergunninghouders. Er zijn drie locati es die hiervoor in aanmerking 
kunnen komen. Voor omwonenden organiseren we inloopavonden. 

In gesprek met inwoners  
Met de landelijke pilot ‘Flexwonen’ kan de gemeente met een korte planologische procedure 
voor maximaal 15 jaar afwijken van een bestemmingsplan. Het ministerie geeft  per gemeente 
€300.000,- subsidie. Wethouder Slett enhaar: “We zijn erg blij dat we met deze pilot vanuit het 

Extra tijdelijke woonruimte in Castricum en Akersloot

Afval wegbrengen naar de Schulpstet?
ANDERE OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRAAT!

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

ministerie kunnen starten. Op deze manier kunnen we onze verantwoordelijkheid voor het 
woningtekort nemen door hier op in te spelen. Ik hecht in het hele proces wel veel belang aan 
het gesprek met de inwoners. We moeten het samen doen.”




