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Agenda Raadsplein 14 februari 2019 

 
Tijd Onderwerp 
Commissies   
19.30 – 20.15 Vervolgbehandeling huisvesti ng Horizon*
19.30 – 20.15 Amendement bij zienswijzen kadernota’s gemeenschappelijke regelingen   
  
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 woning                                           
  bouw 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 oord-Holland oord
  ienswijze op kadernota 2020 van de
  werkorganisati e BUCH incl. amendement
  ienswijze op kadernota 2020 van W K
  Personeelsdiensten
 H ienswijze op kadernota 2020 van de Regionale
  Uitvoeringsdienst oord-Holland oord (RUD)
 I ienswijze op kadernota 2020 van de
  Vuilverbrandingsinstallati e (VVI)
 J Brief aan Recreati eschap Alkmaarder- en
  Uitgeestermeer (RAUM) inzake kadernota 2020
 5 Sluiti ng  
  
Inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisati es en bedrijven kunnen 
gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de commis-
sievergaderingen aan de orde zijn. 
  
Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich daar-
voor tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 17.00 uur aanmelden bij 
de griffi  e via raadsgriffi  e@castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088 
9097015.
Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Op 20 maart kunt u uw stem uitbrengen 
voor de leden van de Provinciale Staten 
en van het algemeen bestuur van het 
waterschap. U leest er alles over op de 
speciale webpagina www.castricum.nl/
Verkiezingen2019. 

Wat doen Provinciale Staten en het     
waterschap? 
•  Wat doet de provincie oord-Holland? 

Lees het op www.noord-holland.nl/
 Wat doet het waterschap, 
Hoogheemraadschap Hollands 

oorderkwarti er? 
 Lees het op www.hhnk.nl/
 Op beide websites vindt u ook een hulp bij het kiezen: de Stemhulp of Kieswijzer. 

Mag ik stemmen?  
U mag kiezen voor Provinciale Staten als u:
• 18 jaar of ouder bent op de verkiezingsdag;
• op 4 februari 2019 in de gemeente Castricum stond ingeschreven;
• de ederlandse nati onaliteit hebt.

U mag stemmen voor de Waterschapsverkiezingen als u:
• 18 jaar of ouder bent op de verkiezingsdag;
• Op 4 februari 2019 in de gemeente Castricum stond ingeschreven;
• De ederlandse nati onaliteit hebt, of
• De nati onaliteit van een lidstaat van de Europese Unie, of
• De nati onaliteit van een land buiten de EU en een geldige verblijfsti tel.

Ik wil in een andere gemeente stemmen - 
Regel dan een Kiezerspas 
U krijgt begin maart een stempas thuisgestuurd. 
Daarmee kunt u in een stembureau naar keuze in onze 
gemeente stemmen. 

ilt u in een andere gemeente stemmen, dan heeft  u een 
kiezerspas nodig.
• Met een kiezerspas voor de Provinciale Statenverkiezing 

kunt u stemmen binnen de provincie oord-Holland.
• Met een kiezerspas voor de Waterschapverkiezing kunt 

u stemmen binnen het grondgebied van waterschap 
Hoogheemraadschap Hollands oorderkwarti er. 

U vult het aanvraagformulier in. Dat kan nu al. Het formulier 
kunt u a  alen ti jdens openingsuren bij de recepti e van het 
gemeente f downloaden op de webpagina www.castricum.
nl/Verkiezingen2019. org dat wij het formulier uiterlijk 
15 maart hebben ontvangen. U kunt het ingevulde formulier 
e-mailen naar verkiezingen@castricum.nl of per post sturen 
naar: Bureau Verkiezingen, Raadhuisplein 1, 
1902 CA Castricum

Vanaf het moment dat u uw stempas in huis heeft  (begin maart), kunt u met de stempas ti jdens 
openingsti jden langskomen bij de recepti e van het gemeentehuis om uw stempas om te ruilen 
voor een kiezerspas. Dat kan tot dinsdag 19 maart, 12:00 uur.

Ik wil iemand anders voor mij laten stemmen; of ik wil voor iemand anders stemmen - 
Regel dan een Volmacht
Kunt u op de verkiezingsdag niet zelf komen stemmen? Laat dan een andere kiezer uw stem 
uitbrengen. Daarvoor is een volmacht nodig. Hieronder leest u hoe u dat kunt regelen.

 Onderhandse volmacht: invullen op uw stempas
 Voor zowel de Provinciale Statenverkiezing als de Waterschapsverkiezing kunt u een 

iemand voor u laten stemmen die in uw eigen gemeente woont én kiesgerechti gd is. 
Dat heet onderhands machti gen. Daarvoor vult u het volmachtgedeelte in op achterkant 
van uw stempas en plaatst uw handtekening. eef dan de stempas én een kopie van uw 
legiti mati ebewijs mee aan de kiezer die voor u gaat stemmen.

 chrift elijke volmacht
 Een schrift elijke volmacht vraagt u vooraf aan bij de recepti e van de gemeente. U kunt het 

ook downloaden. Met de schrift elijke volmacht kunt u een kiezer uit een andere gemeente 
voor u laten stemmen als u bijvoorbeeld door vakanti e uw stempas niet kunt omzett en in een 
onderhandse volmacht.

U vult samen het formulier in en u levert het in bij de gemeente. Het formulier moeten wij 
uiterlijk 15 maart 2019 hebben ontvangen. De gemeente maakt daarna een volmachtbewijs en 
stuurt het op naar de kiezer die voor u gaat stemmen. U hoeft  de andere kiezer geen kopie van 
uw legiti mati ebewijs mee te geven.

Voor de Provinciale Statenverkiezing kunt u alleen een schrift elijke volmacht geven aan een 
kiezer uit provincie oord-Holland.

Voor de Waterschapverkiezing moet de gemachti gde in een gemeente binnen het grondgebied 
van waterschap oord Holland oorderkwarti er wonen. Op het aanvraagformulier ziet u welke 
gemeenten hieronder vallen.

De kiezer die voor u gaat stemmen, mag per verkiezing maximaal twee volmachten aannemen. 
Deze volmachtstemmen moet hij tegelijkerti jd met zijn eigen stem uitbrengen.
 

20 maart: twee verkiezingen op één dag

Van 21 februari tot en 
met 7 mei 2019 exposeert 
Marina Pronk haar fotoserie 

D  en installati e 
LEEUWENDEEL van CAKtwo 
in de tentoonstellingsruimte 
van gemeentehuis 
Castricum.
De tentoonstelling wordt 
donderdag 21 februari om 
19.30 uur geopend door 
klankkunstenaar Eva Boon 
en Marina’s jongste zoon 
Odin, die lij  ijk aanwezig 
was bij ieder fotomoment 
van deze e positi e.

Beelden en foto’s: ver  jnd met een rauw randje
Marina Pronk woont en werkt op een prachti ge locati e in Bakkum. Haar beelden en foto’s zijn 
expressief via uitvergroti ng, verfi jnd met een rauw randje. Een t pering, die ook past bij de 
installati es die ze met kunstenaarscollecti ef CAKtwo maakt. Haar zeer diverse werk is permanent 
in expositi es te vinden en elke vrijdag te zien ti jdens de Open Atelierdagen die zij samen met 
schilderes Sabrina Tacci in Bakkum organiseert.

Fotoserie Afrika
De fotoserie WILDLI E heeft  Marina in Afrika gemaakt. In Tanzania en Kenia was ze getuige 
van ‘the great migrati on’ en in uid-Afrika beleefde ze veel inti eme momenten met ‘wildlife’. 
Anderhalf miljoen gnoes en zo’n 300.000 zebra’s in galop op weg naar gras. Een nest dartelende 
wilde honden, enorme olifantenfamilies en luierende cheeta’s en leeuwen. e was in ‘Afrika’s Big 

ive’ van the ati onal eographic, maar dan mét het trillen van de aarde, de geur en het stof.

nspirati e voor eeuwendeel
Deze ervaring vormde ook de inspirati e voor de installati e LEEUWE DEEL die CAKtwo maakte. 
Dit woeste beeld van Berend Wijers, Peter Rijke en Marina Pronk werd gekozen voor omerExpo 
2015 waarna het onderdeel was van de expositi e bij gemeentemuseum Den Haag. 
 
Belangstellenden zijn van harte welkom

WILDLIFE van Marina Pronk 
in het gemeentehuis van Castricum
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Like ons op 
Facebook

Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: je vindt ze op 
facebook.com/gemeente.castricum. Like de pagina en je kunt erover meepraten.

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 13 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 
030219 Visweg C 59 in Limmen 
 Het  plaatsen van een ti jdelijk woonunit  (maximaal 1 jaar) (WABO1900196)
040219 Walingstuin 26 in Castricum 
 Het vergroten van de woning (WABO1900199)
050219 Duindoornlaan 4 in Castricum 
 Het doortrekken van het pannendak tussen  twee  bestaande schuren ten behoeve  
 van een zorgaanbouw (WABO1900213)
 Dr. Ramaerlaan 1 in Castricum 
 Het plaatsen van een blokhut (WABO1900220)
060219 Geelvinckstraat 88 in Castricum 
 Het vervangen van het dak (WABO1900226)
070219 Kerkpad 1 in Castricum  
 Het vergroten van de entree van het bijgebouw van de protestantse kerk   
 (WABO1900231)

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.
Vergunningsvrij: 
 • Dag Hammarskjöldlaan 123  in Castricum 
    Het realiseren van een aanbouw (WABO1900133)
 
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
070219 De Hooge Belte (kavel 3) 
 Het bouwen van een woning (WABO1802050)

Omzett en procedure
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is: 
Datum Adres 
040219 Zeeweg 8 en 8b in Castricum 
 Het bouwen van een fi etsenstalling en een opslagloods(WABO1802022)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
050219 Prins Mauritsstraat 30 in Castricum 
 Het vergroten van de woning (WABO1900032)

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 
070219 Dorpsplein in Castricum 
 Verleende evenementenvergunning Koningsdag Castricum 2019 op zaterdag 27 april  
 2019 van 15.00 uur tot 24.00, verzenddatum besluit 7 februari 2019 (APV1801153)
080219 Op het parkeerterrein bij VV Limmen aan de Achterweg in Limmen 
 Verleende evenementenvergunning doorlopend Kermis Limmen 2019 op vrijdag  
 6 september 2019 en zaterdag 7 september 2019 van 14.00 uur tot 24.00 uur en  
 zondag 8 september 2019 van 14.00 uur tot 23.00 uur, verzenddatum besluit 
 8 februari 2019 (APV1900048)

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, 13 februari 2019.

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 één 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 

Bestuursvergaderingen 
Hoogheemraadschap via internet 
live te volgen
Vanaf 13 februari aanstaande kan iedereen de commissie- en bestuursvergaderingen van 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwarti er live online te volgen. Op die datum 
vergaderen de commissie Bestuur, Middelen en Waterketen en de commissie Water onder 
het toeziend oog van webcamera’s. De live-videoregistrati e blijft  bewaard en kan ook op een 
later moment worden teruggekeken.

Hoe?
De vergaderingen zijn live te volgen via: 
www.hhnk.nl/portaal/livestream-bestuursvergaderingen_43763/. 
Alle beeld- en geluidsopnamen blijven bewaard, zodat het ook mogelijk is deze op een later 
moment nog eens terug te zien. In de opgeslagen registrati e worden ‘knips’ gemaakt, zodat 
makkelijk per agendaonderwerp te zoeken is.

Op www.hhnk.nl/portaal/vergaderkalender_41354/ is het vergaderschema voor 2019 zichtbaar. 
Voor de stukken klikt men in de kalender op de betreff ende vergadering.

Stuur gerust een appje
Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek? We zijn ook 
bereikbaar via WhatsApp. Laat je bericht achter op 06 19 42 96 61. 
Toch bellen? Dan niet naar dit nummer maar naar 14 0251.




