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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.

Agenda Raadsplein, 13 februari
  Commissies
19.30  21.00  Voortze   ng bespreking Burgeriniti ati ef van dhr. Van Balgooi  
  m.b.t. verkeersknelpunt Beverwijkerstraatweg te Castricum*
 
19.30  20.15  Eerste wijziging op de Verordening onroerende zaakbelasti ngen  
  2020  eerste wijziging op de Verordening belasti ngen op 
  roerende woon- en bedrijfsruimten 2020
20.15  21.00  Commissie Algemene Zaken*
 1A ader investeringen kunststof buitensportvloeren
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 30 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
  Pauze
21.15  22.30  Vervolgbehandeling Lening Sti chti ng Meergranen  
  bekrachti gen geheimhouding op het juridische advies van 
  SWDV omtrent de lening tussen de gemeente en Vrienden van  
  de Bakkerij. (mogelijk deels besloten)*  

21.15  22.30  Ruimtelijke ontwikkeling Zanderij Zuid, deelgebied 3 (voormalig  
  bedrijfsterrein aptein aas 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 m.b.t. verkeersknelpunt  
  Beverwijkerstraatweg te Castricum (o.v.b. bespreking commissie) 
 C Lening sti chti ng Meergranen (o.v.b. bespreking commissie)
 D bekrachti gen geheimhouding op het juridische advies van SWDV  
  omtrent de lening tussen de gemeente en Vrienden van de Bakkerij
 E Moti e dialoog over vuurwerk 
 F Zienswijze op de kadernota GGD Hollands oorden 
 G Zienswijze op de kadernota Omgevingsdienst H
 H Zienswijze op de kadernota Vuilverbrandingsinstallati e Alkmaar  
  en Omstreken (VVI) 
 I Zienswijze op de kadernota W  Personeelsdiensten 
 J Zienswijze op de kadernota Werkorganisati e BUCH 
  Zienswijze op de kadernota Veiligheidsregio H  
 L Zienswijze op de kadernota Cocensus 
 M Zienswijze op de kadernota Regionaal Historisch Centrum 
  Alkmaar (RHCA) 
  Zienswijze op de kadernota Recreati eschap Alkmaarder- en 
  Uitgeestermeer (RAUM) 
 O  Eerste wijziging op de Verordening onroerende-zaakbelasti ngen  
  2020 
 P Eerste wijziging op de Verordening belasti ngen op roerende  
  woon- en bedrijfsruimten 2020
  ader investeringen kunststof buitensportvloeren (o.v.b. 
  bespreking commissie)
 R Opheffi  ng Regeling Gemeenschappelijk en wijziging statuten  
  ISOB (o.v.b. beschikbaarheid aangepast stuk)
 5 Sluiti ng

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

Eenzaamheid, het kan iedereen 
overkomen, in elke levensfase. 
Jongeren die een goede vriend of 
vriendin zouden willen hebben. 
Werkenden die beter contact met 
anderen zouden willen. Ouderen 
van wie dierbaren overleden zijn. En 
toch, eenzaamheid kan doorbroken 
worden. Vorige week leverde een 
brainstormsessie hierover goede 
ideeën op. Deelnemers waren de 
acht ambassadeurs tegen eenzaam-
heid, wethouder Falgun Binnendijk 
en een vertegenwoordiging van o.a. 
de Limmer huisartsen, Sportservice 
Kennemerland, consulente WMO, 
Welzijn Castricum en de gemeente.

Een tegen eenzaamheid
Om samen invulling te geven aan het 
programma 1-tegen Eenzaamheid 
Bespreken en Doorbreken’  dat in 

december 2019 door de gemeente-
raad is vastgesteld. Met alle aanwezi-
gen en de ambassadeurs is nagedacht 
over mooie initi ati even voor mensen die eenzaam zijn. Zoals samen eten, wandelen, genieten 
van muziek, kunst, zelf knutselen in kleine groepjes. De hele oogst van deze bijzondere mid-
dag wordt bekeken en naast elkaar gelegd. En er komt een plan uit. Via de ambassadeurs, deze 
krant, maar ook via Facebook houden we u op de hoogte

Eenzaamheid bespreken en doorbreken

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 hoe   dan 
niet bij alle fracti es langs, maar kunt in één 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 

De watertoren in Castricum, het 
rijksmonument op het Duin en 
Bosch-terrein, wordt op dit moment 
gerenoveerd. Dat is goed nieuws: het 
betekent het behoud van dit monument, 
met een nieuwe invulling van de 
ruimte die de toren biedt. Er is een 
conceptvergunning gegeven voor een 
exclusieve hotelkamer boven in de toren. 
De conceptvergunning ligt vanaf 13 
februari ter inzage. 

Bijzondere bestemming
De nok is er op dit moment af. 

ennemerduin Campings en Sti chti ng 
BOEi hebben het initi ati ef genomen voor 
de renovati e. Wethouder Slett enhaar 
vindt het belangrijk dat de watertoren 
gerenoveerd wordt en is blij dat dit rijks-
monument zo’n bijzondere bestemming 
krijgt. 

Logeren in een rijksmonument
Luxe hotelsuite
in de nok van de 
Watertoren

De ronde hotelkamer komt in de nok

Hij is er weer aan toe: de 
veerpont bij De Woude moet 
zijn tweejaarlijkse groot-
onderhoudsbeurt en keuring 
ondergaan. Om u te kunnen 
garanderen dat u de komende 
jaren weer veilig en gemakke-
lijk kunt oversteken, moet de 
pont dus even uit de running. 
Op vrijdag 14 februari start 
het groot onderhoud. Tegelij-
kerti jd wordt er een ti jdelijke 
pontonbrug geplaatst. Let op: 
ti jdens het opbouwen en af-
breken daarvan (vrijdag 14 en 
donderdag 27 februari) is er 
tussen 9.00 en 17.00 uur geen 
autoverkeer van en naar De 
Woude mogelijk.

Twee dagen geen autoverkeer mogelijk

Tijdelijke pontonbrug bij De Woude



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 12 februari
Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen
Datum Adres 
020220 Willem de Zwijgerlaan 44 in Castricum 
 het uitbreiden van de 1e verdieping (WABO2000201)
030220 Dr. Ramaerlaan 20 in Castricum 
 het bouwen van een aanbouw (WABO2000217)
 Woude 36d in de Woude 
 het ophogen van het terrein (WABO2000190)
040220 Westerweg 6 in Akersloot 
 het bouwen van een aanbouw (WABO2000231)
 Duinmeiershof 5 in Castricum 
 het uitbreiden van de woning (WABO2000234)
060220 Hogeweg 22 in Limmen 
 het vergroten van de dakkapel (voorzijde) (WABO2000242)

Ingetrokken aanvragen, worden niet verder behandeld 
 Julianaweg 47 in Akersloot 
 het splitsen van een kavel (WABO2000150)
 Hogeweg 152 in Limmen 
 het bouwen van een woning (WABO2000114)

Verlenging behandeltermijn met maximaal 6 weken
030220 Dorpsstraat 113 in Castricum 
 het aanpassen van de antennes bij een gemeentelijk monument (WABO1902004)

Ontwerpbesluiten (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met ingang van 13 februari 2020 de 
volgende ontwerpbesluiten gedurende 6 weken ter inzage liggen.

 Watertorenpad 2 in Castricum 
 het verbouwen van de watertoren en het wijzigen van het gebruik (WABO1901315)

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure 

310120 Stati onsweg (NS-Stati on) in Castricum 
 het werken buiten reguliere werkti jden -ontheffi  ng Bouwbesluit Arti kel 8.3 in week  
 10, 11 en week 19 (WABO2000104)
030220 Stati onsweg (NS-Stati on) in Castricum 
 het werken buiten reguliere werkti jden -ontheffi  ng Bouwbesluit Arti kel 8.3 in week  
 12 en week 17 (WABO2000162)
050220 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

APV-vergunningen* 

Verleende evenementenvergunningen
050220 Dorpsstraat 35a in Castricum 
 verleende evenementenvergunning Westerndorf Reunie Grand Café Balu op 
 zondag 12 april 2020 (APV2000055)
060220 Start/fi nish Verlengde Roemersdijk 4 in Akersloot 
 verleende evenementenvergunning doorlopend Avondvierdaagse Akersloot  
 2020 van 9 juni tot en met 12 juni 2020, diverse routes, verzenddatum 6 februari  
 2020 (APV2000096)

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

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening
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Cultuurkoepel presenteert 
JM BIG BAND starring Fay Claassen

Het repertoire bestaat uit eigen-
tijds werk, met arrangementen 
van onder andere Sammy Nesti-

co, Thad Jones, Quincy Jones en 
Gordon Goodwin. Tijdens dit op-
treden treedt een van de meest 

veelzijdige zangeressen van Ne-
derland op, Fay Claassen. Fay 
Claassen behoort, als een van de 
grootste vocalisten in het gen-
re, tot de Europese top! Wars van 
hokjesgeest en stijlbeperkingen, 
verruimt zij de laatste jaren haar 
muzikale horizon en overtuigt 
daarbij het publiek met verras-
sende eigen versies van beken-
de songs als ‘Aan de Amsterdam-
se grachten’, Herman van Veen’s 
‘Opzij, opzij, opzij’, Frank Boeijen’s 
‘Zwart wit’ en Ramses Sha�y’s 
‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk 
en bewonder’. Zij ontving meer-
dere Edisons, voor haar album 
‘Luck Child’ zelfs 2, een gouden 
plaat voor haar album ‘Two por-
traits of Chet Baker’ en de Chet 
Baker Award.

Kom genieten van een wervelend 
optreden op zondag 23 februari 
om 14.30 uur in de Cultuurkoepel 
Heiloo. Kaarten: € 17,50 via www.
cultuurkoepelheiloo.nl of bij het 
VVV-kantoor op Landgoed Willi-
brordus te Heiloo. (Foto: aange-
leverd)

Heiloo - Als Jan Molenaar in 1968 wordt gevraagd om muzikaal 
leider te worden van een bigband, hoeft hij niet lang na te den-
ken. Dit is zijn kans. Door zijn passie voor de jazzmuziek en zijn 
gedegen muzikale kennis is het een goed huwelijk, getuige het 
feit dat hij al meer dan 45 jaar muzikaal leider is van zijn eigen 
Big Band.

Stormmeldingen vallen 
mee voor brandweer

De eerste uitruk was om 13:57 
uur aan de Zeeweg, waar twee 
grote bomen over de weg lagen 
op twee verschillende plaatsen. 
De brandweer heeft de bomen 
weggezaagd en aan de kant ge-
legd. Ze kregen hierbij hulp van 
de kraan van de gemeente. Er 
stond nog een boom die ook 
dreigde om te waaien, deze is uit 
voorzorg omgehaald om onge-
lukken te voorkomen.
 

Om 15:15 uur was er een mel-
ding van een zeer grote tak over 
de weg bij het witte kerkje op 
Dijk en Duin, deze was bij aan-
komst van de brandweer al aan 
de kant gelegd door omstan-
ders.
 
Om 16:00 uur kwam er een mel-
ding binnen van een boom op 
een auto op het hoekje Buwits-
acker/Deurganck. De boom is 
door de brandweerlieden weg-

gezaagd en een bergingsbe-
drijf zou de auto weghalen. De 
brandweer heeft de takken op 
een hoop gelegd, zodat de ge-
meente deze kan verwijderen.
 
Om 17:00 uur was er nog een 
melding aan de Tweede Groe-
nelaan waar dakplaten van het 
dak van de garageboxen af zou-
den waaien. De brandweer is ter 
plaatse geweest, maar kon hier 
weinig betekenen. De omgeving 
werd ruim afgezet en een bouw-
bedrijf zou het verhelpen als de 
wind wat afgenomen zou zijn. 
(Foto: Hans Peter Olivier)

Castricum- Zondag is de brandweer een aantal keren uitgerukt 
voor meldingen van stormschade. Al met al viel het aantal van de 
meldingen mee.
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