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Agenda Raadsinformatieavond /
commissie 28 februari 2019
Tijd
19.30 – 20.45

Onderwerp
Commissie
Strandbebouwing Castricum

21.00 - 22.30

Raadsinformatiebijeenkomsten
Informatieve bijeenkomst over thema ondermijning
Pauze
Presentatie grondbeleid

21.00 – 22.30

Raadswerkgroep
Raadswerkgroep Sociaal Domein

19.30 – 20.45

De raad zit voor u klaar tijdens
het Raadsspreekuur
Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracties 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 tijdens het Raadsspreekuur dat elke
twee weken plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 uur en 20.15 uur. U hoeft dan niet
bij alle fracties langs, maar kunt in n keer met een vertegenwoordigers van alle fracties
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 griﬃe. Dit kan tot en
met de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 0889097015 of stuur een e-mail naar raadsgriﬃe@castricum.nl.

‘Speaking Minds’ jongeren adviseren
gemeenten over sport en bewegen
Op 4 februari hee
de slotbijeenkomst
van het tweede
Speaking Minds
project plaats
gevonden in de
Raadszaal van
de gemeente
Castricum. Tijdens
deze bijeenkomst
hebben jongeren
van het Horizon
College Alkmaar
een presentatie
en h n adviezen
gegeven over
sport en bewegen.
De toehoorders
waren wethouders
van het domein SamenLeven in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, de burgemeester van
Uitgeest en anderen genodigden. a a oop ontvingen de trotse studenten een certi caat,
waarmee zij deze opdracht afrondden.
Adviezen uit slotbijeenkomst over sport en bewegen
De Speaking Minds methode leent zich voor allerlei beleidsvraagstukken. In november 2018
is een 2e traject gestart met de vraag Waarom stoppen jongeren als ze veertien jaar zijn met
sporten of bewegen? Wat moet er gedaan worden om te zorgen dat bewegen/sporten mogelijk
is of blijft? . Leerlingen hebben jongeren geïnterviewd om antwoord te kunnen geven op deze
vragen. Deze uitkomsten zijn vertaald in adviezen.
In deze adviezen vragen jongeren aandacht voor veiligheid en openbare orde rond sporten
en bewegen, het bevorderen van sociale contacten, geldgebrek om te sporten en aandacht
voor het motiveren van jongeren om meer te bewegen. Een ander belangrijk advies is,
buurtsportcoaches informatie en voorlichting te laten geven op het Mbo-onderwijs over
sporten, bewegen, verenigingen in de omgeving en gezondheid in het algemeen. Diezelfde
buurtsportcoaches kunnen een rol spelen bij het uitrollen van challenges binnen of tussen
scholen om hiermee jongeren uit te dagen mee te doen en meer sporten te proberen.
Bij het gebruik van social media adviseren de jongeren vooral rolmodellen van henzelf in te
zetten; bijvoorbeeld een bekende vlogger die zich bezighoudt met gezondheid.
ongerendenktank voor input gemeentelijk beleid
Speaking Minds’ brengt jongeren en beleidmakers samen en slaat zo een brug tussen jongeren
en gemeenten. De jongerendenktank’ buigt zich over concrete vraagstukken. Speaking Minds
geeft jongeren daarmee een stem. Zij denken, doen en beslissen mee over het gemeentelijk
beleid. En geven aan hoe zij geïnformeerd willen worden over sporten en bewegen. De adviezen
van de denktank’ en de inzichten van de jongeren geven gemeenten de kans beleid te maken
dat beter aansluit bij de doelgroep. De jongeren zijn uitgenodigd door n van de wethouders
in Uitgeest om een keer om gezamenlijk met de leden van de Jeugd en Jongerenraad de wijk in
te gaan. In een vervolggesprek wordt verder gekeken hoe de gegeven adviezen kunnen worden
vertaald in beleid en/of acties.

Verkiezingen 20 maart

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 Nederlandse nationaliteit 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 Nederlandse nationaliteit hebt, of de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie,
of de nationaliteit van een land buiten de EU en een geldige verblijfstitel.
Begin maart ontvangt iedereen die kiesgerechtigd is twee stempassen: n om een stem uit te
brengen op de leden van de Provinciale Staten en n voor het kiezen van het algemeen bestuur
van het waterschap.
Op wie gaat u stemmen?
- Weet u nog niet op wie u uw stem wilt uitbrengen? De Stemwijzers kunnen u helpen
Voor Provinciale Staten: www.noord-holland.stemwijzer.nl
Voor waterschap: www.hhnk.nl/portaal/stemmen-op-wie 44015
Kunt u niet zelf stemmen?
A. Ik wil in een andere gemeente stemmen Regel dan een Kiezerspas
Met de stempas (die u begin maart ontvangt) kunt u in een stembureau naar keuze in onze gemeente stemmen. Wilt u in een andere gemeente stemmen, dan hebt u een kiezerspas nodig.
• Met een kiezerspas voor de Provinciale Statenverkiezing kunt u stemmen binnen de provincie
Noord-Holland.
• Met een kiezerspas voor de Waterschapverkiezing kunt u stemmen binnen het grondgebied
van waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
U kunt twee dingen doen:
Vul het aanvraagformulier in. Dat kan nu al.
Het formulier kunt u a alen tijdens openingsuren bij de receptie van het gemeente
f downloaden op de webpagina www.
castricum.nl/Verkiezingen2019. Zorg dat
wij het formulier uiterlijk 15 maart hebben
ontvangen. U kunt het ingevulde formulier
e-mailen naar verkiezingen@castricum.
nlof per post sturen naar Bureau Verkiezingen, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Of: u wacht tot u uw stempas in huis hebt
(begin maart). Neem de pas mee naar de
receptie van het gemeentehuis. Daar kunt
u die omruilen voor een kiezerspas. Dat
kan tot dinsdag 19 maart, 12:00 uur. Vergeet uw identiteitsbewijs niet
B. 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.
Onderhandse volmacht:
invullen op uw stempas
U kunt iemand anders voor u laten stemmen die in uw eigen gemeente woont n
kiesgerechtigd is. Dat heet onderhands
machtigen. Wacht tot u uw stempas in
huis heeft (begin maart). Vul het volmachtgedeelte in op achterkant van de
stempas en plaats uw handtekening. Geef
dan de stempas n een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan de kiezer die voor u
gaat stemmen.
Schriftelijke volmacht
U kunt een kiezer uit een andere gemeente voor u laten stemmen als u bijvoorbeeld door vakantie uw stempas niet kunt omzetten in een onderhandse volmacht. Dat heet dan een schriftelijke volmacht. U kunt dat nu al regelen: u kunt het aanvragen bij de receptie van de gemeente.
U kunt het ook downloaden op www.castricum.nl/Verkiezingen2019.
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 legitimatiebewijs mee te geven.
Voor de Provinciale Statenverkiezing kunt u alleen een schriftelijke volmacht geven aan een
kiezer uit provincie Noord-Holland. Voor de Waterschapverkiezing moet de gemachtigde in een
gemeente binnen het grondgebied van waterschap Noord Holland Noorderkwartier 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 tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.
Meer weten over de verkiezingen?
U leest er alles over op de speciale webpagina www. castricum.nl/Verkiezingen2019.
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Wegafzettingen A9
In opdracht van Rijkswaterstaat voert Via Optimum in week werkzaamheden uit op
diverse rijkswegen. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van verlichting. De
werkzaamheden worden uitgevoerd in de verkeersluwe nachtelijke uren om de hinder voor
het verkeer zo veel als mogelijk te beperken. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen
uitvoeren, worden naast wegafzettingen ook tijdelijke omleidingen ingesteld.
• Op 20 en 21 februari wordt van omstreeks 20.00/23.00 uur – 05.00 uur gewerkt bij de
toe- en afritten 10 en 11, Akersloot en Uitgeest.
Het verkeer wordt omgeleid. Houdt u rekening met een langere reistijd.

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.

Activiteiten voorjaarsvakantie
‘Huis van Hilde’ Castricum
De hele voorjaarsvakantie is er
in Huis van Hilde van alles te
doen. Kinderen kunnen koekjes
bakken, knutselen en kennis
maken met Hilde. Ook zijn er
gratis rondleidingen en kan
groot en klein als archeoloog
aan de slag in de ArcheoHotspot.
Het activiteitenprogramma is
geïnspireerd op de tentoonstelling
´Vijand in het Zand´, die nog t/m
31 maart 2019 te zien is.

Meer weten over het programma,
de tijden etc.?
Ga naar de website van het Huis van Hilde:
https://huisvanhilde.nl/activiteit/de-voorjaarsvakantie-is-feestweek/
Huis van Hilde, Westerplein 6, 1901 NA Castricum. Geopend: ma 10-17 uur; di t/m vrij 9-17 uur;
za en zo 11-17 uur.

Oﬃciële mededelingen gemeente Castricum 20 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.

120219 Hoogegeest 53a in Akersloot
het realiseren van een Bed & Breakfast (WABO1801788)
130219 Klein Dorregeest 12 en 12b in Akersloot
Het plaatsen van een kapschuur (WABO1801832)

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
publicatie is alleen ter informatie.

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 informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

Datum Adres
080219 Dr. Ramaerlaan 13 in Castricum
het veranderen van een berging in een B&B (WABO1900240)
110219 Tegenover Geversweg 9/Oude Schulpweg/Zanderij te Castricum
het uitvoeren van ontwerpwijzigingen voor het project Natuurontwikkeling Zanderij
Castricum (WABO1900251)
120219 Geesterduinweg 42 in Castricum
het starten van een lunchroom/snackbar (WABO1900260)
Zuiderdijkje 5 in Castricum
het bouwen van een mantelzorgwoning met
recreatieruimte/camping receptie (WABO1900263)
Geesterduin 8 in Castricum
het tijdelijk verplaatsen van een bloemenkiosk (WABO1900262)

In heroverweging verleende vergunning
Datum Adres
010219 Van Uytrechtlaan 1 in Castricum
Het verbreden van de bestaande in- en uitrit (WABO1801342)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
110219 Hollaan 2 in Castricum
Het vergroten van de bedrijfswoning (WABO1802067)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te
verlenen:
Datum Adres
060219 Ostara 1 in Limmen
het aanleggen van een in-uitrit (WABO1900048)
110219 Middenweg 51 in Limmen
het vergroten van de woning (WABO1802091)

Colofon

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 gemeentehuis. Steeds meer zaken (denk aan
verhuizing doorgeven, uittreksel 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.

Like ons op
Facebook

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
Openingstijden
Publieksbalies Gemeentehuis
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort,
rijbewijs, uittreksels en vragen over zorg en
ﬁnanciën
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

Met de beslissing op bezwaar op 1 februari 2019 is de geweigerde omgevingsvergunning voor
het verbreden van de bestaande in- en uitrit op de Van Uytrechtlaan 1 in Castricum herroepen
en is de omgevingsvergunning in heroverweging alsnog verleend. Dit betekent dat met deze
omgevingsvergunning op het adres Van Uytrechtlaan 1 is toegestaan dat de bestaande in- en
uitrit wordt verbreed.
Beroep
De omgevingsvergunning is verleend bij de beslissing op het bezwaar. Daarom staat tegen dit
besluit geen bezwaar, maar beroep open bij de rechtbank. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland. Voor de behandeling van een beroepschrift
moet u griﬃerecht betalen.
Voorlopige voorziening
Naast het beroepschrift kunt u om een voorlopige voorziening vragen. Dat kunt u doen als u
nadelige gevolgen van het besluit voorziet tijdens de behandelingsperiode van uw beroepschrift. Voor de behandeling van dit verzoek moet u griﬃerecht betalen.
Een beroep- en/of verzoekschrift kunt u indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Schriftelijk kan ook: bij
de Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Castricum, 20 februari 2019.

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

Bestuur, griﬃe en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.
Bezoek 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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s):
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurssecretariaat@castricum.nl

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren)
controleren en handhaven op het naleven
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren,
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

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

