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INFOPAGINA

Agenda Raadsinformatieavond /
commissie 28 februari 2019
Tijd
19.30 – 20.45
19.30 20.45
21.00 - 22.30
21.00 22.30

Onderwerp
Commissies
Strandbebouwing Castricum

Wanneer krijg ik de stempassen
og 21 dagen tot aan de verkiezingen De stempassen voor de verkiezing van leden van Provinciale taten en voor het bestuur van waterschap Hoogheemraadschap Hollands oorderkwartier krijgt u uiterlijk volgende week, 6 maart, per post.
Weet u nog niet op wie u gaat stemmen U kunt stemhulp krijgen op www.noord-holland.stemwijzer.nl en www.hhnk.mijnstem.nl

aadsinformatiebijeenkomsten
nformatieve bijeenkomst over thema ondermijning
Pauze
Presentatie actualisatie grondbeleid

Waar kan in onze gemeente kan ik stemmen
Op uw stempas staat het stembureau dat dicht bij in de buurt is.
sen in elk van de 23 stembureaus in onze gemeente stemmen.

aadswerkgroep
aadswerkgroep ociaal Domein

(Voorlopige) Agenda Raadsplein
14 februari 2019
Tijd
19.30 20.45
19.30 20.15
20.15 20.45
21.00 22.30
21.00 21.45

Verkiezingen 20 maart

Hoe laat kan ik stemmen
U kunt stemmen vanaf 7.30 tot 21.00 uur. Bij het
tation kunt u al van 0.00 tot 20.00 uur
stemmen. We hebben ook een mobiel stembureau. Deze staat op verschillende locaties.
Castricum
1
emeentehuis, aadhuisplein 1
3 Basisschool uliana van tolbergstraat 3
4 De ern, Overtoom 15
5 Pastorie
kerk, Dorpsstraat 113
6 Basisschool Helmgras, Het orte and 3
7 De limop, ooseveltlaan 1
9 Visser ’t Hooftschool, emphaan 17
10 Clusius College, Oranjelaan 2a
11 De antmark, De antmark 1
12 De Oude euken, Oude Parklaan 111
13 A E E , Van Oldenbarneveldweg 25
21
tation (Bloemenkiosk) aangepast stembureau:
open van 00.00 uur tot 20.00 uur.
Akersloot
14 ’t ruispunt, ozartlaan 1a
15 Bibliotheek, embrandtsingel 1
16 De tore Club, Wilhelminaplein 1
Limmen
17 Basisschool het leurenorkest, Hogeweg 55
18 Vredeburg, Dusseldorperweg 64
19 De Cameren, age Weide 3
Locaties mobiel stembureau:
09.00-10.30 De Boogaert, De Boogaert 37, Castricum
11.00-12.00 ervice at ans ouci, ans ouci 113, Castricum
12.30-13.30 Bonhoe er College, Pieter ieftstraat 20, Castricum
14.00-15.00 ac. P. Thijsse College, De Bloemen 63, Castricum
19.30-20.30 Dorpshuis De emphaan, Woude 8, de Woude

Onderwerp
Commissies
Tussenbesluit zwemvoorziening Castricum (mogelijk deels besloten)
nitiatiefvoorstel biodiversiteit in parken en bermen
otie
B-vriendelijke gemeente
Pauze
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Begrotingswijziging ﬁnanciering Veilig

21.45 – 22.30

Commissie Algemene aken
Diversen

22.45

aadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Uitgangspuntennotitie emeenschappelijke egelingen
5 luiting

nwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen
gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de commissievergaderingen aan de orde zijn.
ndien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich daarvoor tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 17.00 uur aanmelden bij
de gri e via raadsgri e castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088
9097015.
Op de onderwerpen met een kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

AGENDA Monumentenraad 4 maart
2019 om 15.30 uur in vergaderzaal
De Schulpvaart
1. ededelingen en ingekomen stukken
2. Verslag 26-11-2018
3. elatie
met organisatie en bestuur
4. ededelingen voortgang monumentenzaken
• ollerusstraat 1
• Duin Bosch (algemeen)
• alomons Oordeel restauratie s.v.z.
• Protestantse erk Dorpsstraat
• Tankval
5. ededelingen voortgang archeologie:
• Beleid algemeen
• Akersloot aanpak plan West
• Duin en Boschterrein locatie sportvelden
• apport locatie Duijndoorn
6. ngediende subsidies
7. Beleid in de toekomst in relatie tot Omgevingswet
8. Wat verder ter tafel komt

Repair Café in De Bakkerij op 9 maart
Op zaterdagmiddag 9 maart is er in De Bakkerij aan de Dorpsstraat 30 in Castricum weer
een epair Caf . De openingstijden van het epair Caf zijn van 13.00 tot 16.00 uur. De
entree is gratis (gi en zijn welkom). betaalt alleen voor eventuele materialen. epareren
en reparaties zijn uiteraard op eigen risico.
epair Caf wordt vier keer per jaar georganiseerd door Transition Town Castricum en De
roene Bak en is toegankelijk voor jong en oud. om langs met uw kapotte spullen en ga
samen met onze vrijwilliger aan de slag om deze te repareren. eparaties zijn mogelijk aan
kleine elektrische en huishoudelijke apparaten. Ook kunt u zich laten adviseren bij computerproblemen en ﬁetsreparaties. Op 9 maart is er helaas geen hulp bij te tielreparatie. Op 9
maart is er ook iemand van CA orie aanwezig, die u energie-adviezen kan geven.

aar u mag met uw stempas-

De stemlokalen met

zijn toegankelijk voor mindervaliden.

wilt in een andere gemeente stemmen egel dan een Kiezerspas
et 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 heeft u een kiezerspas nodig.
• et een kiezerspas voor de Provinciale tatenverkiezing kunt u stemmen binnen de provincie
oord-Holland.
• et een kiezerspas voor de Waterschapverkiezing kunt u stemmen binnen het grondgebied
van waterschap Hoogheemraadschap Hollands oorderkwartier.
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. 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, aadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
• Of: u wacht tot u uw stempas in huis heeft (begin maart). eem 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
wilt iemand anders voor u laten stemmen of u wilt voor iemand anders stemmen
egel dan een Volmacht
unt u op de verkiezingsdag niet zelf komen stemmen aat 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. eef dan de
stempas n een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan de kiezer die voor u gaat stemmen.
• chriftelijke 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 tatenverkiezing kunt u alleen een schriftelijke volmacht geven aan een
kiezer uit provincie oord-Holland. Voor de Waterschapverkiezing moet de gemachtigde
in een gemeente binnen het grondgebied van waterschap oord Holland oorderkwartier
wonen. Op het aanvraagformulier ziet u welke gemeenten hieronder vallen.
- De kiezer die voor u gaat stemmen, mag per verkiezing ma imaal twee volmachten aannemen.
Deze volmachtstemmen moet hij tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.
eer weten over de verkiezingen
cum.nl/verkiezingen2019.

leest er alles over op de speciale webpagina www. castri-

INFOPAGINA
Oﬃciële mededelingen gemeente Castricum 27 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
publicatie is alleen ter informatie.
Datum Adres
140219 Maatlat 6 in Limmen
het vergroten van de bedrijfsruimte (WABO1900277)
Anna Bijnsstraat 10 in Castricum
het vergroten van de woning (WABO1900281)
150219 Amandellint (naast 16) (Acacia terrein)/Hogeweg (achter 156) in Limmen
het nieuw bouwen van een woning (WABO1900282)
180219 Koningsweg 25 in Akersloot
het bouwen van een berging (WABO1900299)
Prins Bernhardlaan 9 in Akersloot
het plaatsen van een tuinhuisje (WABO1900300)
190219 Hogeduin 9 in Castricum
het vergroten van de berging (WABO1900302)
200219 Heer Hugostraat 12 in Akersloot
het vergroten van de woning d.m.v. een dubbele nokverhoging (WABO1900311)
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 informatie kunt u contact opnemen met
de gemeente.
Vergunningsvrij:
• Duindoornlaan 4 in Castricum
het doortrekken van het pannendak tussen twee bestaande schuren
(WABO1900213)
Buiten behandeling:
• Oude Haarlemmerweg 52 in Castricum
het bouwen van een bedrijfshal (WABO1801970)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te
verlenen:
Datum Adres
150219 Van Egmondstraat 7 in Castricum
het omzetten van een praktijkruimte naar een starterswoning (WABO1900130)

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.

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

200219 Wielewaal 1 in Castricum
het vergroten van de woning en het plaatsen van een veranda (WABO1900087)
210219 Westerweg 6 in Akersloot
het verbouwen van de woning (WABO1801899)
Dorpsstraat 19 in Castricum.
het plaatsen van een dakkapel (WABO00056)
Laandervaart/Kooibrug (E370) in Limmen
het aanleggen van een dam, het dempen en graven van sloten en de aanleg van
natuurlijke oevers/berm (WABO1900056)
220219 Albert Schweitzerlaan 8 (kavel 8) in Castricum
het bouwen van een woning (WABO190004)
Albert Schweitzerlaan 10 (kavel 9) in Castricum
het bouwen van een woning WABO1900003)
270219 Prins Hendrikstraat 29 in Castricum
het uitvoeren van een constructieve wijziging (WABO1900162)
Van Speykkade 61 in Castricum
het bouwen van een bijeenkomstgebouw (WABO1801842)
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.
Verleende APV-vergunning
Datum Adres
2022019 Op het terrein Dijk & Duin in Castricum
Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van de Rootsmarket
(APV1900063).
De markt is op 6 zondagen, te weten:14 april, 12 mei, 9 juni, 14 juli, 11 augustus
en 8 september 2019. De openingstijden van de markten zijn van 11.00 uur tot
17.00 uur.
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 APV-vergunningverlener via
apv@debuch.nl of via 088 9097561.
* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum, 27 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

