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Agenda Raadsinformatieavond 
14 maart 2019 

23 Maart: meedoen met buren, collega’s of leden 

 
Tijd Onderwerp 
 Raadswerkgroep  
19.30 – 20.45 Auditcommissie 
 Pauze
21.00 - 22.30 Werkgroep vernieuwing lokale democrati e 

Verkiezingen 20 maart
www.castricum.nl/verkiezingen2019
Uw stempassen ontvangen?
Nog 14 dagen tot aan de verkiezingen! Uiterlijk vandaag moet u de stempassen voor de verkiez-
ing van leden van Provinciale Staten en voor het bestuur van waterschap Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwarti er in uw brievenbus krijgen. 

De stempassen heeft  u nodig om te stemmen op 
20 maart. Bewaar ze zorgvuldig. Voor het stem-
men heeft  u ook een identi teitsbewijs nodig: een 
paspoort, Nederlands identi teitskaart of rijbewijs. 
Dit document mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. 
Controleer of u v or die ti jd een nieuwe moet aan-
vragen. 

Geen stempassen ontvangen?
Hebt u de stempas(sen) op 7 maart nog niet ont-
vangen? Vraag dan voor dinsdag 19 maart, 12.00 
uur een vervangende stempas aan bij de recepti e 
van het gemeentehuis (ma t/m wo 9:00-16:00, do 
9:00-20:00 vr 9:00-12:00). Vindt u later uw oude 
stempas terug, dan kunt u met die oude pas niet 
meer stemmen.

Stemhulp 
Weet u al op wie u gaat stemmen? Of heeft  u daar-
bij hulp nodig? Ga dan naar www.noord-holland.
stemwijzer.nl en www.hhnk.mijnstem.nl

Nieuwe stembureaus
Op www.castricum.nl.nl/verkiezingen2019 staat een 
overzicht van alle stembureaus. Er staat ook bij hoe 
laat ze precies geopend zijn. Het stembureau dat 
het dichtst bij u in de buurt is, staat vermeld op uw 
stempas. Maar u mag in alle stembureaus in onze 
gemeente uw stem uitbrengen. 

In onze gemeente zijn de volgende stembureaus nieuw:
- Stembureau in de Storeyclub, Wilhelminaplein 1, Akersloot
- Stembureau in Pastorie R.K. Kerk, Dorpsstraat 113, Castricum; dat vervangt het stembureau in 

de Augusti nusschool
- Stembureau in de Juliana van Stolbergschool, Van Stolbergstraat 3, Castricum; dat vervangt 

het stembureau in de Maranathakerk

U wilt in een andere gemeente stemmen? Regel dan een Kiezerspas
Met uw stempas kunt u in een stembureau naar keuze in onze gemeente stemmen. Wilt 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 

Noord-Holland.
• Met een kiezerspas voor de Waterschapverkiezing kunt u stemmen binnen het grondgebied 

van waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwarti er. 

U kunt twee dingen doen:
• Vul het aanvraagformulier in. Het formulier kunt u a  alen ti jdens openingsuren bij de 

recepti e van het gemeentehuis f downloaden op de webpagina www.castricum.nl/verk-
iezingen2019. Zorg 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

• Neem uw stempas mee naar de recepti e van het gemeentehuis. Daar kunt u die omruilen 
voor een kiezerspas. Dat kan tot dinsdag 19 maart, 12:00 uur. Vergeet uw identi teitsbewijs 
niet!

U wilt iemand anders voor u laten stemmen; of u wilt voor iemand anders stemmen? Regel 
dan een Volmacht

unt 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 én kiesgere-

chti gd is. Dat heet onderhands machti gen. Vul op uw stempas het volmachtgedeelte in (op 
achterkant) en plaats uw handtekening. Geef dan de stempas n een kopie van uw legiti mati e-
bewijs mee aan de kiezer die voor u gaat stemmen.

• Schrift elijke volmacht
 U kunt 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. Dat heet dan een 
schrift elijke volmacht. U kunt die aanvragen bij de recepti e 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 legiti mati ebewijs mee te geven.

- Voor de Provinciale Statenverkiezing kunt u alleen een schrift elijke volmacht geven aan een 
kiezer uit de provincie Noord-Holland. Voor de Waterschapverkiezing moet de gemachti gde 
in een gemeente binnen het grondgebied van waterschap Noord Holland Noorderkwarti er 
wonen. Op het aanvraagformulier ziet u welke gemeenten hieronder vallen.

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

Meer weten over de verkiezingen? U leest er alles over op de speciale webpagina 
www.castricum.nl/verkiezingen2019. 

Agenda Raadsplein 7 maart 2019 

 
Tijd Onderwerp 
 Commissies  
19.30 – 20.45 Tussenbesluit zwemvoorziening Castricum (mogelijk deels besloten) 
20.00 – 20.45 Initi ati efvoorstel biodiversiteit in parken en bermen 
 Pauze 
21.00 – 22.30 Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
21.00 – 21.45 Begroti ngswijziging en fi nanciering Veilig Thuis 2019
21.45 – 22.30  Commissie Algemene Zaken* 
 Diversen 
22.45  Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 vaststellen agenda
 3 Debat raad 
 A Actuele politi eke onderwerpen    
 4 Besluitvorming
 A Uitgangspuntennoti ti e Gemeenschappelijke Regelingen
 B Bekrachti gen geheimhouding risicoanalyse Duin & Bosch
 C Bekrachti gen geheimhouding diverse rapportages zwembad
 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.

Zaterdag 23 maart is de Landelijke Opschoondag waarbij inwoners, collega’s of leden van 
(sport)verenigingen met elkaar aan de slag gaan om zwerfafval op te ruimen. Samen houden 
we Castricum schoon. Dat is niet alleen een goede zaak, maar ook heel gezellig! 
 
Iedereen kan aan de slag
Iedereen kan een opruimacti e organiseren. De eerste stap is om kinderen, buren, collega’s of 
verenigingsleden te enthousiasmeren om gezamenlijk zwerfafval in de buurt op te ruimen om er 
samen een schonere leefomgeving van te maken. Meld vervolgens de acti e aan via 
www.castricum.nl/opschoondag.

Samen doen
Tijdens de Landelijk Opschoondag zijn diverse medewerkers vanuit gemeente aanwezig om te 
helpen. Wethouder Paul Slett enhaar heeft  de aanpak van zwerfafval in zijn portefeuille: “In een 
schone leefomgeving voelt iedereen zich pre   ger. Schoon houdt schoon. Daarom zijn deze 
acti es zo belangrijk.”

Gemeente helpt 
Na de aanmelding neemt de gemeente contact op om te inventariseren wat jullie nodig hebben 
om van de opruimacti e een succes te maken. De gemeente stelt grijpers, ringen, vuilniszakken, 
handschoenen en veiligheidshesjes beschikbaar. Er wordt natuurlijk rekening gehouden met de 
kinderen.

Niet alleen op 23 maart
Het beperkt zich niet alleen tot de Landelijke Opschoondag. Opschoonacti es kunnen alti jd 
worden aangemeld via www.castricum.nl/opschoondag. De gemeente helpt dan met de 
benodigde materialen. 

Aanmelden voor Landelijke Opschoondag 
in Castricum 

ordaat handelen bij een hartsti lstand is van 
levensbelang. Snel reanimeren vergroot de 
overlevingskans. 

De gemeente Castricum biedt daarom haar 
burgerhulpverleners de AED-herhalingscursus aan. 
U ontvangt binnenkort een bericht met de exacte 
data en de locati es.

Herhalingscursus 
reanimatie
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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 6 maart 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 omgevingsver-
gunning@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 aan-
vraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Deze 
publicati e is alleen ter informati e.

Datum Adres
190219 Rijksweg 130a en 132 in Limmen 
 Het wijzigen van een kantoorruimte naar een appartement (WABO1900366)
220219 Lindenlaan 90 in Castricum 
 Het vergroten van de woning (voorzijde/balkon) (WABO1900351)
250219 Parkeerterrein Zeeweg in Castricum 
 Het plaatsen van een ti jdelijke beachbox (WABO1900341)
 Tempelaarstraat 5 in Castricum 
 Het vergroten van de woning (dakopbouw) (WABO1900336)
 Zeeweg 10 in Castricum 
 Brandveilig gebruik gebouw (WABO1900356)
260219 Kogerpolder (ten hoogte van 7) in de Woude 
 Het aanbrengen van twee ti jdelijke inritt en (WABO1900353)
270219 De Crimpen 5 in Akersloot 
 Het wijzigen van de gevel (wijziging op eerder verleende vergunning   
 WABO1800259) (WABO1900370)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
250219 Rooseveltlaan 65 in Castricum 
 Het verplaatsen van een inrit (WABO1900121)
 Molenweg 83 in Limmen
 Het plaatsen van een dakkapel (voorzijde)(WABO1900041)
270219 Beethovensingel 9 in Castricum 
 Het vervangen van een dakkapel (voor en achter) (WABO1900060)
280219 Geesterweg 1b in Akersloot
 Het realiseren van een hondenopvang (WABO1801991)
010319 Wallingstuin 26 in Castricum 
 Het vergroten van de woning (WABO1900199)

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 bezwaar-
schrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de kennis-
geving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de gemeente.

Verleende APV-vergunning
Datum Adres 
010319 Westerplein 2 a in Castricum 
 Verleende evenementenvergunning Opening Buiten Yoga seizoen 2019 bij Huis van  
 Hilde op zaterdag 13 april 2019 van 10.00 uur tot 20.00 uur, verzenddatum besluit  
 1 maart 2019 (APV1900066).

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 bezwaar-
schrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de kennis-
geving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de APV-vergunningverlener via 
apv@debuch.nl of via 088 9097561.

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Verkeersbesluit: realiseren gehandicaptenparkeerplaats
In de Staatscourant van 6 maart 2019 is het volgende verkeersbesluit gepubliceerd:

1. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats 
nabij woning, Tulpenveld 9 in Castricum. Door middel van plaatsing van verkeersbord E6 en 
een onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, als bedoeld in 
bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990). De volledige 
tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening – kunt u inzien op: www.
offi  cielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen schrift elijk binnen zes weken na 
de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift  indienen. U kunt uw bezwaarschrift  niet 
per email indienen. Stuur uw bezwaarschrift  aan het college van burgemeester en wethoud-
ers van Castricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. In uw bezwaarschrift  moet in ieder 
geval staan:
-   uw naam, adres en telefoonnummer;
-   de datum;
-   een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
-   waarom u het niet eens bent met de beslissing;
-   uw handtekening. 

Wij vragen om uw telefoonnummer omdat we soms contact opnemen met bezwaarmakers om 
te bespreken wat de beste behandeling is van het bezwaarschrift .
Vraagt u zich af of een bezwaarprocedure de juiste weg is? De Bezwaarkaart van de Nati onale 
Ombudsman kan helpen bij het maken van uw afweging. U vindt deze op de website van de 
Nati onale Ombudsman (www.ombudsman.nl). In het zoekscherm typt u “bezwaarkaart.pdf” in.

Voorlopige voorziening
Naast het bezwaarschrift  kunt u om een voorlopige voorziening vragen. Dit kunt u doen als 
u nadelige gevolgen van het besluit voorziet ti jdens de behandelingsprocedure van uw be-
zwaarschrift . Voor de behandeling van dit verzoek moet u griffi  erecht betalen.
Een verzoek kunt u doen via htt p://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; hiervoor heeft  u wel 
een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Schrift elijk kan ook: bij de Rechtbank Noord-
Holland, Secti e Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 

Kennisgeving meldingen arti kel 8.41 Wet milieubeheer 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken ter uitvoering van de Wet 
milieubeheer bekend dat op grond van arti kel 8.41 van deze wet de volgende meldingen zijn 
ontvangen:

Acti viteitenbesluit milieubeheer 
• Haak Machinebouw, Molenei 2E (1921CZ) te Akersloot, het oprichten van het bedrijf voor 

het bouwen en assembleren van machines en de daarbij behorende verschillende meth-
oden van metaalbewerking;

• De Waardfl owerbulbs, Duinweg 3A (1901ML) te Castricum, het uitbreiden van het  bedrijf 
middels het realiseren/uitbreiden van de loods voor het drogen, bewaren en dompelen 
van bloembollen;

• NS Stati ons B.V., Stati onsstraat 4 (1901AA) te Castricum, het oprichten van een bedrijf als 
verkooppunt van dranken en hapjes;

• Dressage Horses Vitale Prijs, Geversweg 3A (1901NW) te Castricum, het wijzigen van het 
bedrijf; 

• Maatschap P.J.M. Baltus & Zn., Polderdijk 8A (1902RZ) te Castricum, het uitbreiden van het 
bedrijf middels de uitbreiding van de bestaande loods, waarbij de uitbreiding van de loods 
wordt gebruikt als werktuigenberging.

In genoemd Besluit zijn voorschrift en gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven 
moeten voldoen. Deze voorschrift en richten zich op de bescherming van het milieu. Wij 
controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschrift en.

Informati e:
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-
Holland Noord (RUD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.

Castricum, 6 maart 2019

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.




