
De afgelopen weken heeft  u ongetwijfeld het een en ander over het Coronavirus gelezen of 
gezien in de media. Indien u meer informati e wilt over het Coronavirus, dan kunt u terecht bij 
het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Vragen over het Coronavirus?
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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 n keer met vertegenwoordigers van alle fracti es 
spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid. 

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 9 maart
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 

Vragen over aanslagbiljet van Cocensus?

Inloopochtend gemeentelijke belastingen

Agenda Raadsplein
5 maart 2020

  Commissies
19.30 – 21.00  Auditcommissie 
19.30 – 20:15   Principeverzoek Schoollaan 2 in Limmen
20:15 – 21:00   Moti es & amendementen bij ruimtelijke ontwikkeling Zanderij  
  Zuid, deelgebied 3 (voormalig bedrijfsterrein Kaptein Kaas en  
  twaalf aangrenzende percelen)
  Pauze
21.15 – 22.30  Actualisati e Masterplan Inbreidingen 
21.15 – 21.45  Vervolgbehandeling statutenwijziging ISOB  
21.45 – 22.30  Commissie Algemene Zaken
 1A Controleprotocol inclusief normenkader 2019
 1B Fracti everantwoordingen 2019
 1C Verlenging contracten raadsinformati esysteem
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 13 februari 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
22.45 – 23.00   Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen 
 4 Besluitvorming
 A Controleprotocol inclusief normenkader 2019 (o.v.b. commissie)
 B Fracti everantwoordingen 2019 (o.v.b. commissie)
 C Verlenging contracten raadsinformati esysteem (o.v.b. commissie)
 D Principeverzoek Schoollaan 2 in Limmen (o.v.b. commissie)
 E Ruimtelijke ontwikkeling Zanderij Zuid, deelgebied 3 (voormalig  
  bedrijfsterrein Kaptein Kaas en twaalf aangrenzende percelen)  
  incl. moti es en amendementen (o.v.b. commissie) 
 F Statutenwijziging ISOB (o.v.b. commissie)
 5 Sluiti ng

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

U gaat verbouwen, renoveren en/
of slopen. Wist u dat er in
bepaalde gevallen een 
sloopmelding nodig is? Het 
Bouwbesluit 2012 geeft  aan in 
welke gevallen een sloopmelding 
nodig is. 

In de volgende twee situati es 
heeft  u in ieder geval een 
sloopmelding nodig:
1. Bij het verwijderen van asbest;
2. Slopen waarbij meer dan    
     10 m3  sloopafval vrijkomt.

Sloopmelding indienen
aat u een van de bovenstaande acti es uitvoeren? U kunt een sloopmelding indienen via 

www.omgevingsloket.nl. Het kan zijn dat er e tra documenten nodig zijn voor het indienen van 
de melding. Denk aan een asbesti nventarisati erapport, een slooptekening of een veiligheidsplan.
Voor meer informati e over asbest en het verwijderen ervan verwijzen wij u graag naar 
www.infomil.nl. 

Denkt u er om dat uw sloopmelding 4 weken v r de geplande start van de werkzaamheden 
ingediend moet zijn. Het indienen van een sloopmelding is grati s.

Heeft  u meer vragen over verbouwen, renoveren, slopen en asbest? Via onze website kunt u 
makkelijk met behulp van een digitaal formulier uw vraag stellen. Natuurlijk kunt u ons ook alti jd 
even bellen.

Sloopmelding nodig?

Agenda raadsinformatieavond 12 maart
  aadsinformati ebijeenkomsten
19.30 – 21.00  Presentati e voortgangsrapportage Duin en Bosch  
  Pauze
21.15 – 22.30   Presentati e ruimtelijk kader Starti ngerweg woonfase 2 te 
  Akersloot

Elk jaar betaalt u gemeentelijke belasti ngen. Voortaan ontvangt u het aanslagbiljet niet van de 
gemeente, maar van Cocensus. Dit is een gemeenschappelijke regeling die inmiddels voor 14 
gemeenten de belasti ngen int. Kijk voor meer informati e op castricum.cocensus.nl 
Heeft  u vragen over hoe wij de WOZ-waarde van uw huis berekenen? Of andere vragen over 
de gemeentelijke belasti ngen? Neem dan vooral contact op met Cocensus of kom naar de 
inloopochtend in het gemeentehuis op zaterdag 7 maart van 9.00 tot 13.00 uur.   

De leukste sportdag van het jaar heet 2Be2gether  ongeren met n zonder beperking van 
de basisschool en het speciaal onderwijs strijden in mixed teams tegen elkaar in verschillende 
uitdagende en leuke sporten. Kies uit rolstoelbasketbal, Nerf-sports, rolstoeldans, klimmen, 
judo, badminton, boogschieten en vergeet het creati eve onderdeel niet: je naam in graffi  ti  
schrijven  

Dit sportspektakel zal plaatsvinden op zaterdag 28 maart 2020 om 14.00 uur in de Europahal in 
Bergen. Alle jongeren uit groep 5 tot en met 8 uit Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo kunnen 
grati s meedoen. Het programma duurt tot ongeveer 17.15 uur, gevolgd door een eindspel.

u inschrijven
Meedoen? Stuur een mail naar Mireille Bot-Ott o van het Jongerenwerk Bergen: 
m.ott o@welzijnbergen.nl o.v.v. naam kind, telefoonnummer, school, groep en wel/geen 
beperking. Hebt u vragen, bel dan met 06-39754138. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 
Dus meld uw kind(eren) snel aan zodat ze verzekerd zijn van een plekje. Vrijwilligers om te 
helpen zijn ook alti jd welkom  raag tot ziens op deze bijzondere sportdag

‘2be2gether’ wordt  georganiseerd door het Jongerenwerk Bergen (Sti chti ng Welzijn Bergen) in 
samenwerking met leraren van Mytylschool De Ruimte, Sport-Z en het fanati eke jeugdbestuur, 
bestaande uit oud-deelnemers.

28 maart: grati s sportspektakel voor jongeren van groep 5 t/m 8

Nu registreren voor de sportdag van het jaar

Stati on Castricum krijgt een nieuwe look

Kom naar de inloopbijeenkomst op 11 maart
Stati on Castricum wordt vernieuwd. Het stati on wordt ruimer, lichter en met de aanleg van lif-
ten ook beter toegankelijk. In 2019 werkten we aan de duinzijde van het stati on. ot half april 
2020 vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats voor de volgende fase die op 
13 april van start gaat: de bouw van de lift kuip aan de dorpszijde.

Inloopbijeenkomst
We geven graag tekst en uitleg over de werkzaamheden van de volgende fase aan de dorpszijde 
ti jdens een inloopavond op 11 maart. Kom naar het gemeentehuis van Castricum tussen 19.30 
en 21.00 uur; er is geen vast programma. Meer informati e vindt u op 
www.castricum.nl/plannen-en-projecten/stati onsgebied-metamorfose

Goed om te noteren: 76 uur geen treinen
rootschalige werkzaamheden voeren we in een lang weekend uit: van vrijdag 8 mei (01.00 uur) 

t/m maandag 11 mei (05.00 uur). Dan rijden er 76 uur geen treinen. 

Wees welkom op 9 maart om 15.00 uur in vergaderzaal de ‘’Bollenschuur’’ op het raadhuis van 
Castricum. Aanmelden voor deze openbare vergadering: Anita van Breugel, 088 909 7349.
 
Behalve de gebruikelijke onderwerpen, staat het volgende op de agenda:
 

Vergadering Monumentenraad

1. Mededelingen en ingekomen stukken: 
Voorbereidingen Open Monumentendagen 
gestart, Cultuurhistorisch onderzoek van 
Oldenbarneveldweg 39 en Zeeweg 23, 
Restaurant Visweg, Boerderij Uitgeesterweg 
31, Maranathakerk
 

2. Mededelingen voortgang 
monumentenzaken: Sti erop 5, Rollerusstraat 

1, Perronoverkapping NS-stati on, Duin & 
Bosch (watertoren), Salomons Oordeel s.v.z., 
Omgeving Protestantse Kerk Dorpsstraat / 
Dorpsstraat 63, Tankval, Cronenburg
 
3. Ingediende subsidies
Alkmaarderstraatweg 150

4. Beleidsontwikkeling
Nota Erfgoed, stand van zaken



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
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Aangevraagde vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen
Datum Adres 
190220 Schoutenbosch 2 in Castricum 
 het aanpassen van de brandcomparti mentering (WABO2000370)
200220 Bakkummerstraat 107 in Castricum 
 het schilderen van een monument (WABO2000353)
210220 Poelven 44a in Castricum  
 het plaatsen van een hekwerk op de bovenwoning (WABO2000355)
 Oude Parklaan naast 64 in Castricum  
 het ti jdelijk plaatsen van een zendmast (WABO2000359)
240220 Geelvinckstraat 38 in Castricum 
 het plaatsen van een dakkapel (voordakvlak) (WABO2000369)
250220 Sifriedstraat 15 in Castricum 
 het realiseren van een B&B (WABO2000379)
 Poelven 43 in Castricum  
 het veranderen van de woning (WABO2000380)
 Sportlaan 1 in Limmen 
 het plaatsen van een dakkapel (WABO2000383)
 Starti ngerweg 6 in Akersloot 
 het restaureren van een gemeentelijk monument en het aanbrengen van een  
 dakvenster (WABO2000388)
 Prins Hendrikstraat 64 in Castricum  
 het plaatsen van 2 dakkapellen (WABO2000384)
 ‘t Kieft enland 48 in Limmen 
 het verbouwen van de woning (WABO2000398)
 Duinenboschweg 9 in Castricum  
 het bouwen van een bijgebouw en het inrichten van het erf (WABO2000400)
 Duinenboschweg 11 in Castricum 
 het bouwen van een bijgebouw en het inrichten van het erf (WABO2000402)
 Duinenboschweg 15 in Castricum 
 het bouwen van een bijgebouw en het inrichten van het erf (WABO2000405)

260220 Duinenboschweg 7 in Castricum 
 het bouwen van een bijgebouw en het inrichten van het erf (WABO2000401)
 Duinenboschweg 11 in Castricum 
 het bouwen van een bijgebouw en het inrichten van het erf (WABO2000404)
270220 Zeeweg 60 in Castricum  
 het ti jdelijk plaatsen EHBO reddingspost strand (WABO2000412)
 Eerste Groenelaan 61 in Castricum 
 het vergroten van de woning (WABO2000410)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
 Breedeweg 28a in Castricum 
 het renoveren en gedeeltelijke herbouw van de bestaande woning   
 (WABO2000270)
 
Behandeltermijn verlengd met max. 6 weken
240220 Zeeweg 70 in Castricum  
 het vervangen van het dak (WABO2000004)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 

Omgevingsvergunning verleend
250220 Dott erbloem 31 in Castricum 
 het plaatsen van een dakkapel (achterzijde) (WABO2000321)
260220 Zoutmanlaan 2 in Castricum 
 het vergroten van de woning (WABO2000317)
270220 Koningsweg 76 in Akersloot
 het splitsen van een stolpboerderij naar twee woningen (WABO2000292)

Omgevingsvergunning niet verleend
250220 Duinmeiershof 17 in Castricum  
 het bouwen van een schuur (WABO1901976)

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

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij op 25 februari 2020 een anterieure overeenkomst ex 
arti kel 6.24, lid 1, Wro hebben gesloten voor de Locati e Dusseldorperweg 20 – 22a te Limmen, 
kadastraal bekend gemeente Limmen secti e A nummers 5072, 4177 en 3925, gezamenlijk ter 
groott e van 1.906 m²; en het perceel  kadastraal bekend gemeente Limmen secti e A nummer 
4522 ter groott e van 1.805 m².

De anterieure overeenkomst is gesloten met de eigenaren van genoemde percelen en heeft  
betrekking op de bouw het realiseren van vijf woningen met buitenruimte en openbare ruimte 
en de herbouw van de woning aan de Dusseldorperweg nummer 20 overeenkomsti g het nieuw 
vast te stellen bestemmingsplan ‘Dusseldorperweg 20-22a’. Het ontwerp van dit bestemming-
splan zal op de korte termijn worden voorgelegd aan het college en worden gepubliceerd en ter 
inzage gelegd.

Met het sluiten van deze anterieure overeenkomst heeft  de gemeente voldaan aan haar verpli-
chti ng om de kosten voor de planologische medewerking te verhalen in de zin van arti kel 6.12 
Wro. Om de voormelde herontwikkeling van de locati e mogelijk te maken is de gemeente bereid 
planologische medewerking te verlenen.

Data en locati e inzage
Met ingang van 5 maart 2020  ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst 
gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage in bij de recepti e van het ge-
meentehuis Castricum.

Informati e
Meer informati e is verkrijgbaar bij mevrouw A.M. Moerbeek,  jurist bij Team Beleid & Vastgoed, 
telefoon 088-909 7887.

Publicatie anterieure overeenkomst
In de Staatscourant van 28 2 2020 is het volgende verkeersbesluit gepubliceerd:

1. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats nabij 
woning, Koningin Julianastraat 7 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 wethouders 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 bezwaar-

Verkeersbesluit: realiseren 
gehandicaptenparkeerplaats

schrift . 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. 




