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Agenda Raadsinformatieavond
14 maart 2019
Tijd
19.30 – 20.45
21.00 - 22. 0

Onderwerp
Raadswerkgroep
Auditcommissie
Pauze
Werkgroep vernieuwing lokale democratie

Agenda Raadsplein 21 maart 2019
Tijd
19.30 – 20.45
21.00 – 22.30
21.00 – 21.45
21.45 – 22.30
22.45

Onderwerp
Commissies
Vervolgbehandeling tussenbesluit zwemvoorziening Castricum*
(mogelijk deels besloten)
Pauze
Commissie inzake Duin & Bosch: feitenrelaas en risicoanalyse
(mogelijk deels besloten)
Gemeenschappelijke Regeling en Algemene Verordening van het RAUM
Commissie Algemene Zaken*
Diversen
Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A APV
B Normenkader & controleprotocol (onder voorbehoud van
commissiebehandeling)
C ractieverantwoordingen 201 onder voorbehoud van
commissiebehandeling)
D egels egalisatiereserve Sociale Woningbouw 2019
(onder voorbehoud van commissiebehandeling)
Sluiting
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Pinnen op de pont
Wie gebruik wil maken van de veerponten bij de Woude en Akersloot
moet een pinpas meenemen.
Contant afrekenen met de schipper
is binnenkort niet meer mogelijk.
De gemeente stapt over op de pinbetalingen omdat dit veiliger en
sneller werkt. Het is veiliger omdat er
nu geen cash geld meer op de pont
aanwezig is en daarmee het risico
op diefstal of overvallen vervalt. Het
scheelt ook tijd omdat de schipper
sneller kan afrekenen. Zo kan de pont
sneller en dus vaker heen en weer.
De pinautomaten zijn inmiddels in
gebruik. Tot 1 mei geldt een overgangsperiode en kan er nog cash betaald worden. Daarna kan
er alleen nog gepind worden voor een overtocht.
Voor abonnementhouders verandert er niets.

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 aadsspreekuur dat elke twee weken
plaatsvindt op maandagavond tussen 19.1 uur en 20.1 uur. U hoeft dan niet bij alle fracties
langs, maar kunt in één keer met een vertegenwoordigers van alle fracties spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid.
Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 1 april
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de gri 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 raadsgri e castricum.nl.

Wegafsluiting Vennewatersweg Heiloo
Vanaf maandag 18 maart 05.00 uur t/m april 2020 is de Vennewatersweg in Heiloo
afgesloten tussen de Westerweg en de Hoogeweg door de werkzaamheden voor de
spooronderdoorgang Vennewatersweg. U wordt ter plekke omgeleid met omleidingsborden.

Gemeentegids 2019
De gemeentegids
is er weer n edi e
2019 staan alle
actuele gegevens op
een rij.
Uit onderzoek is
gebleken dat er
veel waarde wordt
gehecht aan de
gemeentegids: 80%
van onze inwoners
raadpleegt de gids
met enige regelmaat,
zowel de digitale
als de papieren
versie. De ene helft
van deze groep
gebruikt de gids
alleen in gedrukte
vorm, de andere
helft raadpleegt
uitsluitend de digitale
versie of gebruikt de
gids helemaal niet.
Daarom hebben wij
besloten de gids
weer op papier te
laten verschijnen,
maar niet huis aan
huis te verspreiden.
Zo willen we
voorkomen dat de
gids ongelezen in de
prullenbak verdwijnt.

Gemeentegids 2019

Digitale gids

Akersloot - Bakkum - Castricum - Limmen - de Woude

De gids is vanaf vrijdag 1 maart gratis af te halen op diverse plekken in de gemeente:
gemeentehuis receptie , afvalbrengstation, De Oude euken op terrein Dijk en Duin, de
dorpsraden, bibliotheekvestigingen, en Stichting Welzijn in Castricum en Akersloot.
De verzorgingshuizen hebben gidsen ontvangen voor verspreiding onder de bewoners.
aadpleegt u m liever online? Dat kan vanaf vrijdag 1 maart op h ps: lokaaltotaal.nl gidsen
castricum/

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.

Nieuwe website voor jongeren
uit de BUCH-gemeenten
De jongerenwerkers uit de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en
Heiloo hebben de handen ineen
geslagen en hebben gezamenlijk
een website gemaakt voor jongeren:
www.jongerenwerkbuch.nl. De website is sinds 1 maart online.
Op de website vind je informatie over
de verschillende jongerencentra en
activiteiten per gemeente. Verder
kun je er terecht voor informatie over
verschillende thema’s, bijvoorbeeld
over ‘geld, wonen en werk’ of ‘eenzaamheid en hoe je contact kunt zoeken met de ongerenwerkers.
rede ac viteiten
Activiteiten worden UCH-breed gepresenteerd waardoor het aanbod en het bereik voor de
jongeren groot is. De jongeren uit Heiloo of Bergen kunnen bijvoorbeeld ook deelnemen aan
activiteiten in Castricum en Uitgeest en andersom.
Neem dus snel een kijkje op de website www.jongerenwerkbuch.nl!
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Gratis compost scheppen
Lekker aan het werk in de tuin? Vanaf
zaterdag 30 maart tot uiterlijk donderdag 4 april kan er zolang de voorraad strekt ra s compost ehaald
worden bij het parkeerterrein op Wouterland aan de Van Haerlemlaan.
Breng zelf een schep mee en doe de
compost in zelf meegebrachte zakken
of een aanhanger. Denk eraan dat je de
aanhanger goed afdekt met een zeil of
een net, anders riskeer je een boete.

De compost die je ophaalt komt van
jouw gft- en groenafval. Van iedere volle
container van 240 liter kan 25 tot 30 kilo compost gemaakt worden. Naast compost maakt HVC
er ook biogas van. Zo zie je dus dat jouw afval waardevol is!
en gemiddeld huishouden heeft 1 0 kilo gft per jaar. De helft hiervan, belandt in de gft-bak. De
andere helft in de restafvalbak en dat is zonde. Want een volle gft-bak levert voldoende groen
gas om 21 dagen lang mee te koken of bijna een dag het huis mee te verwarmen.
Meer informatie over gft en het scheiden van afval vindt u op www.indegoeiebak.nl. Op www.
compostdag.nl vindt u meer informatie over de Compostdag.

Oﬃciële mededelingen gemeente Castricum 13 maart 2019
Aangevraagde vergunningen

050319

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
030319 Wederik 14 in Castricum
Het bouwen van een schuur, veranda en erfafscheiding (WABO1900383)
040319 Schipperslaan 1a in Limmen
Het realiseren van een ﬁtnessruimte WA O1900
Oude Haarlemmerweg 52 in Castricum
Het bouwen van een bedrijfshal (WABO1900389)
050319 Helmbloem 20 in Castricum
Het vergroten van de woning (WABO1900393)
060319 Wielewaal 13 in Castricum
Het veranderen van de woning en vergroten dakkapellen (WABO1900407)
Torenstraat 7 in Castricum
Het veranderen van de woning (aanbouw achterzijde) (WABO1900409)
Duinakker 4 in Castricum
Het vergroten van de woning (voorzijde) (WABO1900410)

t ieftenland in immen
Het plaatsen van een dakkapel (WABO1900058)
070319 ieter ieftstraat in astricum
Het wijzigen van de hoofddraagconstructie WA O1 019 1
Westerweg 46 in Limmen
Het uitbreiden van de garage t.b.v. B&B en het aanbrengen van een lichtkoepel
(WABO1801454)
080319 Visweg 59c in Limmen
Het plaatsen van een tijdelijke woonunit ma imaal 1 jaar WA O190019
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
080319 Limmen
Verleende evenementenvergunning Avondvierdaagse Limmen 2019 van 11 juni
2019 tot en met 14 juni 2019, verzenddatum besluit 8 maart 2019
(APV1900079).
Westerweg 19 in Limmen
Verleende evenementenvergunning Timmerdorp Limmen 2019, van maandag
19 augustus 2019 tot en met vrijdag 23 augustus 2019 van 9.00 uur tot 16.30 uur,
verzenddatum besluit 8 maart 2019 (APV1900081).

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.
• n etrokken: eesterduin in astricum
Tijdelijk verplaatsen bloemenkiosk (WABO1900262)

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 APVvergunningverlener via apv debuch.nl of via 0 909
1.

Omgevingsvergunning – reguliere procedure

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te
verlenen:
Datum Adres
040319 Sta onswe in astricum
Het realiseren van een kiosk op het perron (WABO1900167)

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, ui 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-akerslootlimmendewoude debuch.nl
Openin s jden
Publieksbalies Gemeentehuis
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort,
rijbewijs, ui reksels en vragen over zorg en
ﬁnanci n
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

Castricum, 13 maart 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

estuur ri e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.
Bezoek op afspraak.

Afvalbrengdepot
Schulpstet 1 , 1901 H 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 1 , 1901 H 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

www.castricum.nl/verkiezingen2019
Stem op 20 maart voor leden
van Provinciale Staten
en bestuur waterschap
Alle kiesgerechtigden mogen op 20 maart 2019 hun stem uitbrengen
voor de leden van de Provinciale Staten Noord-Holland en voor het
algemeen bestuur van het waterschap Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier. Waar stemt u voor?
Lees het op www.noord-holland.nl en www.hhnk.nl.
De regels van het kiesrecht voor deze twee verkiezingen zijn niet
hetzelfde. Het kan zijn dat u voor de Waterschapsverkiezing wél en voor
de Provinciale Statenverkiezing niet mag stemmen. Op onze speciale
webpagina leest u wanneer u wel of juist niet mag stemmen.

Stembureaus
Op www.castricum.nl/verkiezingen2019 staat een overzicht van alle
stembureaus. U mag in alle stembureaus in onze gemeente uw stem
uitbrengen; op uw stempas staat het dichtstbijzijnde stembureau.
Er staat ook bij hoe laat ze precies geopend zijn.
Let op: sommige stembureaus zijn nieuw, andere zijn vervallen.
- Stembureau in de Storeyclub, Wilhelminaplein 1, Akersloot
- Stembureau in Pastorie R.K. Kerk, Dorpsstraat 113, Castricum; dat
vervangt het stembureau in de Augustinusschool
- Stembureau in de Juliana van Stolbergschool, Van Stolbergstraat 3,
Castricum; dat vervangt het stembureau in de Maranathakerk

In een andere gemeente stemmen?
Regel een Kiezerspas

Stemhulp
Wilt u een stemadvies? Ga dan naar www.noord-holland.stemwijzer.nl
en www.hhnk.mijnstem.nl

Stempassen

Geen stempas(sen) ontvangen?

De stempassen zijn per post
verstuurd naar uw huisadres. Die
stempassen heeft u nodig om te
stemmen op 20 maart. Bewaar
ze zorgvuldig. Voor het stemmen
heeft u ook een identiteitsbewijs
nodig: een paspoort,
Nederlandse identiteitskaart
of rijbewijs. Dit document mag
maximaal 5 jaar verlopen zijn.
Controleer of u vóor die tijd een
nieuwe moet aanvragen.

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 Noorderkwartier.
U kunt twee dingen doen:
• Vul het aanvraagformulier in. Dat kunt u afhalen tijdens bij de receptie van het gemeentehuis tijdens openingsuren óf downloaden op
www.castricum.nl/verkiezingen2019. U kunt het ingevulde formulier
e-mailen naar verkiezingen@castricum.nl of per post sturen naar:
Bureau Verkiezingen, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. Zorg dat wij
het formulier uiterlijk 15 maart hebben ontvangen.
• Neem uw stempas 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!

Voor u laten stemmen?
Regel een Volmacht

Hebt u geen stempas(sen) ontvangen? Of is uw stempas beschadigd?
Vraag dan vóór dinsdag 19 maart, 12.00 uur een vervangende stempas
aan bij de receptie van het gemeentehuis tijdens openingsuren. Vindt
u later uw oude stempas terug, dan kunt u met die oude pas niet meer
stemmen.

Kunt u op de verkiezingsdag niet zelf komen stemmen?
Laat dan een andere kiezer uw stem uitbrengen. Daarvoor is een
volmacht nodig.

Alles weten?
Meer weten over de verkiezingen? U leest er alles over op
de speciale webpagina www.
castricum.nl/verkiezingen2019.
Heeft u een speciﬁeke vraag?
Bel ons dan (tel. 14 0251) of
stuur een mail
(verkiezingen@castricum.nl)

• Onderhandse volmacht: invullen op uw stempas
U kunt iemand anders voor u laten stemmen die in uw eigen gemeente
woont én kiesgerechtigd is. Dat heet onderhands machtigen. Vul
op de achterkant van uw stempas het volmachtgedeelte in en
plaats uw handtekening. Geef dan de stempas én 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.
Vraag dan een schriftelijke volmacht aan bij de receptie van de
gemeente, of download die op www.castricum.nl/verkiezingen2019.
Vul samen het formulier in en lever het uiterlijk 15 maart in bij
de receptie in het gemeentehuis. 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 de 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.

