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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 één keer met vertegenwoordigers van alle fracti es 
spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid. 

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag  30 maart

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.

De raad zit voor u klaar tijdens 
het Raadsspreekuur 

Agenda Raadsplein
19 maart 2020

  Commissies
19.30  20.15  Ruimtelijk ader Starti ngerweg fase 2 Akersloot
19.30  20.15  Wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden 
20.15  21.00  Moti e onderwijsvisie 
20.15  21.00  Commissie Algemene Zaken
 1A Wensen en bedenkingen toetreding GR-en tot werkgeversve-
  reniging SGO i.v.m. inwerkingtreding Wnra
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 5 maart 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
  Pauze
21.15  22.30  Beleidsnota unst en Cultuur 2020: Cultuur met ansen

21.15  22.00  Financiering startersleningen  
22.00  22.30  Verordening burgeriniti ati ef 
  
22.45  23.00   Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen 
 4 Besluitvorming
 A Wensen en bedenkingen toetreding GR-en tot werkgeversve-
  reniging SGO i.v.m. inwerkingtreding Wnra (onder voorbehoud
   van commissiebehandeling)
 5 Sluiti ng

Het is mogelijk in te spreken op onderwerpen die in commissievergaderingen aan de orde 
zijn. U kunt zich daarvoor aanmelden tot en met de dag waarop de vergadering plaats-
vindt voor 17.00 uur bij de gri   e via raadsgri   e@castricum.nl, of via 088 9097014 en 
088 9097015. Op de onderwerpen met een  kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

De bijbehorende vergaderstukken kunt u vinden op castricum.raadsinformati e.nl 

Op woensdagochtend 18 maart opent basisschool De Brug, samen met wethouder Falgun 
Binnendijk, een fruitpluktuin op de hoek van de verlengde Roemersdijk/Buurtweg in Akersloot. 
De wethouder helpt de kinderen uit groep 5 vanaf 9.30 uur een handje met het planten van twee 
appelbomen, een mispel en circa 70 fruitstruiken. Het is een mooie manier om de Boomfeestdag 
te vieren; bovendien zullen de leerlingen de komende jaren genieten van o.a. aalbessen, 
kruisbessen en zwarte bessen.  

De Boomfeestdag (alweer de 64e editi e in Nederland) zijn ingesteld om kinderen meer te betrekken 
bij de natuur en meer specifi ek bomen. Het thema van dit jaar is ‘Bomen geven energie’. Bomen 
produceren namelijk niet alleen zuurstof en nemen CO2 op,  maar ze geven ook energie  De 
bedoeling is om op deze dag 500.000 bomen te planten in heel Nederland.  De Sti chti ng Nati onale 
Boomfeestdag heeft  aangegeven dat zij het van groot belang vinden dat de bomen op of dichtbij 
het schoolplein worden geplant. Dit initi ati ef is tot stand gekomen in samenwerking met Landschap 
Noord-Holland (www.landschapnoordholland.nl) en in overleg met buurtbewoners.

Boomfeestdag in Akersloot! Agenda gecombineerde Raadsinformatie-
avond en Raadsplein 12 maart 2020

  Commissie
18:45  19:30  Voortzetti  ng Auditcommissie 
  Raadsinformati ebijeenkomsten
19:30  20:30  Presentati e voortgangsrapportage Duin en Bosch  
20:30  21:30  Presentati e ruimtelijk kader Starti ngerweg woonfase 2 te Akersloot
  Pauze
21:45    Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Voortzetti  ng debat aankoop Maranthakerk (juridische kaders 
  bevoegdheid aankoop en bestemming)
 4 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 daarvoor tot en met de dag waarop de vergadering plaats-
vindt 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.

Tijdens de Lintjesregen op 26 april vorig jaar ontvingen maar liefst twaalf inwoners van 
onze gemeente een Koninklijke onderscheiding. Het is een teken van waardering voor 
hun langdurige inzet voor de maatschappij op allerlei terreinen. Kent u ook iemand in 
uw omgeving die een lintje verdient? Dan kunt u die persoon  voordragen in zijn of haar 
woonplaats.

Een koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden: ti jdens de 
jaarlijkse ‘lintjesregen’, dit is de laatste werkdag voor oningsdag en bij een bijzondere 
gelegenheid, zoals bijvoorbeeld een afscheid of een jubileum.

Vraag op ti jd een lintje aan
Wanneer u iemand wilt voordragen voor een lintje, doet u dat dan voor 1 juli 2020 als u wilt dat 
de onderscheiding ti jdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’ in 2021 wordt uitgereikt. Een voorstel voor 
de uitreiking bij een bijzondere gelegenheid, moet zes maanden voor de gewenste datum van 
uitreiking worden ingediend. 

Meer informati e? 
Lees alles over de regels rond de toekenning van lintjes op www.lintjes.nl. Voor meer informati e 
over het aanvragen van een oninklijke Onderscheiding kunt u contact opnemen met Els 
Verbeek, 088  909 7057 of elsverbeek@debuch.nl

Kent u iemand die een lintje verdient? 

Beleef op 29 april een avond van 
herkenning en goede gesprekken rond 
het thema mantelzorg. Want of u nu 
zorgt voor uw moeder, man, broer, 
dochter of buurvrouw: het is fi jn om 
ervaringen te delen, en te weten dat 
anderen u kunnen helpen. Bovendien 
kunt u anderen inspireren met uw 
verhalen. 

Televisiemaker en acteur Eric Corton 
gaat met u in discussie aan de hand van 
fragmenten uit de inti eme documentaire 
‘Moeder aan de Lijn’. Mantelzorg, hoe 
doet u dat, waarom en wat betekent het 
voor uw leven? Wat hebt u nodig en wie 
kunnen u daarbij helpen? En andersom: wie kunt u inspireren met uw kennis en ervaringen? 

Prakti sche informati e 
Aanmelden kan via moederaandelijn.nl/heiloo. De meet-up vindt plaats op woensdagavond 29 
april in het Trefpunt Heiloo, Abraham du-Boishof 2 1852 EZ te Heiloo. 

Moeder aan de lijn!

Mantelzorgers delen hun ervaringen

Kapotte spullen? Repair Café!
ransiti e Castricum organiseert samen met De roene Bak weer een Repair Caf  op zaterdag 

14 maart, voor de laatste keer plaats in De Bakkerij, Dorpsstraat 30 in Castricum. Kom ook 
langs tussen 13.00 en 16.00 uur. De entree is grati s (gi  en zijn welkom). U betaalt alleen voor 
eventuele materialen. Repareren en laten repareren is uiteraard op eigen risico.

Hoe ziet Castricum er uit in 2050? De gemeente gaat daarover graag in gesprek met o.a. 
inwoners en ondernemers. Daarom nodigen we u uit om een enquête in te vullen op 
www.ikdenkmeeovercastricum.nl. Dit kan tot 27 maart. “Onze inwoners hebben vast een 
mening en die horen we graag,  zegt wethouder Paul Sle  enhaar.

De gemeente komt naar u toe!
Meedoen is gemakkelijk. U kunt de digitale en u te zelf invullen. Of u doet dit samen met een 
medewerker van de gemeente, op locati e. Op donderdag 12 maart kan dit van 16.00 tot 18.00 
uur In Winkelcentrum Geesterduin (Castricum); op donderdag 19 maart van 14.00 tot 16.00 uur 
bij de Albert Heijn in Limmen.

Waarom nadenken over de toekomst?
De gemeente verwerkt alle informati e die wordt opgehaald in een omgevingsvisie. De 
gemeente is wett elijk verplicht om die te maken: het is de basis voor het wel of niet toestaan 
van ruimtelijke ontwikkelingen in onze gemeente. De omgevingsvisie vertelt het verhaal van de 
toekomst van onze dorpskernen. Bijvoorbeeld de bereikbaarheid per fi ets en auto, behoud van 
natuur en wonen. Een aantal essenti ële vragen wordt hierin beantwoord. Hoe willen we dat 
de gemeente Castricum er over derti g jaar uitziet? Wat willen we behouden, waar moeten we 
meer aandacht aan besteden en wat moeten we daarvoor doen? Welke ontwikkelingen komen 
er op ons af en hoe gaan we daarmee om? Dus geeft  u om Castricum, doet u dan mee met de 
en u te

Meedenksessie Limmen
In Limmen is op dinsdag 17 maart ook een bijeenkomst over de Omgevingsvisie. U bent van 
harte welkom hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst is in de Heeren van Limmen van 19.30 

 21.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Wilt u zich wel vooraf aanmelden door een 
e-mail te sturen naar: omgevingswet@debuch.nl. Zet hier duidelijk in dat u komt voor de 
meedenksessie op 17 maart in Limmen.   

Enquête voor omgevingsvisie

Meedenken over de toekomst van onze 
gemeente



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.

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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Offi  ciële mededelingen woensdag 11 maart
Aangevraagde vergunningen

Ontvangen omgevingsaanvragen
280220 Van Duurenlaan 4 in Castricum 
 het veranderen van de woning (WABO2000417)
 Amberlint (kavel 7) in Limmen 
 het bouwen van een twee onder één kap woning  (WABO2000420)
 Amberlint (kavel 6) in Limmen 
 het bouwen van een twee onder één kap woning  (WABO2000422)
030320 Beethovensingel 31 in Castricum 
 het bouwen van een garage (WABO2000439)
 Eerste Groenelaan 52 in Castricum 
 het vervangen van twee dakkapellen (WABO2000444)

Recti fi cati e van 4 maart 2020
260220 Recti fi cati e Duinenboschweg 11 in Castricum
Moet zijn: Duinenboschweg 13 in Castricum 
 het bouwen van een bijgebouw en het inrichten van het erf (WABO2000404)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 

Verleende omgevingsvergunningen
280220 Albert Schweitzerlaan 14 in Castricum 
 het vergroten van de woning (WABO2000156)
020320 Oude Parklaan naast 64 (secti e D 1901) in Castricum  
 het ti jdelijk plaatsen van een zendmast (WABO2000359)
040320 Poelven 44a in Castricum 
 het realiseren van een dakterras (WABO2000355)
 Kapelweg 43 (kavel 21) in Limmen 
 het bouwen van een woning (WABO2000135)
 Meester Ludwigstraat 27 in Castricum  
 het vergroten van de woning (WABO1902036)

060320 Pernestraat 39 in Castricum  
 het verbouwen van een woning (WABO2000012)
 Juliana van Stolbergstraat 68 in Castricum 
 het plaatsen van een dakopbouw (WABO2000102)
 Duinakker 4 in Castricum  
 het plaatsen van een dakkapel (achterzijde) (WABO2000314)

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.

Kennisgeving melding 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 melding is 
ontvangen:

Acti viteitenbesluit milieubeheer 

• Constructi ebedrijf Mous B.V., Molenlei 9 (1921CX) te Akersloot, het uitbreiden van 
 het bedrijf middels een loods voor de opslag van materiaal en de stalling van een
 auto;

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 Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord (OD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.

Ziet u iets in de openbare ruimte? Bijvoorbeeld: kapott e straatverlichti ng, overvolle prullenbak-
ken, te hoog onkruid, kapott e speeltoestellen, speeltoestellen die eigenlijk veel beter ergens 
anders kunnen staan of wegwerkzaamheden waar u vragen over heeft . Of ziet u in uw buurt 
regelmati g: fout geparkeerde auto’s, zwerfvuil, te hoog water, of fi etswrakken. Meld dit dan aan 
ons met Fixi. Wethouder Paul Slett enhaar: ‘Met Fixi ziet u wat er nog meer in uw buurt bij ons 
gemeld is. Hartsti kke handig dus. Ook voegt u via de app eenvoudig foto’s toe. Een foto zegt 
vaak meer. En helpt ons om de melding sneller op te lossen. Ziet u iets? Geef het aan ons door 
via castricum.nl of download de Fixi app. Met uw meldin gen zorgen we samen voor een nog 
mooiere gemeente.’

Samen voor een nog mooiere gemeenteOp zaterdag 21 maart gaan inwoners, collega’s of leden van (sport)verenigingen met elkaar aan 
de slag gaan om zwerfafval op te ruimen. Doe mee aan de Landelijke Opschoondag: 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. Dus verzamel kinderen, buren, collega’s of verenig-
ingsleden om gezamenlijk zwerfafval in de buurt op te ruimen om er samen een schonere leef-
omgeving van te maken. Meld vervolgens de acti e aan via  www.castricum.nl/opschoondag.

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. Tijdens de Landelijke Opschoondag zijn diverse medewerkers van de gemeente aan-
wezig om te helpen.

Niet alleen op 21 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. 

Meld  uw opruimacti e aan

Landelijke Opschoondag in Castricum

Doet u ook mee op 13 en 14 maart met NLdoet?
NLdoet, de grootste vrijwilligersacti e van Nederland. Deze acti e wordt georganiseerd door het 
Oranje Fonds op 13 en 14 maart. Duizenden organisati es in het land zijn er bij betrokken. Ook 
in Castricum zijn klussen georganiseerd. 
Wilt u ook  meedoen? Aanmelden kan via www.nldoet.nl. U kunt dan zoeken op gemeente. 

Waarom NLdoet?
NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en 
nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit 
de mouwen te steken. Wie meedoet, merkt hoe 
leuk het is om vrijwilligerswerk te doen: het is leuk, 
nutti  g, gezellig en je ontmoet elkaar. Vrijwilligers 
zijn het kloppend hart van vele sociale initi ati even. 
Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe 
belangrijk acti eve burgers voor de samenleving zijn. 
Daarnaast draagt NLdoet bij aan een goed imago 
van het vrijwilligerswerk. 




