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INFOPAGINA
www.castricum.nl/verkiezingen2019

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*
1A Normenkader & controleprotocol
1B ractieverantwoordingen 2018
1C egels egalisatiereserve Sociale Woningbouw 2019
Diversen
Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
B Normenkader & controleprotocol (onder voorbehoud van
ommissiebehandeling)
C ractieverantwoordingen 2018 (onder voorbehoud van
commissiebehandeling)
D egels egalisatiereserve Sociale Woningbouw 2019 (onder
voorbehoud van commissiebehandeling)
5 Sluiting
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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 19.15 uur en 20.15 uur. U hoeft dan niet bij alle fracties
langs, maar kunt in n 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.

Foto’s gevraagd van het oude ‘spuithuisje’
Duin en Bosch
Aan de Ramaerlaan in Bakkum
staat een oud gebouwtje uit
het eerste kwart van de 20e
eeuw. Het rijksmonumentje
wordt “het spuithuisje”
genoemd en deed dienst
als onderkomen voor de
brandweerauto die behoorde
bij het complex van Duin en
Bosch. Het gebouwtje had
plek voor één brandweerwagen; de dubbele deuren zijn
later verhoogd en verbreed,
toen de brandweerwagens
groter werden.
In het verleden moet er een
schuin dakje op hebben
gezeten, maar helaas zijn de
bouwtekeningen niet meer boven water te krijgen. Omdat er plannen zijn om het dakje weer
terug te brengen is de gemeente op zoek naar oude foto’s van het spuithuisje.
Misschien hebt u nog een a eelding waarbij het gebouwtje per toeval op staat? Of kent u
iemand die dat wel weet? U kunt ons erg blij maken hiermee Voor nadere informatie:
info@castricum.nl

Niet vergeten vandaag te stemmen voor leden van Provinciale Staten en bestuur waterschap
Alles weten? a naar www.castricum.nl/verkiezingen2019.
eem uw twee stempassen mee plus een paspoort, ederlandse identiteitskaart of rijbewijs.
Wilt u nog een stemadvies? a dan naar www.noord-holland.stemwijzer.nl en
www.hhnk.mijnstem.nl
Weten waar u kunt stemmen? Op www.castricum.nl.nl/verkiezingen2019 staat een overzicht
van alle stembureaus. Er staat ook bij hoe laat ze precies geopend zijn. U mag in alle
stembureaus in onze gemeente uw stem uitbrengen; op uw stempas staat het dichtstbijzijnde
stembureau.

Gratis compost scheppen bij het Schulpstet
Vanaf aterdag maart tot uiterlijk donderdag 4 april kan er olang de voorraad strekt gratis
compost gehaald worden ij het afval rengstation chulpstet’ adres: chulpstet
ri
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De openingstijden van het afvalbrengstation Schulpstet zijn:
Op zaterdag 30 maart: 09.00 – 12.45 uur
Op de overige werkdagen, maandag 1 april tot en met donderdag 4 april: 09.00 tot 15.30 uur.
Let op! Breng uw Pas afvalbrengdepot mee!
Breng zelf ook een schep mee en doe de compost in zelf meegebrachte zakken of een aanhanger.
Denk eraan dat u de aanhanger goed afdekt met een zeil of een net, anders riskeert u een boete.
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.

Aanleg glasvezel vanaf 25 maart
Vanaf 25 maart voert NKM
graafwerkzaamheden uit in
Castricum en Uitgeest. In
opdracht van uro er worden
glasvezelverbindingen aangelegd.
Dit is alleen voor de zakelijke
markt edrijven r worden
geen huisaansluitingen ij
particulieren aangelegd Alle
werkzaamheden vinden plaats in
openbare gronden. De bewoners
van de etre ende straten
worden per brief geïnformeerd.
Voor het aanleggen van de kabels
graaft de aannemer geulen in het
trottoir of in de rijweg. Dat leidt
mogelijk tot overlast. Zo is het
mogelijk dat u uw auto tijdelijk
op een andere plaats moet parkeren. In dat geval staat dit duidelijk op de straat aangegeven.
De straten waar de graafwerkzaamheden worden uitgevoerd, vindt u op de website van de
gemeente Castricum: www.castricum.nl. De werkzaamheden leiden tot 1 á 2 dagen overlast
voor uw woning.
Het is mogelijk dat op een andere datum nog enige kleine werkzaamheden moeten
plaatsvinden. Deze werkzaamheden veroorzaken weinig overlast.
Informatie
NKM doet zijn uiterste best om eventuele overlast zo veel mogelijk te beperken. Mocht u vragen
of klachten hebben, neem dan contact op met mevrouw Erna Steeman 06-1850 0581 of per
mail: erna.steeman@nkm.nl

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.
Tot 1 mei overgangsperiode
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.

INFOPAGINA
Oﬃciële mededelingen gemeente Castricum 20 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 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
080319 Molenweg 21 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel (WABO1900418)
Van Assendelftlaan 4 in Castricum
Het vergroten van de woning en het plaatsen van een dakkapel (WABO1900422)
110319 Geesterweg 1 a in Akersloot
Het plaatsen van LED reclame (WABO1900433)
Klein Dorregeest 12 in Akersloot
Het verbouwen van de woning (WABO1900435)
130319 Brederodestraat 14 in Castricum
Het aanleggen van twee inritten (WABO1900442)
Pontweg-Noord 10 in Akersloot
Het vergroten van de woning (WABO1900448)
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.
• Ingetrokken: Bakkummerstraatweg 51 in Castricum
Het realiseren van een hondenopvang (WABO1900335)

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

Omgevingsvergunning – reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te
verlenen:
Datum Adres
120319 Maatlat 6 in Limmen
Het vergroten van de bedrijfsruimte (WABO1900277)
Hogeweg 4 in Limmen
Het bouwen van een woning (WABO1802015)
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
110319 Akersloot
Verleende evenementenvergunning doorlopend Avondvierdaagse Akersloot 2019
van dinsdag 21 mei tot en met vrijdag 24 mei van 18.00 uur tot 21.00 uur,
verzenddatum besluit 11 maart 2019 (APV1900110).
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
Castricum, 20 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

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

