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Agenda Raadsinformatieavond 4 april 

Inloopavond op 10 april

Vanaf zaterdag 30 maart tot uiterlijk donderdag 4 april kan er zolang de voorraad strekt 
grati s compost gehaald worden bij het afvalbrengstati on Schulpstet’ (adres: Schulpstet 7). 

De openingsti jden van het afvalbrengstati on 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. 

Gratis compost scheppen 
bij het Schulpstet

Tijd Onderwerp 
aadsinformati ebijeenkomsten

19.00  21.00 Presentati e rondom de Parti cipati ewet
Pauze

21.15  22.30 Presentati e Kennemer Wonen

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 een vertegenwoordigers van alle fracti es 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.

De raad zit voor u klaar tijdens het 
Raadsspreekuur 

Station Castricum krijgt metamorphose

De veerpont Akersloot is toe aan de tweejaarlijkse grote onderhoudsbeurt. De werkzaamheden 
zijn van 1 t/m 10 april en die dagen kan hij niet varen. Voor fi etsers en voetgangers is er een 
vervangende pont, maar de vaarti jden zijn anders dan normaal. Auto’s moeten omrijden.

Vaarti jden 
De fi ets- en voetgangerspont vaart van maandag 1 april t/m woensdag 10 april op de volgende 
ti jden: 

op werkdagen van 7.30 tot 19.00 uur,
op zaterdag van 7.30 uur tot 18.00 uur,
op zondag van 9.30 uur tot 17.00 uur.

1-10 april; omrijden voor auto’s

Grote beurt pont Akersloot 

Het stati on Castricum wordt vernieuwd. o wordt het stati on beter toegankelijk. De 
werkzaamheden starten eind april. Over de vernieuwing van het stati on organiseert Pro ail 
in samenwerking met de gemeente en aannemer K Dekker een informati eavond op 1  april, 
van 19:  21:  uur.

Wat houdt de verbouwing in
Aan beide kanten van het stati on komen luifels, gemaakt van stevig wit doek. Die bieden straks 
beschu   ng aan de reizigers. Aan de kant van het dorp komt een overdekte en beschutt e 
ontvangstruimte. Er komen twee nieuwe trappen naar de perrontunnel: n aan de dorpskant 
en n aan de duinkant. Ook de perrontunnel zelf krijgt een grote opknapbeurt, met nieuwe 
tegels en energiezuinige led-verlichti ng. Daarnaast worden drie transparante lift en in de 
tunnel geplaatst, zodat het perron nog beter toegankelijk wordt. Op het perron komt nieuw 
perronmeubilair en een kiosk. Tot slot is er ook een nieuwe plek voor de bloemenwinkel en 
wordt het oude carillon hersteld en teruggeplaatst. 

Twee fasen  oplevering in 2 2
Het project Stati on Castricum’ voert ProRail uit in samenwerking met de gemeente. De 
werkzaamheden gaan in de tweede helft  van april van start. In de eerste fase wordt gewerkt aan 
de duinzijde en op het perron. Dat gebeurt tot dit najaar. Eind 2019 start de tweede fase van de 
verbouwing: de werkzaamheden aan de dorpszijde. Het nieuwe stati on is naar verwachti ng in 
september 2020 klaar.

1  april: nloopavond voor toelichti ng en vragen
Tijdens de verbouwing worden parkeren, toegang voor het verkeer en de ingangen naar de 
perrons anders geregeld. Op het P R terrein zijn ti jdelijk minder parkeerplaatsen beschikbaar. 
En op sommige momenten kan er overlast zijn van geluid. Hiervan houden wij u ti jdens de 
verbouwing op de hoogte. U kunt de voortgang ook volgen via de webpagina www.castricum.nl/
projecten-en-plannen. 

Wilt u meer weten of heeft  u vragen? Dan bent u van harte welkom bij de inloopbijeenkomst 
op 10 april in het gemeentehuis. Op deze avond zijn tussen 19:00 en 21:00 uur verschillende 
medewerkers van ProRail, gemeente, S Stati ons en aannemer K Dekker aanwezig.



Dossier zwembad

Een actieve rol pakken

Hospice realiseren

Deze vorm van zorg 
realiseren

Eén tegen eenzaamheid

Inzetten op aanpak 
van eenzaamheid

Nota Publieke
bekostiging uitvoeren

Hoe kunnen we publieke 
middelen optimaal inzetten

Structuurvisie actualiseren
Omgevingswet invoeren

Organiseren en uitvoeren 

Handhavingscapaciteit

Zorgen voor voldoende 
capaciteit

Energietransitie

Stimuleren, verbeteren en 
samenwerken

Woningbouw

Zorgen voor een passend 
woningaanbod 

Kort parkeren 
bij het strand

De aantrekkelijkheid van het 
strand vergroten

Geschikte locatie
bioscoop zoeken

Meedenken over 
mogelijkheden

Knelpunten fietsroutes

Zorgen voor goede 
verbindingen

Een veiligere 
Beverwijkerstraatweg

Scheiden van auto- 
en fietsverkeer

Autoluw maken 
horecaplein

Ontmoedigen
automobilisten

SPEERPUNTEN 2019
GEMEENTE CASTRICUM

Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.castricum.nl. Als u als zoekwoord “raadsprogramma” opgeeft, kunt u het Raadsprogramma 2018-2022 “Samen maatwerk leveren!” inzien.
Opmerkingen of tips kunt u mailen naar communicatie@debuch.nl.

SPEERPUNTEN 2019
GEMEENTE CASTRICUM

De gemeenteraad en het college van Burgemeester en 
Wethouders hebben veertien speerpunten voor dit jaar benoemd.

Deze onderwerpen krijgen dit jaar aandacht. 

De overige opdrachten uit het raadsprogramma dienen eerst nog nader te 
worden uitgewerkt en worden opgepakt bij de kadernota 2020. Wij vinden het 
een goed idee om u eens nader te laten kennismaken met deze onderwerpen.

Vandaag presenteren we ze allemaal in een overzicht. 

Misschien heeft u wel opmerkingen of tips. Daar staan we altijd voor open. 
Laat het ons weten via communicatie@debuch.nl. 

De speerpunten staan in willekeurige volgorde genoemd.

Participatie

Inzet verhogen op 
participatie met inwoners
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Opmerkingen of tips kunt u mailen naar communicatie@debuch.nl.
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Kijk op www.castricum.nl voor 
prakti sche info. 
Maak via de website en 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
Stel uw vraag: Whatsapp 06 19429661
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 

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

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 27 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 publicati e is alleen ter informati e.

Datum Adres 
150319 De Kwekerij 1 in Akersloot 

Het verbouwen van een artsenprakti jk naar 3 appartementen (WABO1900465)
160319 Pagenlaan 19 in Limmen 

Het bouwen van een schuur en een tuinkamer (WABO1900466)
Van der Mijleweg 14 in Castricum 
Het vervangen van de handelsreclame (WABO1900474)

210319 Dorpsstraat 68 in Castricum  
Het plaatsen van dakramen (WABO1900488)
Geesterduinweg 42 in Castricum 
Het veranderen van een bedrijfswonnig naar een woning (WABO1900492)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
190319 Jan Miessenlaan 1 in Castricum 

Het veranderen en vergroten van de woning (WABO1900159)

220319 Visweg 59b in Limmen 
Het bouwen van een vrijstaande woning (WABO1900186)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
200319 Hogeweg 43 in Limmen 

Het wijzigen van een kantoor in woonruimte (WABO1900169)
Starti ngerweg 45 in Akersloot.
Het ti jdelijke oprichten van een B&B voor een periode van 10 jaar  
(WABO1901948)
De Hooge Belte (bouwkavel 3) in Akersloot 
Het bouwen van een woning (WABO1802050)

210319 Woude 36c in de Woude (E742) 
Het ti jdelijk plaatsen van een stacaravan (WABO1900035)

220319 Visweg 59c (bouwnummer 52) n Limmen 
Het bouwen van een woning (WABO1900141)

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 informati e kunt u contact opnemen met de 
gemeente.

Castricum, 27 maart 2019.

Colofon

00xx maand 2018




