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Agenda Raadsinformatieavond 4 april 

 Tijd Onderwerp 
 Raadsinformati ebijeenkomsten  
19.00  21.00 Presentati e rondom de Parti cipati ewet
 Pauze
21.15  22.30 Presentati e Kennemer Wonen

De raad zit voor u klaar tijdens 
het Raadsspreekuur 

Wat vindt u als inwoner van de 
dienstverlening van de 
gemeente, de woon- 
en leefomgeving, 
zorg en welzijn en 
hoe wij u betrekken 
bij onze plannen en 
ideeën? We vragen 
het u deze week. Dan 
gaat er een en u te naar 
2000 inwoners, die via een 
steekproef zijn geselecteerd. 
Met een uitnodiging van de 
burgemeester om die in te 
vullen. Ook alle ondernemers 
wordt gevraagd een vragenlijst in 
te vullen. Deze vragen gaan over 
het ondernemersklimaat en de 
relati e met de gemeente.

Hebt u de uitnodiging en en u te ontvangen, vult u de vragenlijst dan alstublieft  in. Hoe meer 
deelnemers, hoe beter wij weten waarover u tevreden bent, en waarover niet. De uitkomsten 
gebruiken wij om de dienstverlening aan zowel inwoners als ondernemers te verbeteren. De 
resultaten worden in juni verwacht. 

De Burger- en Ondernemerspeiling 

Wat vindt u van onze dienstverlening? 

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 15 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.

Agenda Raadsplein 11 april 2019 

 
Tijd  Onderwerp 
 Commissies  
19.30  20.15 Wijzigingsverordening op de Marktverordening Castricum 2015 in
 verband met toevoegen markt Bakkum
19.30  20.15 Vaststellen van het bestemmingsplan Brakersweg 67- 69
20.15  21.00 A  andeling WOB-verzoek inzake risicoanalyse Duin en Bosch

21.15 – 21.00  Commissie Algemene Zaken
 1A aamswijziging Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) naar
              Omgevingsdienst (OD)
 1B Benoeming Evert Castelein tot commissielid
 Diversen 
 Pauze
21.15  22.30 Focusagenda Regio Alkmaar 
21.15  22.30 Voorstel taskforce wonen   

22.45  Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 vaststellen agenda
 3 Afscheid Marcel Steeman
 4 Installati e Harold Ebels tot raadslid
 5 Benoeming Evert Castelein tot commissielid
 6 Debat raad 
 A Actuele politi eke onderwerpen    
 4 Besluitvorming
 A emeenschappelijke Regeling en Algemene Verordening van
  het RAUM
 B aamswijziging Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) naar
  Omgevingsdienst (OD) (onder voorbehoud van
  commissiebehandeling)
 5 Sluiti ng 
  

nwoners, vertegenwoordigers van maatsc appeli ke organisa  es en bedri ven kunnen 
gebruik maken van de mogeli k eid om in te spreken bi  onderwerpen die in de commis
sievergaderingen aan de orde zijn. 

ndien u gebruik wenst te maken van de mogeli k eid om in te spreken, kunt u ic  daar
voor tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 1 .00 uur aanmelden bi  
de gri   e via raadsgri   e castricum.nl, o  via de tele oonnummers 0  909 01  en 0  
909 01 .
Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Onderhoudswerkzaamheden 
A9 door Rijkswaterstaat 
In opdracht van Rijkswaterstaat voert Via Opti mum de komende 
week, vanaf woensdag 3 april,  onderhoudswerkzaamheden 
uit op de A9. De werkzaamheden bestaan uit 
asfaltwerkzaamheden.
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd in de verkeersluwe 
nachtelijke uren om de hinder voor het verkeer zo veel als 
mogelijk te beperken. Om deze werkzaamheden veilig te 
kunnen uitvoeren, worden naast wegafze   ngen ook ti jdelijke omleidingen ingesteld. 

U moet rekening houden met extra rijti jden.

Inloopavond verbouwing station

Tussen 19:00 en 21:00 uur krijgt u in het gemeentehuis antwoord van ProRail, aannemer 
K Dekker en de gemeente op uw vragen over de plannen, de twee bouwfases, parkeren, 
verkeer, andere ingangen naar het stati on, etc. 

iet vergeten  woensdag 10 april inloopavond over verbouwing sta  on Castricum

Feestelijke opening speelplek 
Dokter Teenstralaan
De speelplek Dokter 
Teenstralaan is o   cieel 
geopend door wethouder 
Ron de Haan en een piepjonge 
maar dankbare inwoonster. 

De speeltoestellen waren 
op en aan vervanging toe. 
Er staan nu nieuwe  houten 
toestellen voor jong en oud. 
Er is zelfs een jeu de 
boulesbaan voor de 
volwassenen.

De veerpont Akersloot krijgt tot en met 10 april de tweejaarlijkse grote onderhoudsbeurt. 
Voor fi etsers en voetgangers is er een vervangende pont. 

Vaarti jden 
De fi ets- en voetgangerspont vaart van maandag 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.

Pontje Akersloot uit de vaart

Like ons op Facebook
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Stuur gerust een appje
Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek? 
We zijn ook bereikbaar via WhatsApp. Laat je bericht achter op 06 19 42 96 61. 
Toch bellen? Dan niet naar dit nummer maar naar 14 0251.

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 3 april 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
240319 Burg Lommenstraat 24 in Castricum 
 Het vervangen van de dakkapel aan de voorzijde van de woning (WABO1900502)
250319 Schulpvaart (nabij Zeeweg 2)  in Castricum 
 Het plaatsen van een voetgangersbrug (WABO1900507)
 Geelvinckstraat 74 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakkapel (WABO1900508)
 Dorpsstraat 89 in Castricum 
 Het realiseren van een ontbijt/lunchroom (WABO1900510)
280319 Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 57 in Limmen 
 Het vergroten van de woning (dakopbouw) (WABO1900524)

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 informati e kunt u contact opnemen met 
de gemeente.
 • Ingetrokken: parkeerterrein Zeeweg in Castricum  
    Het ti jdelijk plaatsen van een beachbox (WABO1900341)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:

Datum Adres
260319 Dr. Ramaerlaan 1 in Castricum 
 Het plaatsen van een blokhut (WABO1900220)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:

Datum Adres 
260319 Geelvinckstraat 88 in Castricum  
 Het vervangen van het dak (WABO1900226)
270319 Geesterweg 3 in Akersloot
 Het plaatsen van nieuwe dakpannen en 2 (dummy) schoorstenen   
 (WABO1802065)
280319 Heereweg 73c in Castricum
 Het bouwen van een woning en een Bed & Breakfast (WABO1801543)

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 APV-
vergunningverlener via apv@debuch.nl of via 088 9097561.

Subsidieregeling Klimaatbestendige regenwatertuin
Het college van B&W heeft  op 26 maart 2019 de subsidieregeling klimaatbestendige 
regenwatertuin 2019 vastgesteld. 

Het doel is om tuinen te ontt egelen en berging te creëren van waaruit regenwater kan 
infi ltreren in de tuin, zodat het regenwater niet naar de weg en/of het (hemelwater)riool 
gaat.  
De regeling treedt per 3 april 2019 in werking en heeft  een terugwerkende kracht tot en met 
1 januari 2019.

De subsidieregeling, informati e over regenwatertuinen en de aanvraagprocedure is te 
vinden op www.castricum.nl/regenwatertuin

Castricum, 3 april 2019.

Colofon

Met kans op extra bedrag voor winnend ontwerp

Subsidie voor klimaatvriendelijke tuin
Wie de tuin op de schop neemt en voorzieningen treft  voor regenwater kan hiervoor 
subsidie krijgen. De gemeente heeft  een pot van 10.000 euro voor dit doel. Vergoed wordt 
maximaal de helft  van de kosten en maximaal 500 euro. De gemeente wil zo bevorderen dat 
tuinbezitt ers het regenwater meer zelf opvangen waardoor het riool ontlast wordt.

Wethouder Falgun Binnendijk: “Het klimaat verandert, daardoor hebben we te maken met 
heft igere regenval. Onze riolen kunnen dat niet alti jd aan en dan is er overlast. We doen zelf veel 
aan waterberging, maar inwoners kunnen ook bijdragen. Water in eigen tuin opvangen, zodat 
dit niet ook richti ng riool stroomt.”

Mogelijkheden
Stenen vervangen door groen is een goede bijdrage: regenwater kan dan direct de bodem in. 
Wat ook kan: kiezen voor waterdoorlatende terrastegels of grind, of infi ltrati ekratt en. Ook daken 
kunnen aangepakt: met beplanti ng voeren ze minder water af.

Voor het inrichten van de regenwatertuin kan men in 2019 subsidie aanvragen. Er gelden 
verschillende voorwaarden. Zo moet de tuin minimaal 21 mm water kunnen bergen dat op het 
verharde deel van uw perceel valt, inclusief het dak. Simpel gezegd: de tuin moet in staat zijn 
een fl inke hoosbui te verwerken zonder dat het water ergens anders heen stroomt.

Wedstrijd
De ontwerpen die voor 1 juli 2019 zijn ingediend doen automati sch mee aan de wedstrijd voor 
‘Beste regenwatertuin 2019’. Er worden twee ontwerpen als winnaar uitgeroepen. De winnaars 
ontvangen beiden een aanvullende subsidie voor hun regenwatertuin van €500,00.
De ontwerpen worden beoordeeld op eff ect en creati viteit. Van belang is dat ze een goed 
voorbeeld zijn voor andere inwoners. 

Alle informati e over regenwatertuinen en de aanvraagprocedure is te vinden op www.castricum.
nl/regenwatertuin.




