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De raad zit voor u klaar tijdens 
het Raadsspreekuur 

Woensdagavond 10 april, 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. 

Woensdagavond 10 april: 
Inloopavond verbouwing station

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 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 Castricum
20.15  21.00 A  andeling WOB-verzoek inzake risicoanal se Duin en Bosch

20.15  21.00  Commissie Algemene Zaken*
 1A Naamswijziging Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) naar
 Omgevingsdienst (OD)
 1B Benoeming Evert Castelein tot commissielid
 1C Bekrachti gen geheimhouding businesscase belasti ngen
 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 Gemeenschappelijke Regeling en Algemene Verordening van
  het RAUM
 B Naamswijziging Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) naar
  Omgevingsdienst (OD) (onder voorbehoud van
  commissiebehandeling)
 C Bekrachti gen geheimhouding businesscase belasti ngen 
  (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
 5 Sluiti ng  
    

rs, rt r i rs a  maatsc app li  r a isa  s  ri  u  
rui  ma  a   m li i  m i  t  spr  i  r rp  i  i   c mmissi

vergaderingen aan de orde zijn. 

i  u rui  st t  ma  a   m li i  m i  t  spr , u t u ic  aar
r t t  m t  a  aar p  r a ri  plaats i t r 1 .00 uur aa m l  i  

 ri    ia raa s ri   castricum. l,  ia  t l umm rs 0  909 01   0  
909 01 .

p  r rp  m t   a  i t p i u  r  i spr .

Agenda Raadsinformatieavond 18 april 

 
Tijd Onderwerp 
 Raadsinformati ebijeenkomsten  
19.30  20.45 Presentati e stand van zaken Publieke Bekosti ging 
19.30  20.45 Toelichti ng op diverse onderzoeken rondom wonen
 Pauze
21.00  22.30 Presentati e business case belasti ngen: voorstel toetreding tot
 Gemeenschappelijke Regeling Cosensus (mogelijk deels besloten)

Bijeenkomst Overleggroep Strandgebied 
Castricum op 16 april 2019
Op dinsdag 16 april geeft  het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwarti er (HHNK) een 
toelichti ng op haar beleid. Dit beleid is gericht op de duinaangroei en waterveiligheid voor het 
Noordhollandse kustgebied. Uit dit beleid komen ook de afspraken voort voor de bebouwing op 
het strand, waaronder de verplaatsing van de strandpaviljoens. Tijdens de bijeenkomst kunnen 
aanwezigen vragen stellen en hun reacti e geven. 

Datum: Dinsdag 16 april 2019
Locati e  Raadzaal Gemeentehuis Castricum, Raadhuisplein 1
Tijd: 20:00 u ( inloop vanaf 19:30 uur) tot circa 22.00 uur. 

In de Overlegroep Strandgebied Castricum kunnen parti jen en belangenbeharti gers ideeën, 
plannen en acti viteiten met betrekking tot het strandgebied uitwisselen en daarmee het 
gemeentebestuur bijstaan in te maken keuzes. 
Elke bijeenkomst is openbaar en belangstellende inwoners zijn van harte uitgenodigd om 
aanwezig te zijn. 

Overleggroep Strand Castricum 
zoekt nieuwe voorzitter
De gemeente Castricum zoekt een nieuwe voorzitt er voor de Overleggroep Strand Castricum 
(OSC). In de Overlegroep Strandgebied Castricum kunnen parti jen en belangenbeharti gers 
ideeën, plannen en acti viteiten met betrekking tot het strandgebied uitwisselen om daarmee 
het gemeentebestuur te kunnen bijstaan.

• De OSC komt twee keer per jaar bijeen. 
• Elke bijeenkomst is openbaar en belangstellende inwoners en betrokken parti jen, zoals 

bijvoorbeeld strandondernemers, huisjeseigenaren en vertegenwoordiger van EHBO en 
reddingsbrigade zijn van harte welkom. 

• De werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden van de bijeenkomst met de 
agendacommissie en het voorzitt en van de bijeenkomsten zelf. 

nformati e
Voor meer informati e over het voorzitt erschap kunt u contact opnemen met Mirjam van der 
Horst Jansen via telefoonnummer 14 0251. 

Volg ons ook 
op Instagram!
We waren er al voorzichti g 
mee begonnen maar maken 
nu een doorstart: onze 
gemeente is (weer) op 
Instagram. 
Volg gemeentecastricum voor 
foto’s en stor ’s van nieuws, 
evenementen en bijzondere 
plekje in onze gemeente.
Tag je je foto met 

mijncastricum dan maak je 
kans op een repost van jouw 
foto. Tot ziens op Instagram!

r i i  2019  

Bedankt voor uw stem! 
En mogen we weer op u rekenen? 
De verkiezingen van 20 maart zijn pas net achter 
de rug en de volgende staan al weer voor de 
deur: de verkiezingen voor Nederlandse leden in 
het Europees Parlement, op 23 mei. 
Dan mag u  als u kiesgerechti gd bent - uw stem 
uitbrengen op de 29 leden uit Nederland die 
verkiesbaar zijn voor het Europees Parlement. In 
totaal heeft  het Europees Parlement 705 leden. 
Wilt u alvast (beter) weten wat het Europees 
Parlement doet? 
U leest het hier: htt p://www.europarl.europa.eu/thenetherlands/nl/
Bent u op 23 mei niet in de gelegenheid om zelf te stemmen? Vraagt u dan een schrift elijke 
volmacht aan. Dat kan nu al. U vindt het formulier op onze website: www.castricum.nl/
verkiezingen2019. Opnieuw hopen we op een mooi opkomstpercentage. Mogen we ook u weer 
begroeten in een van onze stembureaus? 
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Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 10 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
280319 Dorpsstraat 148 in Castricum
 Het bouwen van een veranda (WABO1900533)
 Prins Frederik Hendrikstraat 33 in Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel (achterzijde) (WABO1900526)
290319 Stetweg 37-39  in Castricum
 Het vergroten van de brandstofzuil Fuel Up tankstati on (WABO1000542)
 Charlott e Ruyslaan 4 in Castricum
 Het plaatsen van een overkapping (WABO1900539)
010419 Malleweg 2 in Castricum 
 Het plaatsen van 48 zonnepanelen (WABO1900549)
 t.o. Duinmeiershof 24 (Duin en Bosch - kadastraal: D 1479) in Castricum
 Het bouwen van een woning (Koetshuis Zuid) WABO1900553)
020419 Prins Bernhardlaan 22 in Akersloot
 Het vervangen/veranderen van het dak van de garage (WABO1900566)
 Breedeweg 45 in Castricum
 Het bouwen van vier recreati ewoningen (WABO1900568)

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.
Vergunningsvrij: 
 • Dorpsstraat 68a in Castricum
    Het plaatsen van dakramen (WABO1900488)
 
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
010419 Dr. Ramaerlaan 13 in Castricum 
 Het gedeeltelijk veranderen van een berging in een B&B (WABO1900240)
020419 Zuiderdijkje 5 in Castricum.
 Het bouwen van een mantelzorgwoning met recreati eruimte/camping recepti e  
 (WABO1900263)
040419 Woude 36c in de Woude (E742)
 Het bouwen van een woning (WABO1900148)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
020419 Hogeduin 9 in Castricum 
 Het vergroten van de berging (WABO1900302)
 tegenover Geversweg 9/Oude Schulpweg/Zanderij in Castricum
 Het gewijzigd uitvoeren van de werkzaamheden voor het herinrichten van het  
 natuurgebied. (WABO1900251)
 Anna Bijnsstraat 10 in Castricum
 Het vergroten van de woning (WABO1900281)
 Geesterweg 1a in Akersloot
 Het plaatsen van LED reclame (WABO1900433)
 Kerkpad 3 in Castricum.
 Het vergroten van de entree van het bijgebouw van de protestantse kerk   
 (WABO1900231)
030419 Van Assendelft laan 4 in Castricum
 Het vergroten van de woning (WABO1900422)
040419 Amandellint 16a in Limmen.
 Het bouwen van een woning (WABO1900282)
050419 Heer Hugostraat 12 in Akersloot
 Het vergroten van de woning d.m.v. een dakopbouw (WABO1900311)

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.

Verleende APV-vergunning
Datum Adres
020419 Verlengde Roemersdijk 6a, 1921CR Akersloot
 Verleende evenementenvergunning klein festi val ten gunste van 40 jarig 
jubileum AMC Bacchus, op 1e paasdag zondag 21april 2019 van 10.30 uur tot 13.30 uur, 
verzenddatum besluit 2 april 2019 (APV1900174).

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.

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum, 10 april 2019.

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
Instagram: gemeentecastricum
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

Colofon

Bewoners zaaien bloemen op de Mient
Waar nu een grasveld ligt, is over enkele maanden een bloemenweide te zien. Zaterdag 
13 april vindt in het park aan de Mient een feestelijke bloemzaaidag plaats voor en door 
bewoners. Bloeiende planten zijn niet alleen mooi, maar vormen ook een belangrijke bron 
van voedsel voor bijen, vlinders en vogels. Zo wordt de Mient mooier én natuurlijker.

Gemeente Castricum ondersteunt het bewonersiniti ati ef. “Ik vind het geweldig dat inwoners 
en gemeente hier samen optrekken,” zegt wethouder Binnendijk. “Met dit project kunnen we 
een stap maken in natuurlijk groenbeheer. Bij succes kunnen we dit op meerdere plekken in 
Castricum uitvoeren, uiteraard als daarvoor voldoende draagvlak in de buurt is.”
Animo
Met het draagvlak zit het hier wel goed. Initi ati efnemers Florinda Nieuwenhuis en Marleen 
Heeman hielden een enquête bij de bewoners van de Mient en omliggende straten. Zo’n 95% 
van de respondenten ziet de bloemenweide zitt en. “Mensen horen op het nieuws dat het slecht 
gaat met insecten en willen een steentje bijdragen”, zegt Nieuwenhuis. “Hoe mooi is het om dat 
te doen in je eigen buurt!”
Samenwerking
Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Bijzzzaak, een groep inwoners van Castricum 
die zich sterk maakt voor een natuurlijke gemeente.

Het doel is dat de bloemenweide samen met de buurt wordt medebeheerd. “Samen planten 
en vlinders tellen en een enkele keer per jaar helpen met wieden of hooien” zegt Nieuwenhuis. 
“Samen met de buren werken is gezellig, je leert elkaar kennen en we maken de buurt mooier 
en natuurlijker.”
Acti viteiten
De zaaidag van 13 april start om 13.00 uur en duurt tot circa 15.30 uur. Alle buurtgenoten zijn 
van harte welkom om mee te helpen met zaaien of te komen kijken. Kinderen kunnen meedoen 
met het maken van bijenhotels en het schilderen van informati ebordjes.
Voor meer informati e zie www.bijzzzaak.nl.

Het afvalbrengstati on, publieksbalies, gemeentehuis en onderkomens Wijkbeheer zijn gesloten op:
• Goede Vrijdag: vrijdag 19 april 2019  • Tweede Paasdag: maandag 22 april 2019
• Koningsdag: zaterdag 27 april 2019 
Alleen voor spoedvragen kun je ons die dagen bellen. 
Let op: het afvalbrengstati on is wél gewoon open op zaterdag 20 april; 
op Goede Vrijdag, 19 april, gaat de afvalinzameling door.

Openingstijden gemeentehuis en afvalbreng-
station rond Pasen en Koningsdag




