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29 april: Themabijeenkomst over biodiversiteit

Agenda Raadsplein 25 april 2019 
Tijd Onderwerp 
 Commissies   
19.30 – 21.00 Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Cocensus

19.30  20.15 Vangnetuitkering Parti cipati ewet
20.15  21.00 Consultati e omgaan met experimenteren rondom de Parti cipati ewet  
 Pauze
21.15  22.30 Evaluati e dienstverleningsmodel Sociaal Domein

21.15 – 22.00  Commissie Algemene Zaken*
 Diversen 
22.00 – 22.30 Vervolgbehandeling focusagenda Regio Alkmaar, inclusief bespreken
 eventuele amendementen en moti es
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l t a a  1 m i i itaal  i  t m t uis
Afvalpas of rolcontainer nodig?

 Aanstaande zaterdag, 27 april, zijn de afvalbrengstati ons gesloten in verband met    
   Koningsdag.

Afvalbrengstations gesloten 
op Koningsdag

Wie een nieuw pasje nodig hee   voor de ondergrondse container of toegang tot 
afvalbrengstati on Schulpstet, kan deze voortaan online aanvragen of a  alen in het 
gemeentehuis. A  alen bij de balie van het afvalbrengstati on aan het Schulpstet is niet meer 
mogelijk. Deze balie sluit per 1 mei. 

Een nieuw pasje voor de ondergrondse container of toegang tot Schulpstet kost  7,50. U kunt 
hem vanaf 1 mei aanvragen via MijnAfvalwijzer.nl, u krijgt de pas thuisgestuurd. Aanvragen 
in het gemeentehuis kan ook: bij de A  aalbalie naast de recepti e. Een afspraak maken is niet 
nodig en u kunt de pas dan direct meenemen. 

Het aanvragen van een nieuwe afvalcontainer (restafval of GFT) kan het best via MijnAfvalwijzer.
nl. Is uw rolcontainer kapot, dan wordt die omgewisseld (zorg wel dat de container leeg is). Bent 
u uw container kwijt, dan krijgt u de nieuwe voor uw woning afgeleverd. 

Wilt u meer informati e? Kijk dan op MijnAfvalwijzer.nl of bel 14 0251.

Op 29 april vindt er een bijeenkomst 
plaats van de Overleggroep Buitengebied 
Castricum met als thema biodiversiteit. 
Kirsten Haanraads, betrokken bij het 
Deltaplan Biodiversiteit, begint de 
avond met een algemene inleiding over 
biodiversiteit. Vervolgens wordt ingezoomd 
op lokale initi ati even. o vertelt agrariër 
Wilco Brouwer de Koning over kansen 
die er liggen binnen de landbouw. Rein 
Leguijt van Natuurlijke aken presenteert 
de uitkomsten van een inventarisati e 
van bermen. Tenslott e vertelt een 
vertegenwoordiger van Bijzaak over hun 
acti viteiten om meer ruimte te creëren 
voor bijen en andere insecten in het 
openbaar groen.

Bijeenkomst
De bijeenkomst op maandag 29 april vindt plaats in de Raadszaal van het gemeentehuis. 
Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Sluiti ng om 22.00 uur, waarna drankje en hapje. 

De bijeenkomst is openbaar en belangstellenden zijn welkom

Culturele achtergrond, geslacht, geaardheid, 
lee  ijd, talenten of beperkingen: het maakt 
niet uit. Iedereen moet mee kunnen doen 
in een ‘inclusieve samenleving’. Om voor 
een inclusieve gemeente een acti eplan te 
maken, hee   de gemeente Castricum twee 
‘iedereen-doet-mee-tafels’ georganiseerd 
waar inwoners en organisati es input konden 
geven voor het plan. 

Uit de waardevolle opbrengst en aangedragen thema’s ti jdens deze twee bijeenkomsten (in 
november 2018 en januari 2019) is de wens ontstaan om de gemaakte afspraken en acti es 
concreet te maken. Dit wordt ti jdens de afrondende bijeenkomst besproken. Ook wordt 
besproken welk vervolg het plan krijgt. 

itnodiging
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dan kan  Wij nodigen iedereen uit om deze bijeenkomst bij te 
wonen op: 

Datum en ti jd: woensdag 8 mei van 16.00 tot 17.30 uur
Locati e: Gemeentehuis Castricum, Raadhuisplein 1 (zaal Sti erop)

Iedereen-doet-mee-tafel: 
afrondende bijeenkomst

Het is belangrijk dat u zich als bewoner veilig 
voelt. Ook in uw buurt. Geluidsoverlast, ruzie 
om een parkeerplek, pesterijen, inti midati e, 
onenigheid over bijvoorbeeld de tuin? 
Buurtbemiddelaars kunnen helpen.  

Buurtbemiddelaars
Bemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die 
ingeschakeld kunnen worden om problemen 
tussen buren naar tevredenheid te helpen 
oplossen.

Werkwijze van buurtbemiddeling
Als u hulp vraagt van buurtbemiddeling, dan komen twee opgeleide vrijwillige bemiddelaars op 
bezoek. ij luisteren naar het verhaal van beide buren, geven geen oordeel en zijn onparti jdig. 
Onder begeleiding van bemiddelaars volgt een gezamenlijk gesprek om tot oplossingen te komen.

Bemiddeling nodig?
U kunt hiervoor contact opnemen met De Bemiddelingskamer. De contactgegevens en meer 
informati e vindt u via www.debemiddelingskamer.nl. 

urencon  ict  cha el uurt emiddeling in
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Bouwketen op P+R-terrein station
Op het Westerplein staan vanaf 23 april bouwketen en bouwmaterialen opgesteld. e staan op 
ongeveer 30 parkeerplaatsen op dit P R-terrein aan de duinzijde van het stati on. Dat is nodig in 
verband met de verbouwing van het stati on. In ieder geval tot het eind van dit jaar blijft  dat zo. 

Komt u naar het stati on met de auto? Houd dan hiermee rekening: 
-  Er zijn in totaal minder parkeerplekken beschikbaar. We proberen op andere plaatsen dichtbij 

het stati on ti jdelijk extra parkeerplaatsen te regelen maar zijn daarover nog in overleg.
-  De rijroute naar het P R-terrein wordt ‘geknipt’: vanaf de noordkant kunt u parkeren op de 

noordelijke helft ; komt u vanaf de zuidkant, dan kunt u parkeren op de zuidelijke helft . U 
kunt op het terrein niet meer doorrijden ter hoogte van de ingang van de perrontunnel. De 
omleiding van de aanrijroutes staat aangegeven met borden. 

-  Houd daarom rekening met iets meer reisti jd richti ng stati on, naar scha   ng 1-5 minuten.
-  Kunt u ook met de fi ets naar het stati on komen? Doe dat dan  Voor fi etsers verandert er niets 

aan de toegang tot het parkeerterrein. De fi etsenstalling en rekken blijven gewoon in gebruik. 
-  Reken verder op meer drukte rond het stati on in verband met de bouwverkeer en 

-werkzaamheden.

Vanaf 8 juni wordt de perrontunnel vanaf de duinzijde afgesloten. Die wordt dan verbouwd. 
Daarover leest u later meer. Alles weten? Ga naar de webpagina www.castricum.nl  projecten 
en plannen  stati onsgebied Castricum 

Met het ontsteken van het bevrijdingsvuur door burgemeester Toon Mans wordt het startsein 
gegeven voor een feestelijke  mei-viering in Castricum. In nauwe samenwerking tussen 
gemeente en het Veteranen Comit  is op het Dorpsplein een passend en mooi programma 
georganiseerd. Op deze wijze gee   Castricum aandacht aan het feit dat vrijheid niet alti jd en 
niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is.

De aanzet voor de 5 mei viering wordt al op 4 mei gegeven met de (landelijke) 
herdenkingsbijeenkomsten. Om middernacht wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur 
ontstoken als s mbool van de overgang van herdenking naar bevrijding. Atleten van Atleti ek 
Vereniging Castricum brengen al rennend (in estafett evorm) de fakkel naar Castricum. De 
volgende dag rond kwart voor n (12.45 uur) worden zij op het Bakkersplein verwacht. Daar is 
ondertussen een colonne met oude legervoertuigen aangekomen en zorgt fanfareorkest Emergo 
voor de muzikale omlijsti ng.

Na overhandiging van de fakkel aan burgemeester Toon Mans wordt om 13.00 uur het 
vrijheidsvuur ontstoken. Met passende muziek door Emergo volgt na de toespraak van Toon 
Mans het informele deel georganiseerd door Winkeliersvereniging Castricum en Grand Caf  
Balu. 

In vrijheid kiezen
Het mott o van de 4 en 5 mei viering tussen 2016 en 2020 is “Geef vrijheid door” en voor 2019 
is het jaarthema “in vrijheid kiezen”. Daarmee wordt gerefereerd aan 100 jaar kiesrecht, de 
Provinciale en Europese verkiezingen in 2019 en dat wij in alle vrijheid kunnen kiezen, doen en 
laten wat wij willen, wel binnen de regels van de wet. 
Voor meer informati e over 4 en 5 mei: www.4en5mei.nl 

Castricum viert de vrijheid

am lac  s r u  l trisc  apparat

oe mee en in

Castricum doet mee aan de Wec cle-inleveracti e voor afgedankte elektrische apparaten en 
spaarlampen (e-waste). Inwoners die na Koningsdag e-waste inleveren bij het Afvalbrengsta-
ti on, krijgen een grati s Wec cle Rec cle Memo-spel (op  op). Ook kunt u een Sponsorche ue 
winnen voor een lokaal goed doel of club.  
 
Apparaten niet verkocht op de vrijmarkt?
Als u na Koningsdag uw niet verkochte elektrische apparaten en spaarlampen inlevert bij het 
Afvalbrengstati on, krijgt u een grati s Wec cle Rec cle Memo-spel. Op = op  Liever een tweede 
leven voor je apparaat? Breng het naar de kringloop of kijk op wati smijnapparaatwaard.nl.

Win  1.000,- voor een lokaal goed doel
U kunt ook zelf een inzamelacti e voor oude elektrische apparaten en spaarlampen verzinnen. 
WeC cle heeft  hiervoor grati s promoti emateriaal op haar site gezet. Lever na de acti e de e-
waste in bij het Afvalbrengstati on en maak hier een foto of fi lmpje van. Daarmee maakt u kans 
op een WeC cle Sponsorche ue van  1.000,- voor een goed doel of club in de buurt. Er zijn ook 
100 troostprijzen te winnen. 

Kijk voor informati e over de acti e op www.wec cle.nl/inleveren. De openingsti jden van het 
Afvalbrengstati on staan op www.castricum.nl. 

Rec cling belangrijk
Jaarlijks verdwijnen veel kleine apparaten, lampen en armaturen (e-waste) in de vuilnisbak. En 
vooral na de vrijmarkt komen deze onverkochte spullen in de prullenbak terecht. Terwijl oude 
elektrische apparaten en spaarlampen (e-waste) vaak nog een tweede leven kunnen hebben. 
Of de grondsto  en blijven behouden door ze te rec clen. Schadelijke sto  en uit de apparaten 
komen zo niet in het milieu terecht en de uitstoot van CO2 wordt vermeden. 

WeC cle organiseert de inzameling en rec cling van e-waste in Nederland. 

Op donderdag 23 mei mogen onze kiesgerechti gde inwoners weer naar de stembus. Ditmaal 
om hun stem uit te brengen op kandidaten voor ederlandse vertegenwoordiging in het 
Europees Parlement. De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in 
de  jaar gehouden. Alle informati e over de verkiezingen 
leest u op onze speciale webpagina: www.castricum.nl
verkiezingen2019

Mag ik stemmen? 
U mag stemmen  en krijgt dus een stempas  als u: 

 18 jaar of ouder bent op de verkiezingsdag;
 Op 9 april 2019 in onze gemeente stond ingeschreven;
 De Nederlandse nati onaliteit heeft ; OF

   als u een niet-Nederlandse EU-onderdaan bent en u hebt laten registreren als kiezer;
 Niet bent uitgesloten van kiesrecht. 

Hoe stem ik? 
Bent u kiesgerechti gd, dan krijgt u in de week van 9 mei de stempas thuis. Gaat u stemmen? 
Neem dan mee:

 de stempas
 een identi teitsbewijs (paspoort, Nederlands identi teitskaart of rijbewijs). 

   Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. 

Ik wil iemand anders voor mij laten stemmen  of ik wil voor iemand anders stemmen

Kunt u op de verkiezingsdag niet zelf komen stemmen? Laat dan een andere kiezer uw stem 
uitbrengen. Daarvoor is een volmacht nodig. Dat kunt u nu al schrift elijk regelen. Het formulier 
daarvoor kunt u vinden op de website, www.castricum.nl/verkiezingen2019, knop ‘Volmacht’. 
U downloadt het formulier, vult het samen in en levert het in bij de recepti e van de gemeente. 
Of u stuurt het ingevulde formulier naar verkiezingen@castricum.nl of per post naar: Bureau 
Verkiezingen, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 

Kunt u het formulier niet downloaden? Dan kunt u a  alen bij de recepti e van het gemeentehuis 
of opvragen via bovenstaand post- of e-mailadres. 
Het ingevulde formulier moeten wij uiterlijk 20 mei 2019 hebben ontvangen. De gemeente 
maakt daarna een volmachtbewijs en stuurt het op naar de kiezer die voor u gaat stemmen. 

Waar stem ik voor? 
Wilt u weten wat het Europees Parlement doet? U leest het hier: 
htt p://www.europarl.europa.eu/thenetherlands/nl/

Verkiezingen Europees Parlement
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Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 24 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
100419 Rijksweg 127a in Limmen 
 Het aanleggen van een noodweg naar parkeerplaats Schipperslaan   
 (WABO1900639)
110419 Duinenboschweg 47 in Castricum 
 Het vergroten van de woning (achterzijde) (WABO1900645)
140419 Visweg 18 in Limmen  
 Het veranderen van de woning (gevel en dakvlak) (WABO1900656)
150419 Prins Bernhardlaan 13 in Akersloot 
 Het plaatsen van een  Chil-ruimte voor de jeugd (WABO1900658)
150419 Dr. Leenaersstraat 7 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakkapel (voorgevel) (WABO1900659)

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: Klein Dorregeest 12 in Akersloot 
    Het verbouwen van de woning (WABO1900435)
 • Vergunningsvrij: Johan Willem Frisostraat 10 in Castricum  
    Het plaatsen van een berging (WABO1900609)
 
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
170419 Kogerpolder (ten hoogte van 7) in de Woude 
 Het aanbrengen van twee ti jdelijke inritt en (WABO1900353)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
150419 Lindenlaan 90 in Castricum  
 Het vergroten van de woning aan de voorzijde t.p.v. de eerste verdieping   
 (legalisati e) (WABO1900351)
150419 Jan Miessenlaan 1 in Castricum 
 Het veranderen en vergroten van de (bedrijfs)woning (WABO1900159).
160419 Helmbloem 20 in Castricum 
 Het realiseren van een erker (Wabo1900393)

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 
150419 Vuurbaak in Limmen 
 Verleende evenementenvergunning Bloemendagen Limmen 2019 van zaterdag  
 27 april 2019 tot en met woensdag 1 mei 2019, het evenement in het park aan 
 de Vuurbaak in Limmen is op zondag 28 april 2019 van 10.00 uur tot 18.00 uur,  
 verzenddatum besluit 15 april 2019 (APV1900308).
160419 Verschillende locati es in Castricum 
 Verleende evenementenvergunning muziekfesti val “Van Dorp tot Kust”, 
 op zondag 26 mei 2019 van 10.30 uur tot 18.15, verzenddatum besluit 16 april  
 2019 (APV1900163).

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

Verleende Dhw-vergunning
Datum Adres 
150419 Dorpsstraat 72C in Castricum 
 Verleende terrasvergunning(uitbreiding terras) Club Mariz , verzenddatum besluit  
 15 april 2019 (HORECA180051)

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 Horeca-
vergunningverlener via horeca@debuch.nl

Kennisgeving Exploitati eovereenkomst: 
‘Ontwikkeling locati e CF Smeetslaan 232 te Castricum’

Burgemeester en wethouders delen mee dat zij op 9 april 2019 een overeenkomst zoals 
bedoeld in arti kel 6.24 lid 1 Wet ruimtelijke ordening hebben gesloten met de eigenaar 
van de locati e C.F. Smeetslaan 232 te Castricum, Rafema Beheer BV, betrekking hebbend 
op de ontwikkeling van een appartementencomplex met totaal 51 woningen aan de C.F. 
Smeetslaan 232 te Castricum.

Een zakelijk omschrijving van de overeenkomst ligt voor de duur van zes weken voor een 
ieder ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 1902 CA te Castricum. Voor 
vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Goverde, beleidsmedewerker afdeling 
Ontwikkeling, op het telefoonnummer 14 0251.

Castricum, 24 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

Hoe staat het met de algemene parkeerplaatsen voor gehandicapten in onze gemeente? Zijn 
ze goed toegankelijk, zijn er genoeg en op de ‘juiste’ plekken? Die vraag is beantwoord door 
het Platf orm Gehandicaptenbeleid Castricum (PGBC). 

Naar aanleiding van het onderzoek beveelt het platf orm aan om 14 extra plaatsen aan te leggen, 
op specifi eke plekken, en om een aantal plekken aan te passen zodat ze beter toegankelijk zijn. 

Wethouder Slett enhaar is blij met de aanbevelingen: ‘Het is fi jn dat het platf orm kriti sch 
meedenkt, zeker op zo’n specifi ek onderwerp. We werken graag aan de voorgestelde verbeter-
ingen, want wij vinden voldoende en goed toegankelijke gehandicaptenparkeerplaatsen belan-
grijk.’ De wethouder belooft  acti e op de korte termijn.

Platform stelt 14 extra gehandicapten-
parkeerplaatsen voor

Wethouder Slett enhaar neemt het rapport van het 
Platf orm Gehandicaptenbeleid Castricum in ontvangst




