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Agenda Raadsinformatieavond 16 mei
Tijd Onderwerp 
 aadsin ormati ebijeenkomsten
19.30  21.00 Presentati es rondom energietransiti e
 Pauze
21.15  22.30 Presentati e voornemen uitwerking maatregelen knelpunt overweg
 Beverwijkerstraatweg

Agenda Raadsplein 21 mei 2019 
Tijd Onderwerp 
 Commissies   
19.30  21.00 Behandeling diverse moti es rondom voorstel zwemvoorziening
 Castricum
19.30  21.00 rondsto  enplan  bekrachti ging geheimhouding fi nanci le bijlage bij
 grondsto  enplan
 Pauze
21.15  22.30 Huisvesti ngsverordening

21.15 – 22.00  Commissie Algemene Zaken
 Diversen 
22.00  22.30 Moti e Sti chti ng Babyspullen

22.45  Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat Raad
 A Actuele politi eke onderwerpen 
 4 Besluitvorming 
 A ocusagenda Regio Alkmaar incl. amendement 
 B Bekrachti gen geheimhouding fi nanci le bijlage bij
                                        grondsto  enplan
 C Voorstel zwemvoorziening Castricum incl. moti es
 D Toetreding tot emeenschappelijke Regeling Cocensus
 E Vangnetuitkering Parti cipati ewet
  Evaluati e dienstverleningsmodel Sociaal Domein
  Ontslag Commissielid
 5 Sluiti ng 

ers, erte e r i ers a  maatsc a e i e r a isa  es e  e ri e  u e  
e rui  ma e  a  e m e i ei  m i  te s re e  i  er er e  ie i  e c mmissie

vergaderingen aan de orde zijn. 
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 e er er e  met ee   a  iet ieu  r e  i es r e

Op 23 mei gaan we weer stemmen, dit keer op 
Nederlandse kandidaten voor het Europees Parle-
ment. Alle informati e over de verkiezingen leest u 
op onze website www.castricum.nl/ (kies de knop 
Verkiezingen). 

Stemwijzer
Vooraf hulp nodig om uw keuze te bepalen  Een dezer dagen komt een Stemwijzer online: 
htt ps://prodemos.nl/verkiezingen/europese-parlementsverkiezingen/stemwijzer/. 

Wanneer krijg ik mijn stempas?
Die hebt u als het goed is per post ontvangen. Hebt u op 9 mei nog geen stempas gekregen  
Neemt u dan contact op per e-mail (verkiezingen@castricum.nl) of bij de recepti e in het 
gemeentehuis ti jdens de openingsti jden. Dat kan tot uiterlijk dinsdag 21 mei 12:00 uur. Vindt u 
later uw oude stempas terug  Dan kunt u met die oude pas niet meer stemmen.

Hoe laat kan ik stemmen
U kunt stemmen van 7.30 uur tot 21.00 uur. 
In het stembureau bij het NS stati on kunt u zelfs stemmen van 00:00 tot 20:00 uur.

Waar kan ik stemmen? 
et op: dit keer is het mobiele stembureau ook op Camping Bakkum ( eeweg), tussen 15.30 

en 16.30 uur. 

U mag in elk van de 20 stembureaus van de gemeente stemmen. Op uw stempas staat het 
adres van het bureau dat dicht bij u in de buurt is. Maar u mag in de gemeente stemmen 
waar u wilt. Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden.

1 emeentehuis Raadhuisplein 1 Castricum
3 Basisschool uliana van Stolberg uliana van Stolbergstraat 3 Castricum
4 De Kern Overtoom 15 Castricum
5 Pastorie RK kerk Dorpsstraat 113 Castricum
6 Basisschool Helmgras Het Korte and 3 Castricum
7 De Klimop Rooseveltlaan 1 Castricum
9 Visser ’t Hooft school Kemphaan 17 Castricum
10 Clusius College Oranjelaan 2a Castricum
11 De Santmark De Santmark 1 Castricum
12 De Oude Keuken Oude Parklaan 117 Castricum
13 ASE IER Van Oldenbarneveldweg 25 Castricum
14 ’t Kruispunt Mozartlaan 1a Akersloot
15 Bibliotheek Rembrandtsingel 1 Akersloot
16 De Storey club Wilhelminaplein 1 Akersloot
17 Het Kleurenorkest Hogeweg 55 immen
18 Vredeburg Dusseldorperweg 64 immen
19 De Cameren age Weide 3 immen
21 NS stati on (bloemenkiosk) Stati onsweg 4a Castricum
20 Mobiel stembureau
  9.00 - 10.30 De Boogaert De Boogaert 37 Castricum
  11.00-12.00 Sans Souci Sans Souci 113 Castricum
  12.30-13.30 Bonhoe  er college Pieter Kieft straat 20 Castricum
  14.00-15.00 ac. P. Thijsse college De Bloemen 65 Castricum
  15.30-16.30 Camping Bakkum eeweg 31 Castricum
  19.30-20.30 De Kemphaan De Woude 8 De Woude 

k wil in een andere gemeente stemmen
Wilt u in een andere gemeente stemmen, dan heeft  u een kiezerspas nodig. 
U kunt twee dingen doen:

 Vul het aanvraagformulier voor een kiezerspas in. Dat kunt u a  alen ti jdens bij de recepti e 
van het gemeentehuis ti jdens openingsuren f downloaden op www.castricum.nl/verkiezin-
gen2019. U kunt het ingevulde formulier e-mailen naar verkiezingen@castricum.nl of per post 
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sturen naar: Bureau Verkiezingen, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. org dat wij het for-
mulier uiterlijk 20 mei hebben ontvangen.

 Neem uw stempas mee naar de recepti e van het gemeentehuis. Daar kunt u die omruilen voor 
een kiezerspas. Dat kan tot dinsdag 21 mei, 12:00 uur. Vergeet uw identi teitsbewijs niet

k wil iemand anders voor mij laten stemmen  o  ik wil voor iemand anders stemmen
Kunt u op de verkiezingsdag niet zelf komen stemmen  aat 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 Verkiezin-
gen, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. Kunt u het formulier niet downloaden  Dan kunt u het 
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. 

De gemeente wil over enkele jaren de ijksweg in Limmen aanpakken. Het gaat om de hele 
ijksweg vana  de Zeeweg tot de gemeentegrens met Heiloo.  

Er is onderhoud nodig en ook de riolering is aan vervanging toe. Omdat deze werkzaamheden 
toch al plaatsvinden, is dit een goede aanleiding om na te denken over een betere inrichti ng en 
maatregelen voor een betere verkeersveiligheid en doorstroming. Overigens gaat het hier niet 
om de kruising met de Visweg, dat is een apart project.

Bijeenkomsten
De gemeente wil in samenspraak met bewoners en ondernemers langs de weg een ontwerp 
maken voor een nieuwe Rijksweg. Een eerste stap daarin zijn 2 bijeenkomsten, een voor bedri-
jven op dinsdag 14 mei en een voor bewoners op dinsdag 28 mei, beide in De Vredeburg, Dus-
seldorperweg 64 in immen. De bijeenkomst ondernemers is vanaf 19.30 uur, voor bewoners is 
het vrij inlopen tussen 19.30 en 21.30 uur.

Meer informati e over het project en de mogelijkheden om mee te praten is te vinden op 
www.castricum.nl/rijksweg.

Meepraten over nieuwe Rijksweg Limmen
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Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 8 mei 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 
240419 Kastanjelaan 9 in Castricum 
 Het veranderen en vergroten van de woning (legalisati e) (WABO1900725)
250419 Kerkweg 32 in Limmen 
 Het plaatsen van een dakkapel op het achter dakvlak (WABO1900731)
 Prins Bernhardstraat 1 in Castricum 
 Het plaatsen van een aanbouw (WABO1900737)
260419 Duinpad 3 in Castricum 
 Het bouwen van een woning (WABO1900750)
 Willem de Zwijgerlaan 55 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakopbouw (WABO1900745)
290419 Albert Schweitzerlaan (kavel 10)  in Castricum 
 Het bouwen van een woning (WABO1900761)
300419 Lindenlaan 50 in Castricum 
 Het plaatsen van een erker aan de voorzijde van de woning (WABO1900770)

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

Datum Adres 
290419 Duinakker 4 in Castricum 
 Het plaatsen van een luifel (WABO1900410)
020519 De Kwekerij 1 in Akersloot 
 Het verbouwen van een artsenprakti jk naar 3 appartementen (WABO1900465)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
290419 Goudenregenlaan 36 in Castricum
 Het vergroten van de woning (voorzijde) (WABO1900613)
 Korte Brakersweg 5 in Castricum 
 Het bouwen van een hobbykas (WABO1900598)
300319 Eerste Groenelaan 3 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakkapel (WABO1900631)
030519 Percelen kadastraal bekend E 726, E746 en E 749, nabij adres Kogerpolder 7 
 in de Woude  
 Het aanleggen van een ti jdelijke bouwweg en twee ti jdelijke inritt en    
 (WABO1900353)
030519 Dorpsstraat 89 in  Castricum 
 Het realiseren van een ontbijt/lunchroom (WABO1900510)

Recti fi cati e: 
Op 6 maart 2019 is onderstaande aanvraag gepubliceerd: 
Datum Adres 
280219 Geesterweg 1b in Akersloot 
 Het realiseren van een hondenopvang (WABO1801991) 

Dit moet zijn: 
Datum Adres
280219 Geesterweg 1b in Akersloot 
 Het weigeren van een hondenopvang (WABO1801991) 

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 
290419 Akersloot 
 Verleende evenementenvergunning Kermis Akersloot 2019 met nostalgisch  
 evenement en overdekt terras met muziek, Kerklaan weiland tegenover nr. 3 in  
 Akersloot, van zaterdag 3 augustus t/m dinsdag 6 augustus 2019. Verzenddatum  
 besluit  29 april 2019, (APV1801168)
300419 Centrum Castricum 
 Verleende evenementenvergunning zomermarkten in het centrum van Castricum  
 op 19 mei, 8 juni, 7 juli, 18 augustus en 22 september 2019 (APV1900250)
 Vondelstraat 25 in Castricum 
 Verleende evenementenvergunning Reünie 70 jarig bestaan Cunera op vrijdag  
 24 mei 2019 van 17.00 uur tot 22.00 uur (APV1900235) verzenddatum besluit 
 1 mei 2019
020519 Castricum  
 Verleende collectevergunning Sti chti ng Opkikker van 1 juli t/m 6 juli 2019.   
 (APV1900403). verzenddatum besluit 2 mei 2019
030519 Castricum  
 Verleende collectevergunning Sti chti ng Dierenambulance Kennemerland 2020 van  
 maandag 18 mei 2020 tot en met zaterdag 23 mei 2020, verzenddatum besluit 3  
 mei 2019 (APV1900382)
 Castricum 
 Verleende collectevergunning Sti chti ng Help Ons van maandag 26 augustus  
 2019 tot en met zaterdag 31 augustus 2019, verzenddatum besluit 3 mei 2019  
 (APV1900274)

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 
260419 Van Oldenbarneveldweg 12 in Castricum 
 Verleende drank- en horecavergunning Ristorante Vesuvio (WABO190024)

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

Castricum, 8 mei 2019

Wie per fi ets naar het stati onsgebied 
komt, kan hem daar gerust achterlaten 
in de bewaakte of onbewaakte stalling. 
Maar niet voor eeuwig. Veel stallingsplek 
wordt ingenomen door fi etsen die zijn 
achtergelaten en door de eigenaar niet 
meer worden meegenomen. Dat is zonde 
van de stallingsruimte. Het is ook lasti g 
voor andere fi etsers die een plek zoeken. 
Daarom haalt de gemeente van ti jd tot 
ti jd zulke ‘weesfi etsen’ weg. 

Om zeker te weten dat het om 
weesfi etsen gaat, krijgen zulke rijwielen 
eerst een label. Staat die fi ets met label 
er na 4 weken nog steeds, dan wordt hij 
verwijderd. De gemeente  begint 12-05-
2019 met het labelen van de weesfi etsen.

Geen weesfi ets?
Wie toch zijn fi ets terug wil, kan contact 
opnemen met de gemeente.

Gemeente 
haalt weesfi etsen 
weg bij station

Herhalingscursus reanimatie 
Kordaat handelen bij een hartsti lstand is van 
levensbelang. Snel handelen en snel rean-
imeren vergroot de overlevingskans. De ge-
meente Castricum biedt haar burgerhulpver-
leners AED-cursussen aan. Het gaat zowel 
om herhalingscursussen als cursussen voor 
nieuwe cursisten. U ontvangt binnenkort een 
bericht met de exacte data en de locati es.

Tijdens de cursus leer je hoe je een hartsti l-
stand herkent, hoe je moet reanimeren en 
hoe je een Automati sche Externe Defi brillator 
(AED) bedient. Na afl oop van de cursus ont-
vang je een certi fi caat. Voorwaarde is dat je 
jaarlijks een herhalingscursus volgt.
Verloopt uw reanimati ecerti fi caat dit jaar en wilt u vrijwilliger blijven of wilt u AED vrijwilliger 
worden in de gemeente Castricum. Stuur een mail met uw contactgegevens naar AED@debuch.
nl of bel naar de gemeente Castricum op (telnummer). Dan nemen wij contact met u op over de 
data en locati e van de trainingen. 

Herhalingscursus
Door de Privacywetgeving kan de BUCH-werkorganisati e (nog) niet beschikken over de NAW-
gegevens van de vrijwilligers die al een certi fi caat hebben. De oproep voor de herhalingscursus 
doen wij via deze weg, de website en social media. Indien u nog vrijwilligers kent die de herhal-
ingscursus willen doen, vragen wij u hen te att enderen op de nieuwe cursusmogelijkheden en 
zich bij ons te melden. 




