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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 27 mei 
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de griffi  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 raadsgriffi  e@castricum.nl.

Raadsspreekuur op 27 mei  

Agenda Raadsinformatieavond 16 mei
Tijd Onderwerp 
 Raadsinformati 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 dinsdag 21 mei
Tijd Onderwerp 
 Commissies   
19.30 – 21.00 Voortzetti  ng behandeling voorstel zwemvoorziening Castricum inclusief  
 evt amendementen en moti es

19.30 – 21.00 Grondstoff enplan & bekrachti ging geheimhouding fi nanciële bijlage bij
 grondstoff enplan
  
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 Focusagenda Regio Alkmaar incl. amendement 
 B Bekrachti gen geheimhouding fi nanciële bijlage bij
                                        grondstoff enplan
 C Voorstel zwemvoorziening Castricum inclusief evt. amendementen  
     en moti es
 D Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Cocensus
 E Vangnetuitkering Parti cipati ewet
 F Evaluati e dienstverleningsmodel Sociaal Domein
 G Ontslagverlening op verzoek commissielid
 5  Sluiti ng 

*Inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisati es en bedrijven kunnen 
gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de commissiev-
ergaderingen aan de orde zijn. 

Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich daar-
voor tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 17.00 uur aanmelden bij 
de griffi  e via raadsgriffi  e@castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088 
9097015.

Expositie gemeentehuis: grafi ek Nico Lute en Sietse de Jong

Het stati on wordt verbouwd. ProRail en aannemer K_Dekker proberen de overlast zoveel 
mogelijk te voorkomen. Maar dat lukt niet alti jd. In mei en juni moet u rekening houden met 
mogelijke overlast. 

Overlast 19-29 mei ‘s nachts
Eind mei wordt aan het perron en de perronkap gewerkt. Dit gebeurt op ti jdsti ppen waarop 
de treinen niet rijden; in de nachten dus. Mensen die in de directe omgeving van het stati on 
wonen, kunnen door de werkzaamheden in de volgende nachten last hebben van geluid,
trillingen of licht:
19-20 mei tussen 0:30 en 5:30
20-21 mei tussen 0:30 en 5:30
21-22 mei tussen 0:30 en 5:30
22-23 mei tussen 0:30 en 5:30
26-27 mei tussen 0:30 en 5:30
27-28 mei tussen 0:30 en 5:30
28-29 mei tussen 0:30 en 5:30
Reservedatum: 3-4 juni tussen 0:30 en 5:30

Overlast 7-11 juni overdag en ‘s nachts
In het weekend van vrijdagavond 7 juni (22:00) t/m dinsdagochtend 11 juni (7:00) (Pinksteren) 
worden damwanden geplaatst en grondwerk gedaan; daardoor is er dat gehele weekend geen 
treinverkeer en bestaat er ook overlast door geluid, trillingen of licht. 
Reservedatum: 11-12 juni tussen 0:30 en 5:30. 
Meer info leest u op de website van ProRail: 
htt ps://www.prorail.nl/projecten/vernieuwing-stati on-castricum/nieuws/klaar-voor-de-start-1
Meer info over de aangepaste treinti jden: www.ns.nl of www.9292.nl.
Heeft  u nog vragen? Neemt u dan contact op met ProRail via www.prorail.nl/contact of bel 
0800- 7767245.  

Na 11 juni
De gehele bouwperiode duurt nog tot najaar 2020. Reist u in die periode met de trein? Houd 
dan rekening met iets meer ti jd om fi ets of auto te parkeren en om te lopen naar het perron. De 
perrontunnel wordt namelijk afgesloten met ingang van 8 juni en de aanrijroutes zijn soms an-
ders. U leest de actuele informati e op www.castricum.nl > projecten en plannen > metamorfose 
stati on. 

Overlast door verbouwing station 
tussen 19 mei en 11 juni

Van 23 mei tot en met 13 september exposeren Castricummers Nico Lute en Sietse de Jong grafi ek in de tentoonstellingsruimte van het 
gemeentehuis. De tentoonstelling wordt donderdag 23 mei geopend om 19.30 uur door Ben Gerits, ooit de inspirerende aanvoerder van 
het grafi sch collecti ef “de Moet”.

Sietse de Jong volgde diverse tekencursussen en 
sloot zich aan bij een tekenclub. Hier werd hij 
gegrepen door de grafi ek. Vervolgens ging hij deel 
uitmaken van het grafi sch collecti ef De Moet in 
Castricum. Zo ontwikkelde hij zich verder. Zijn etsen 
zijn onder andere geïnspireerd door zijn reizen 
naar China, Japan, Egypte en New York. In zijn werk 
maakt hij vaak gebruik van de aquati ntt echniek. Hij 
werkt zowel in kleur, als in zwart-wit.

Nico Lute tekent al zijn hele leven met veel plezier. 
Hij volgde een opleiding tot tekenleraar. In die 
ti jd maakte hij al zijn eerste etsen en litho’s. 
Tegenwoordig is zijn specialisati e modeltekenen 
en het schilderen van aquarellen. Hij werkt graag 
buiten voor het maken van schetsen in potlood 
en inkt. Nico geeft  teken/ en schilderles en is 
betrokken bij Galerie De Kapberg. Belangstellenden 
zijn van harte welkom bij de opening. Daaraan zijn 
de werken te bewonderen ti jdens openingsuren 
van het gemeentehusi. 

Nico Lute Sietse de Jong 
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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.

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 15 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 
260419 Pageveld 18 in Limmen  
 Het bouwen van een bungalow (WABO1900743)
020519 Beatrixlaan 1 in Akersloot 
 Het plaatsen van een dakkapel (WABO1900784)
 Heereweg 77 in Castricum 
 De bedrijfsbestemming wijzigen in woonbestemming (twee woningen)   
 (WABO1900810)
030519 Gobatstraat 1 in Castricum 
 Het plaatsen van een raam in de zijgevel (WABO1900788)
060519 Oosterzijweg 45 in Limmen 
 Het ti jdelijke plaatsen van woonunit gedurende de bouw van een nieuwe woning  
 (WABO1900807)
 Duinenboschweg 132 in Castricum 
 Het verbouwen van een Rijksmonument (het Witt e Kerkje) (WABO1900809)
070519 Chopinstraat 23 in Castricum 
 Het bouwen van een nieuwe berging (WABO1900816)
 Plantraam 19 in Limmen 
 Het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning   
 (WABO1900815)
090519 Brakersweg 67 in Castricum  
 Het bouwen van een gastenverblijf (WABO1900823)

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.
 • Buiten behandeling: Breedeweg 45 in Castricum  
    Het bouwen van vier recreati ewoningen (WABO1900568)
 
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
090519 Van der Mijleweg (naast nr 27) in Castricum 
 Het vervangen van de handelsreclame (WABO1900474)

Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
070519 Dr. Ramaerlaan 13 in Castricum. 
 Het gedeeltelijk veranderen van een berging in een B&B (WABO1900240)

 Geelvinckstraat 74 in Castricum. 
 Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (WABO1900508)
 Pontweg-Noord 10 in Akersloot. 
 Het vergroten van de woning (WABO1900448)
080519 Buurtweg 7 in  Akersloot
 Het plaatsen van een dakkapel op een gemeentelijk monument (WABO1900604)
090719 Visweg 59b, (perceel t.o. nr.30) in Limmen 
 Het bouwen van een vrijstaande woning (WABO1900186)
 Zeeweg (strandplateau) in Castricum 
 Het ti jdelijk plaatsen van een kunstobject (WABO1900734)

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 
070519 Bakkum 
 Verleende Apv evenementenvergunning Bakkum Bruist, op 14 september 2019 van  
 14.00 uur tot 23.00 uur, verzenddatum besluit 7 mei 2019 (APV1900211)
 Stati on Castricum 
 Verleende Apv ontheffi  ng geluidhinder werkzaamheden stati on Castricum   
 op diverse data tussen 19 mei en 9 september 2019 tussen 00.00 uur en 07.00 uur,  
 verzenddatum besluit 7 mei 2019 (APV1900296)
080519 Duingebied Castricum 
 Verleende evenementenvergunning doorlopend Avondvierdaagse Castricum  
 2019 Duingebied Castricum, 3 juni, 4 juni, 5 juni en 6 juni 2019 van 17.00 uur tot  
 22.00 uur verzenddatum besluit 8 mei 2019 (APV1900268)

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, 15 mei 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 afh alen van klaar liggende reis-
documenten, regelen van pasjes voor het af-
valbrengstati on, 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



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

Vooraf hulp nodig om uw keuze te bepalen? 
Ga naar de online Stemwijzer: htt ps://prodemos.nl/verkiezingen/europese-parlementsverkiezingen/stemwijzer/

Stemwijzer

23 mei: verkiezingen Europees Parlement

U mag in elk van de 20 stembureaus van de
gemeente stemmen tussen 7.30-21.00 uur.
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 stem-
bureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden.

1 Gemeentehuis Raadhuisplein 1 Castricum
3 Basisschool Juliana van Stolberg Juliana 

van Stolbergstraat 3 Castricum
4 De Kern Overtoom 15 Castricum
5 Pastorie RK kerk Dorpsstraat 113 

Castricum
6 Basisschool Helmgras Het Korte Land 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 FASE FIER 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 Limmen
18 Vredeburg Dusseldorperweg 64 Limmen
19 De Cameren Lage Weide 3 Limmen
21 NS stati on (bloemenkiosk) Stati onsweg 4a 

Castricum van 00:00-20:00 uur
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 Bonhoeff er college Pieter Kieft straat 20 Castricum
  14.00-15.00 Jac. P. Thijsse college De Bloemen 65 Castricum
  15.30-16.30 Camping Bakkum Zeeweg 31 Castricum
  19.30-20.30 De Kemphaan De Woude 8 De Woude 

Hebt u op nog geen stempas gekregen? Of is die beschadigd of zoek geraakt? 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.

Ik heb geen stempas ontvangen of hij is beschadigd

Waar kan ik stemmen? 

Ik 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 afh alen ti jdens bij de recepti e van het 
gemeentehuis ti jdens openingsuren óf downloaden op www.castricum.nl/verkiezingen2019. U kunt het 
ingevulde formulier e-mailen naar verkiezingen@castricum.nl of per post sturen naar: Bureau Verkiezingen, 
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. Zorg dat wij het formulier 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!

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 het afh 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. 




