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De uitslagen van de verkiezingen mogen pas bekendgemaakt worden op zondagavond 
26 mei, als de verkiezingen in alle EU-landen hebben plaatsgevonden. Er is daarom op onze 
verkiezingsdag 23 mei géén uitslagenavond in het gemeentehuis!

Agenda raadsinformatieavond / 
commissie 6 juni 2019

Tijd Onderwerp 
18.00 – 19.00 Auditcommissie    
19.30  20.45 Raadsinformati ebijeenkomst / inloopavond Kadernota 2020 
 (zie ook bericht hieronder):
 - bewoners en organisati es kunnen mening over de Kadernota 
    kenbaar maken 
 - Aansluitend: presentati e diverse fi nanciële documenten 
 - Aansluitend: beantwoording technische vragen bij Kadernota 2020

19.30  20.45 Commissie: zienswijze op jaarstukken van diverse 
 emeenschappelijke  Regelingen: 
 - GGD Hollands Noorden
 - WNK Personeelsdiensten
 - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD)
 - Vuilverbrandingsinstallati e (VVI HVC)  

Deze week mag u weer stemmen: op donderdag 23 mei; dit keer op Nederlandse kandidaten 
voor het uropees Parlement. Alle informati e over de verkiezingen leest u op onze website 
www.castricum.nl  knop Verkiezingen . ier nog wat laatste ti ps: 

Wat doet het Europees Parlement?

1. Vooraf: op wie ga ik stemmen: 
a na welke parti j en welke kandidaat het beste bij u passen. De stemwijzer kan u helpen: 

htt ps://prodemos.nl/verkiezingen/europese-parlementsverkiezingen/stemwijzer/. 

2. Vooraf: ik kan niet zelf stemmen en wil iemand anders voor mij laten stemmen: 
Dan heeft  u een volmacht nodig. Vul de achterkant van de stempas in, onderteken het en maak 
een kopie van uw ID-bewijs. Kopie en stempas neemt degene die voor u gaat stemmen mee 
naar het stembureau als hij/zij zelf gaat stemmen. 

3. Vooraf: ik wil voor iemand anders stemmen; 
Zie hierboven, punt 2. 

4. Vooraf: wat neem ik mee: 
- tempas: die heeft  u met de post ontvangen. 
- ID-bewijs: neem ID-bewijs mee; dat mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. 
- Bepaal in welk stembureau u gaat stemmen. Op onze webpagina staat een lijst met alle 
   bureaus en openingsti jden. Het dichtstbijzijnde staat op uw stempas vermeld. 

5. Op de verkiezingsdag: wat neem ik mee en waar moet ik zijn:
Neem stempas en ID-bewijs mee naar een van de stembureaus. Die zijn bijna allemaal open 
tussen 7:30 en 21:00 uur. Een enkel stembureau is open tot 20:00 uur; check onze webpagina 
welke stembureaus er zijn en tot hoe laat ze zijn geopend. 

Hulp nodig? Bel ons op 14 0251.

23 mei: verkiezingen Europees ParlementGesloten op Hemelvaartsdag 
en Pinkstermaandag
Op donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 10 juni (tweede Pinksterdag) zijn al onze 
diensten in het gemeentehuis en afvalbrengstati on gesloten. Check de afval-app voor de juiste 
dagen waarop het afval wordt opgehaald.

Raadsspreekuur op 27 mei  
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 een 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 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.

Overlast door verbouwing station tussen 
26 mei en 11 juni
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 26-29 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:
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 anders. U leest de actuele informati e op www.castricum.nl  projecten en plannen  
metamorfose stati on. 

Like ons op Facebook
Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: 
je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. 
Like de pagina en je kunt erover meepraten.

De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te geven over de 
Kadernota 2020 op 6 juni. Dat kan om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De kadernota vormt de opmaat naar de begroti ng van 2020 en geeft  richti ng aan het fi nanciële 
beleid van de gemeente voor de komende jaren. Voor de raad is de behandeling van de 
kadernota n van de belangrijkste vergaderingen van het jaar. De gemeenteraad geeft  in deze 
vergadering richti ng aan hoe gemeenschapsgeld wel en niet wordt besteed. 

Ook voor u als inwoner, organisati e of instelling in de gemeente Castricum is dit dus een 
belangrijk moment. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening, zodat de raadsleden uw 
input kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de kadernota. U kunt de kadernota 
vinden op de castricum.raadsinformati e.nl. De stukken vindt u in de vergaderkalender onder 6 
juni 2019.

De gemeenteraad behandelt de kadernota op 20 juni en besluit erover op 27 juni 2019.

Als u uw mening wilt laten horen wordt u vriendelijk verzocht zich te melden bij de gri   e (Vera 
Hornstra: 088-9097015 of Rosanne lootweg: 088-9097014; e-mail raadsgri   e@castricum.nl) 

Geef uw mening over de Kadernota 2020
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Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 22 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 
100519 Van Oldenbarneveldweg 7 a in Castricum 
 Het wijzigen van de bestemming bedrijf naar wonen (WABO1900864)
130519 Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 22 in Limmen 
 Het plaatsen van dakkapellen en nieuwe dakpannen (WABO1900838)
150519 Zuidkerkenlaan 18 in Limmen  
 Het plaatsen van een carport en het aanleggen van een uitweg (WABO1900856)

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: Zonnedauw 17 in Limmen  
     Het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde (WABO1900636)
 
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen 
de termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
140519 Geesterduinweg 42 in Castricum  
 Het veranderen van een bedrijfswoning naar een woning (WABO1900492)

Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunning – reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
130519 Schipperslaan 1a in Limmen.
 Het realiseren van een fi tnessruimte (WABO1900388)
 Van Oldenbarneveldweg 36 in Castricum 
 Het realiseren van een overkapping (WABO1900673)
160519 Prins Frederik Hendrikstraat 33 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak (WABO1900526)
 Dorpsstraat 148 in Castricum  
 Het bouwen van een veranda (legalisati e) (WABO1900533)
 Prins Bernhardlaan 9 in Akersloot 
 Het plaatsen van een tuinhuisje (WABO1900300)

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 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, 22 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

Kent u iemand die een lintje verdient? 
Tijdens de Lintjesregen op 26 april ontvingen 10 inwoners van onze gemeente een Koninklijke 
Onderscheiding. Daarmee kregen zij een blijk van waardering uit de samenleving voor alle 
langdurige inzet voor de maatschappij op allerlei terreinen. Kent u ook iemand in uw omgeving 
die een lintje verdient? Dan kunt u die persoon voordragen. Neem contact op met de gemeente 
waarin de persoon woont.

Een koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden:

• ti jdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’, dit is meestal de dag voor Koningsdag
• en bij een bijzondere gelegenheid, zoals bijvoorbeeld een afscheid of een jubileum.

Vraag op ti jd een lintje aan
Wanneer u iemand wilt voordragen voor een lintje, doet u dat dan voor 1 juli 2019 als u wilt dat 
de onderscheiding ti jdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’ in 2020 wordt uitgereikt. Wilt u het bij een 
andere bijzonder gelegenheid uitgereikt krijgen, dan moet u het verzoek zes maanden voor de 
gewenste datum indienen. 

Meer informati e? 
Over de regels rond de toekenning van lintjes kunt u alles lezen op de website www.lintjes.nl.
Voor meer informati e over het aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding kunt u contact 
opnemen met Els Verbeek van het bestuurssecretariaat, tel. 088 909 7057 of via e-mailadres 
elsverbeek@debuch.nl.

De Rijksweg N203 tussen de Zeeweg en de gemeentegrens met Heiloo gaat op de schop. 
Dat gebeurt pas in 2022 maar het is nu al van belang na te denken over een nieuw ontwerp. 
Bewoners en bedrijven die met de weg te maken hebben, kunnen hierover meedenken. Op 
dinsdag 28 mei is er een inloopbijeenkomst voor bewoners.

Waarom nieuwe Rijksweg
De weg is toe aan onderhoud en het riool moet vervangen. Dit is een goede gelegenheid om 
na te denken over de inrichti ng van de weg. Zo kunnen bijvoorbeeld verkeersveiligheid en 
doorstroming van het verkeer verbeteren. Eerder deze maand was hierover al een bijeenkomst 
met ondernemers.

Programma 28 mei
De bijeenkomst is vanaf 19.30 uur. Om 19.30 is er een korte uitleg van het project en daarna kan 
men vragen kwijt aan medewerkers van de gemeente. Later binnenlopen is ook mogelijk voor 
wie niet om 19.30 kan komen. De bijeenkomst is tot ca. 21.30 uur. 

Meedenken in Werkatelier
Vertegenwoordigers van bedrijven, instellingen en bewoners kunnen zich ook aanmelden voor 
het Werkatelier. In drie of vier bijeenkomsten werkt men toe naar een voorlopig ontwerp van de 
Rijksweg. 

Meer informati e
Zie www.Castricum.nl/Rijksweg voor meer informati e over het project en het Werkatelier.

Meepraten over nieuwe Rijksweg Limmen

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.




