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Agenda raadsinformatieavond / 
commissie 6 juni 2019

Tijd Onderwerp 
18.00 – 19.00 Auditcommissie  
  
19.30 – 20.45 Raadsinformati ebijeenkomst
 Bijeenkomst over diverse  nanciële documenten:
 19.30 uur: inloopavond Kadernota 2020:
 bewoners en organisati es kunnen mening over de Kadernota kenbaar
 maken 
 Aansluitend: presentati e diverse  nanciële documenten
 Aansluitend: beantwoording technische vragen bij Kadernota 2020

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

Like ons op Facebook

Gesloten op Pinkstermaandag
Op maandag 10 juni (tweede Pinksterdag) zijn al onze diensten in het gemeentehuis en afval-
brengstati on gesloten. Check de afval-app voor de juiste dagen waarop het afval wordt opge-
haald. Komt u er niet uit, dan kunt u ons hierover bellen: zie de colofon. 

De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te geven over de 
Kadernota 2020 op donderdagavond 6 juni aanstaande. Dat kan om 19. 0 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis.

De kadernota vormt de opmaat naar de begroti ng van 2020 en geeft  richti ng aan het  nanciële 
beleid van de gemeente voor de komende jaren. Voor de raad is de behandeling van de 
kadernota één 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 van de gemeente Castricum dus een belangrijk 
moment. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening op 6 juni, zodat de raadsleden uw 
input kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de kadernota. U kunt de kadernota 
vinden op de website castricum.raadsinformati e.nl. De stukken vindt u in de vergaderkalender 
onder 6 juni 2019.

De gemeenteraad behandelt de kadernota op 20 juni 2019. Besluitvorming over de kadernota 
vindt plaats op 27 juni 2019.

Als u uw mening wilt laten horen wordt u vriendelijk verzocht zich te melden bij de griffi  e 
(Vera Hornstra: 088-9097015 of Rosanne Slootweg: 088-9097014. Mailen kan ook naar 
raadsgriffi  e@castricum.nl) 

Geef uw mening over de Kadernota 2020

een treinen in Pinksterweekend
Het stati on wordt verbouwd. ProRail en aannemer K Dekker proberen de overlast zoveel 
mogelijk te voorkomen. Maar dat lukt niet alti jd. Zo worden in het weekend van vrijdagavond 7 
juni (22:00) t/m dinsdagochtend 11 juni (7:00) (Pinksteren) damwanden geplaatst en grondwerk 
gedaan; daardoor is er dat gehele weekend geen treinverkeer en bestaat er ook overlast door 
geluid, trillingen of licht. De reservedatum hiervoor is 11-12 juni tussen 0:30 en 5:30. 

Meer info leest u op de website van ProRail: h  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: perrontunnel dicht vanaf Westerplein
In verband met de verbouwing is vanaf 8 juni a.s. de perrontunnel vanaf de kant van het 
Westerplein afgesloten. Vanaf de dorpskant is de tunnel (en dus de toegang tot het perron) wél 
open, tot eind van dit jaar. 

De hele bouwperiode duurt nog tot najaar 2020. Er zijn dan steeds ti jdelijke afsluiti ngen rond 
het stati on, en de aanrijroutes zijn anders. Reist u in die periode met de trein? Houd dan 
rekening met iets meer ti jd om  ets of auto te parkeren en om te lopen naar het perron. U leest 
de actuele informati e op www.castricum.nl  projecten en plannen  metamorfose stati on.

De gehele bouwperiode duurt nog tot najaar 2020. Er zijn dan ti jdelijke veranderingen rond 
het stati on. U leest de actuele informati e op www.castricum.nl  projecten en plannen  
metamorfose stati on. 

Overlast door verbouwing 
station in Pinksterweekend

Agenda Raadsinformatieavond 
WOENSDAG 12 juni 

Tijd Onderwerp 
 Raadsinformati ebijeenkomst
19.30  22.00 Stand van zaken inzake dossier Schiphol 

Agenda Raadsplein 13 juni 2019 
Tijd Onderwerp 
 Commissies   
19.30  20.45 Behandeling diverse moti es bij zwemvoorziening
 Castricum*
19.30  20.45 Zienswijze jaarstukken
 - Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 - Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
 - Recreati eschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) 
 - Werkorganisati e BUCH
 Pauze
21.00  21.30 Amendement op de huisvesti ngsverordening*
21.00  21.45 Bespreking inzake jeugdzorg plus / Horizon
21.30  22.00 Amendement en moti e bij het grondsto  enplan*

21.00 – 22.30  Commissie Algemene Zaken
 1A Diverse benoemingen
 1B Verlengen dispensati e ingezetenschap wethouders
 2A  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 21 mei 2019
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informati e
 2D Mededelingen van het college
 - Algemeen
 - Uit de samenwerkingsverbanden
 2E Vragen uit de raad

22.45  Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 vaststellen agenda
 3 Debat Raad
 A Actuele politi eke onderwerpen 
 4 Besluitvorming 
 A Moti e Sti chti ng babyspullen    
 B Grondsto  enplan incl. moti e en amendement 
                                        (o.v.b. commissiebehandeling)
 C Huisvesti ngsverordening incl. amendement 
                                        (o.v.b. commissiebehandeling)
 D Diverse benoemingen (o.v.b. commissiebehandeling) 
 E Verlengen dispensati e ingezetenschap wethouders 
                                        (o.v.b. commissiebehandeling)
 5 Sluiti ng 

n n rs, rt n r i rs an maatsc a ij  r anisa  s n rij n unn n 
rui  ma n an  m ij i  m in t  s r n ij n r r n i  in  c mmissi

ergaderingen aan de orde zijn. 

n i n u rui  nst t  ma n an  m ij i  m in t  s r n, unt u ic  aar
r t t n m t  a  aar   r a rin  aats in t r 1 00 uur aanm n ij 

 ri    ia raa s ri   castricum n ,  ia  t nnumm rs 0  909 01  n 0  
909 015
Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Tijdens de Lintjesregen op 26 april ontvingen 10 in-
woners van onze gemeente een Koninklijke Ondersc-
heiding. 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.

Kent u iemand die een lintje verdient? 
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Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 5 juni 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 
260519 Visweg (tegenover 24 en 28)  in Limmen 
 Het maken van een gecombineerde uitweg (WABO1900922)
270519 Visweg 59 c in Limmen 
 Het verplaatsen van de uitweg (WABO1900931)
280519 Geesterduinweg 66 in Castricum 
 Het vervangen van handelsreclame (WABO1900935)
290519 Bakkummerstraat 56d in Castricum 
 Het wijzigen van een bestemmingsplan (WABO1900946)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
280519 Pagenlaan 19 in Limmen  
 Het bouwen van een schuur en tuinkamer (WABO1900466)
 Koningsweg 16 in Akersloot  
 Het verbouwen van een bedrijfsloods tot woning (WABO1900611)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
270519 Cralencroft  4 in Castricum
 Het bouwen van een erker aan de voorgevel en een interne constructi eve wijziging  
 (WABO1900576)
 Burgemeester Lommenstraat 24 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (WABO1900502)
280519 Charlott e Ruyslaan 4 in Castricum 
 Het plaatsen van een overkapping (WABO1900539)
290519 Lindenlaan 50 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning (WABO1900770)

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 
280519 Strand in Castricum  
 Verleende evenementenvergunning Bakkum Beach Volleybal 2019 op zaterdag 
 29 juni en zondag 30 juni 2019, verzenddatum 28 mei 2019 (APV1900369)
 Sportpark Berg en Bal, de Bloemen 69 in Castricum  
 Verleende evenementenvergunning Zevenklappertoernooi Tennisvereniging 
 Castricum van zondag 30 juni t/m vrijdag 5 juli 2019, verzenddatum 28 mei 2019  
 (APV1900448)
 Strandplateau bij de invalidenparkeerplaats in Castricum  
 Verleende vergunning voor het plaatsen van een gaaspanelen kunstwerk voor het  
 project ‘Terug naar de Kust’  van donderdag 20 juni 2019 tot zaterdag 20 juli 2019,  
 verzenddatum 28 mei 2019 (APV1900475)

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

Kennisgeving anterieure exploitati eovereenkomst: 
Ontwikkeling locati e ’t Stet 17 te Akersloot
Burgemeester en wethouders delen mee dat zij op 28 mei 2019 een overeenkomst zoals 
bedoeld in arti kel 6.24 lid 1 Wet ruimtelijke ordening hebben gesloten met BN Vastgoed BV 
en Burron BV betrekking hebbend op de ontwikkeling van 1 twee-onder-één-kap-woning, 
maximaal 5 vrijstaande woningen, 1 recreati ewoning en een appartementencomplex met 
maximaal 9 woningen of maximaal 7 woningen en commercieel ruimte in de plint aan ’t Stet 
17 te Akersloot.
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 
gedurende de openingsti jden. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijke Ontwikkeling, op het telefoonnummer 14 0251.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
vrijstaande woning op het perceel Kerkweg 48 in Limmen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken bekend dat het 
ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning op het 
perceel Kerkweg 48 in Limmen zes weken ter inzage ligt. 
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 6 juni 2019 t/m 17 juli 2019 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het 
plan te raadplegen op www.castricum.nl. 
Zienswijze: 
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schrift elijk een zienswijze 
indienen tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning bij het college van burgemeester 
en wethouders, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum, onder vermelding van ‘Zienswijze 
Kerkweg 48’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze (op afspraak) en voor meer 
informati e: Mark Groot van het team Plannen & Projecten, bereikbaar via telefoonnummer 
088-9097824 of via de mail MarkGroot@debuch.nl.

Ontwerp beheersverordening Bakkum, Castricum Noord, 
Oost en Weest en Bedrijventerrein Castricum
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken op grond van arti kel 3.38 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de ontwerp beheersverordening Bakkum, 
Castricum Noord, Oost en West en Bedrijventerrein Castricum ter inzage ligt.
Inhoud bestemmingsplan
Via de beheerverordening worden twee verouderde bestemmingsplannen, namelijk 
Castricum Noord, Oost, West en Bakkum actueel verklaard. Tevens wordt de 
erfb ebouwingsregeling verruimd en gelijk gesteld aan de overige bestemmingsplannen 
in de gemeente Castricum. In Bakkum Noord wordt ook een regeling opgenomen voor 
Bed & Breakfast en mantelzorg overeenkomsti g de rest van de gemeente en wordt het 
archeologiebeleid geïmplementeerd. Tot slot worden enkele aanwezige woningen in het 
bestemmingsplan Bedrijventerrein planologisch toegestaan.
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
De ontwerp beheerverordening en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 6 juni 
2019 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl met IDcode 
NL.IMRO.0383.BVC19BakkumNOWBedr-ON01.
Daarnaast ligt de ontwerp beheerverordening  ter inzage in het gemeentehuis van Castricum 
aan de Raadhuisplein 1 in Castricum.
Hoe kunt u reageren?
Een ieder kan ti jdens de inzagetermijn schrift elijke zienswijzen naar voren brengen op de 
ontwerp beheerverordening. Zienswijzen moeten worden ingediend bij de gemeenteraad 
van Castricum, postbus 1301, 1900 BH Castricum onder vermelding van beheerverordening 
Noord, Oost en West en Bakkum. Anonieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail laten we 
buiten behandeling.
Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van 
Castricum.

Castricum, 5 juni 2019

Intekening van start voor Wijksafari in de Bloemenbuurt
Het klimaat verandert en we moeten meer rekening houden met periodes van 
hitt e en droogte of juist fl inke stortbuien. Door tuinen en plantsoenen hierop 
in te richten, zijn de gevolgen van extreem weer te beperken. De gemeente 
Castricum houdt daarom samen met groenorganisati es een Wijksafari zaterdag 
15 juni vanaf de Montessorischool aan de Koekoeksbloem Inwoners kunnen 
in de bloemen- en plantenbuurt zelf zien welke oplossingen mogelijk zijn. De 
intekening is gestart.

Wie meer wil weten, of zelf ideeën wil inbrengen, is welkom bij de Wijksafari op 
zaterdag 15 juni. Om 13.30 uur is er ontvangst met koffi  e en koek in de Montes-
sorischool aan de Koekoeksbloem 55.

Experts 
Na een korte inleiding over de groene tuin volgt de wandelroute langs tuinen in 
de wijk: welke zijn al goed bestand tegen een hoosbui? Experts delen onderweg 
hun ideeën en suggesti es. De wandelaars keren om 15.00 uur terug bij de school. 

Dan start het programma waar iedereen aan mee kan doen, dus ook wie 
niet meegaat met de Wijksafari.

Men kan naar keuze terecht bij: 
• Een minicursus tuininrichti ng door Groei & Bloei.
• Een gesprek met de groenbeheerder over de groeninrichti ng; 
• De plantjesmarkt

Ook zijn er experts aanwezig van onder meer de vereniging Groei en Bloei, 
gemeente Castricum, de Vogelbescherming en Landschap Noord-Holland 
voor vragen over plantenkeuze, waterbestendigheid van de tuin, vogels in 
de tuin, geschiedenis of landschap. Het programma eindigt rond 16.30 uur.

Aanmelden
Vooraf opgeven stelt de organisati e op prijs. Dat kan via een e-mail aan 
Wijksafari@debuch.nl met vermelding van het aantal personen. 




