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Agenda Raadsinformatieavond 
WOENSDAG 12 juni 

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

Op zaterdag 22 juni 
organiseren de gemeenten 
Castricum en itgeest in 
nauwe samenwerking met 
het Veteranencomit  de 
Veteranendag 2 19. De 
gemeenten eren op deze wijze 
voor de 14e keer hun lokale 
veteranen met een feestelijk 
programma. Deze regionale 
Veteranendag is bedoeld 
om (hernieuwd) kennis 
te maken en bij te praten 
met mensen die dezelfde 
ervaringen delen. Naast de 
onderlinge kennismaking 
staat de dag natuurlijk in het 
teken van waardering voor 
het bijzondere werk van de 
veteranen.

rogramma
Het Veteranencomité, 

bestaande uit Marcel ansen en Hans Walrave, heeft  samen met de gemeenten een interessant 
en aantrekkelijk programma opgesteld. Een stoet historische legervoertuigen trekt op 
zaterdagochtend door de twee gemeenten. De colonne begint om 9.00 uur in Uitgeest en via 
de omliggende dorpen eindigt de rit bij het gemeentehuis van Castricum. Daar worden de 
veteranen ontvangen door burgemeester Mans en collega-burgemeester Verkleij van Uitgeest. 
De gemeenten Uitgeest en Castricum waarderen het als de inwoners op 22 juni de Nederlandse 
vlag uithangen.

Na het welkomstwoord door burgemeester Mans volgt een lezing van de heer Ricardo 
Barrientos de Reus over zijn uitzending naar Irak en Afghanistan. De ochtend wordt na enkele 
plichtplegingen vervolgd met een informeel samenzijn en de traditi onele ‘Blauwe hap’. De 
bijeenkomst zelf is uitsluitend bedoeld voor veteranen. De veteranen die staan ingeschreven bij 
het Veteraneninsti tuut hebben inmiddels persoonlijk een uitnodiging ontvangen. 

Tentoonstelling en rondrit oude legervoertuigen
Voor lie  ebbers en andere geïnteresseerden is het mogelijk de oude legervoertuigen te 
bezichti gen. In Uitgeest kan dat bij het gemeentehuis van 08.50 tot 09.00 uur  in Castricum bij 
hotel Het Oude Raadhuis van 10.15 tot 10.50 uur en bij het gemeentehuis van 11.45 tot 14.30 
uur. Na aankomst bij het gemeentehuis Castricum heeft  het publiek de mogelijkheid om tegen 
betaling van  1,50 een rondrit te maken door Castricum.

Bijeenkomst gemeentehuis 
De bijeenkomst in het gemeentehuis is uitsluitend bedoeld voor veteranen. 

Regionale Veteranendag Castricum-Uitgeest zaterdag 22 juni

Agenda Raadsplein 13 juni 2019
Tijd Onderwerp 
  Commissies   
19.30 – 20.45 Vervolgbehandeling 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

22.00 – 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 rondsto  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 
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Agenda Raadsplein 20 juni 2019: 
Behandeling Kadernota 2020

Tijd Onderwerp 
17.00 – 20.00  Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 vaststellen agenda
 3 Besluitvorming 
 A Zienswijze op jaarrekening 2018 en beegroti ng 2020 D
     Hollands Noorden    
 B Zienswijze op jaarrekening 2018 en begroti ng 2020 jaarstukken
     WNK Personeelsdiensten
 C Zienswijze op jaarrekening 2018 Regionale Omgevingsdienst
     Noord-Holland Noord en begroti ng 2020 Omgevingsdienst NHN
 D Zienswijze op jaarrekening 2018 en begroti ng 2020
     Vuilverbrandingsinstallati e (VVI HVC)
 E Zienswijze op jaarrekening 2018 en begroti ng 2020 
     Veiligheidsregio Noord-Holland Noord & wensen en
     bedenkingen bij oprichti ng Brandweerschool
 F Zienswijze op jaarrekening 2019, begroti ngswijziging 2019 en
     begroti ng 2020 Werkorganisati e BUCH
  Zienswijze op jaarrekening 2018, begroti ngswijziging 2019 en
     begroti ng 2020 Recreati eschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
     (RAUM)
 H Zienswijze op jaarrekening 2018 en begroti ng 2020 Regionaal
     Historisch Archief Alkmaar (RHCA)
 4 Algemene beschouwingen
 - maximaal 7 minuten per fracti e, de volgorde wordt bij loti ng bepaald
18.30 – 19.15 Schorsing voor maalti jd
 4 elegenheid voor reacti e college op Algemene Beschouwingen  
  van fracti es & gelegenheid voor fracti es om in te gaan op de reacti e  
     van het college en op elkaars inbreng
 5 Sluiti ng

 Commissies
20.00 – 21.30 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 1:
 een sociale en vitale gemeente
  Dienstverlening
  Samenleven
  Veiligheid
20.00 – 21.30 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 3:
 Een lee  are gemeente
  Wonen en leefomgeving
  Duurzaamheid en milieu
  Beheer en onderhoud openbare ruimte
21.45 – 23.00 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 2:
 Een aantrekkelijke gemeente
  Cultuur, Recreati e en Toerisme
  Economische vitaliteit
  Een bereikbare emeente
21.45 – 23.00 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 4:
 Een fi nancieel gezonde gemeente 
  Financiële positi e
  Bedrijfsvoering
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Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 12 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 
310519 Mozartlaan 14 in Castricum 
 Het verbouwen van de woning (WABO1900952)
020619 Nelson Mandelahof 5 in Castricum 
 Het wijzigen van de reeds verleende vergunning (bouwen woning - WABO1801049)  
 (WABO1900957)
030619 Iepenlaan 59 in Castricum  
 Het plaatsen van een dakopbouw (WABO1900962)
050619 Zeeweg (strandplateau) in Castricum 
 Het ti jdelijk (ver)plaatsen van een blokhut (WABO1900910)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres Omschrijving
030619 Duinakker 21 in Castricum Het bouwen van een schuur (WABO1900632)

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, 12 juni 2019

Op dinsdag 18 juni zijn er herstelwerkzaamheden 
aan het asfalt op de fi etspaden waar vorig jaar nieuw 
asfalt is aangebracht. Het gaat om twee stukken op 
de Van Haerlemlaan: op de kruisingen met de Van 
Bergenlaan en de Vondelstraat (tot aan het spoor). 
Tijdens de werkzaamheden blijft  doorgaand fi ets- en 
autoverkeer mogelijk.

Slecht asfalt
Het asfalt is vorig jaar in december onder slechte (te 
koude) weersomstandigheden aangebracht. Daardoor 
is het asfalt onvoldoende verdicht met als gevolg dat 
er gaten in het nieuwe asfalt zitt en. De aannemer 
verwijdert het slechte asfalt en brengt een nieuwe 
laag aan. 

Verkeershinder
Tijdens de werkzaamheden is er beperkte ver-
keershinder. Auto’s op de Van Haerlemlaan kun-
nen rusti g langs de werkzaamheden rijden. Fiets-
verkeer op de Van Haerlemlaan wordt begeleid 
door verkeersregelaars. Voor het verkeer uit de 
Van Bergenlaan en de Vondelstraat is er een om-
leidingsroute. Deze staat met borden aangegeven. 
De aanliggende woningen worden per brief geïn-
formeerd.

> Meer informati e
Heeft  u vragen, dan kunt u contact opnemen met 
onze toezichthouder Frank Schönig, telefoon-
nummer 088 909 75 34 of e-mail frankschonig@
debuch.nl 

Waterschorpioenen, kokerjuff ers of 
stekelbaarsjes: wat leeft  er allemaal bij 
jou in de sloot? Dat kan je met eigen 
ogen zien ti jdens Slootjesdag. Zo zie je 
met een beetje geluk schaatsenrijders 
over het water glijden. Bij het Ruiter-
huys in Bakkum kunnen liefh ebbers met 
een schepnetje aan de slag en de vond-
sten bespreken met deskundigen. Jong 
en oud kunnen kennismaken met water-
dieren als poelslakken, stekelbaarsjes. 
IVN Midden Kennemerland (Insti tuut voor natuureducati e en duurzaamheid) en de gemeente 
Castricum houden Slootjesdag op zondag 16 juni. 
 
Het leven keert weer terug in de sloten en plassen. Dankzij de inspanningen van gemeenten 
en waterschappen wordt het oppervlaktewater beter beheerd en dat is te merken. Sloten en 
plassen zitt en vol leven. Een sloot is feitelijk een klein ecosysteem. Dat systeem kan gemakkelijk 
worden verstoord. Daarom is goed waterbeheer van levensbelang. Dat geldt zowel voor de 
hoeveelheid water als voor de waterkwaliteit.

Met het organiseren van de Slootjesdag geven IVN en de gemeente aandacht aan het leven 
in de sloot, de waarde van schoon oppervlaktewater en de investeringen van de overheid om 
het oppervlaktewater schoner te krijgen. Iedereen  is van harte welkom op zondag 16 juni van  
11.00-16.00 uur achter het Ruiterhuys, Heereweg 83, 1901 MC Castricum.

Een echtscheiding, een ontslag of een 
maand huurachterstand; het kan het 
begin zijn van grote fi nanciële pro-
blemen. Naar schatti  ng 1,4 miljoen 
huishoudens in Nederland hebben 
problemati sche schulden of een risico 
daarop. Mensen met schulden vragen 
vaak geen hulp of doen dit erg laat, 
vanwege schaamte of trots. Hierdoor 
stapelen de problemen zich op. Het 
kabinet wil dit schuldentaboe door-
breken en roept met de landelijke 
campagne ‘Kom uit je schuld’ op om 
geldzorgen bespreekbaar te maken.

Kom jij er uit?
In de campagne staan ‘schuldenam-
bassadeurs’ centraal die over hun schuldprobleem praten. Hun ‘coming out’ bleek de eerste stap 
op weg naar een oplossing. Met hun persoonlijke verhaal laten ze zien dat iedereen – jong, oud, 
rijk, arm – in de fi nanciële problemen kan komen. De verhalen zijn tevens een oproep om meer 
begrip te tonen voor mensen met fi nanciële problemen. Zonder dat het direct zichtbaar is, kan 
een collega, vriendin, familielid, buurman of studiegenoot namelijk torenhogen schulden heb-
ben. Met de simpele vraag “Kom jij er uit?” kan het gesprek hierover worden geopend. Op de 
website www.komuitjeschuld.nl delen schuldenambassadeurs hun ervaringen. Op sociale media 
worden berichten gedeeld onder de hashtag #komjijeruit.

Financiële problemen?
Ben jij inwoner van Castricum en heb je (dreigende)fi nanciële problemen? In Castricum kun je 
iedere dinsdagochtend van 09.00 tot 10.30 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 
terecht met je vragen over geldzaken. Liever een andere dag? Op andere dagen in de week kun 
je terecht in Uitgeest, Heiloo of Bergen. Meer informati e hierover is te vinden op de gemeente-
lijke website htt ps://www.castricum.nl/aanvragen-en-regelen/hulp-bij-schulden/.
Inwoners met problemati sche schulden kunnen op alle werkdagen telefonisch contact opnemen 
met Sociaal.nl op 088 -762 42 25 of e-mail schuldhulp@sociaal.nl 

Asfaltwerkzaamheden fi etspad 
Van Haerlemlaan

Slootjesdag zondag 16 juni 2019
Ontdek de schatten van de sloot

Landelijke campagne ‘kom jij er uit’ helpt taboe op schulden doorbreken

Gemeente Castricum doet mee aan de campagne 

De vergadering is in het gemeentehuis (vergaderzaal Bollenschuur) en begint om 14.30 uur
                                              
Agenda:
1. Mededelingen en ingekomen stukken:
 Voorbereidingen Open Monumentendagen gestart
 Onderzoek panden van Oldenbarneveldweg 39 en Zeeweg 23 gestart
                                              
2. Verslag 04-03-2019
                                              
3. Mededelingen voortgang monumentenzaken
 · Sti erop 5
 · Rollerusstraat 1
 · Perronoverkapping NS-stati on
 · Duin & Bosch (watertoren)
 · Salomons Oordeel restaurati e s.v.z.
 · Omgeving Protestantse Kerk Dorpsstraat
 · Tankval
 · Cronenburg
                                              
4. Mededelingen voortgang archeologie:
 · Kennisdocument archeologieproces in voorbereiding
 · Metaaldetecti ebeleid en heiplannen beleid in voorbereiding
                                              
5. Ingediende subsidies
                                              
6. Monumentenrecht
                                              
7. Beleidsontwikkeling, s.v.z.
                                              
8. Wat verder ter tafel komt

Monumentenraad 17 juni 2019




