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Zaterdag 22 juni viert de 
Tuin van Kapitein Rommel 
het 25-jarig bestaan, 
een verjaardagsfeest 
waarvoor iedere inwoner 
van Castricum, van jong 
tot oud, is uitgenodigd. 

r staat ko   e met wat 
lekkers en een att enti e 
voor iedereen klaar en de 
hele dag is er van alles te 
beleven. 

Insecten, vogels en 
planten in je tuin
Dit keer geen sombere 
verhalen over bijensterft e, 
minder weidevogels 
en verdwijnende 
plantensoorten maar 
heel veel voorbeelden 
hoe iedereen met een tuin(tje) of een balkon mee kan doen om insecten, vogels en planten een 
gunsti ge omgeving te bieden. En als beloning krijg je een  eurige omgeving en je helpt mee om in 
een warme en droge zomer zuinig te zijn met water. 

Feest in de tuin
We houden het prakti sch: alles wat je wil weten over tuinieren, kiezen van planten, omgaan met 
water én we houden het speels met een speurtocht en een poppenkast voor de kinderen en een 

uiz en een fotowedstrijd voor de volwassenen. Muziek en een verhaal voor de sfeer, kortom, het 
wordt feest!

Opening
De Tuin van Kapitein Rommel sluit aan bij het milieu- en natuurbeleid van de gemeente Castricum, 
het waterschap Hollands Noorderkwarti er en veel verenigingen en instellingen die zich hiervoor 
inze  en. Wethouder Falgun Binnendijk opent het feest op zaterdag 22 juni om 11.00 uur. 
Wethouder Falgun Binnendijk: De gemeente Castricum is maar wat trots op deze bijzondere plek. 
Een prachti ge natuur- en ontmoeti ngstuin in het hart van Castricum, die we met liefde koesteren. 
Voor mij een eer dat ik het feest mag openen .  

Programma 22 juni
De Tuin van Kapitein Rommel ziet u graag op 22 juni tussen 11.00 en 16.00 uur. De ingang is schuin 
tegenover het NS stati on. Toegang is grati s. Het volledige programma vindt u op 
www.tuinvankapiteinrommel.nl. 

De Tuin van Kapitein Rommel, ook uw tuin!

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 begroti ng 2020 GGD
    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
 G 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 Kadernota
    Algemene beschouwingen
    - maximaal 7 minuten per fracti e, de volgorde wordt bij loti ng bepaald
18.30-19.15     Schorsing voor maalti jd
 4 Gelegenheid 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 Gemeente
21.45-23.00 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 4:
 Een  nancieel gezonde gemeente 
  Financi le positi e
  Bedrijfsvoering
     Inclusief bespreking amendement op de jaarrekening 2018.

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 r

gaderingen 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 01    n r r n m t n  an ni t ni u  r n in s r n

Agenda Raadsplein 27 juni 2019
19.30  20.45  Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat Raad
 A Actuele politi eke onderwerpen    
 B Gelegenheid tot plenair debat over Kadernota 2020 inclusief
     bespreking van de (gewijzigde) moti es 
 4 Besluitvorming
 A Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2018
 B Vaststellen verdeling rekeningresultaat jaarrekening 2018 
     incl. Amendement
 C 1e FIRAP 2019
 D Kadernota 2020 inclusief moti es
 5 Sluiti ng
 Commissies 
21.00  22.30 Bestemmingsplan Skulper t Stet Akersloot 
21.00  21.45 Commissie Algemene Zaken* 
 1A Besluitenlijst raadsvergaderingen 13 en 20 juni 2019 
 1B ijst van ingekomen stukken 

Agenda extra Raadsplein 
dinsdag 2 juli 2019 

Tijd Onderwerp 
 Commissies
19.30  20.15 Bestemmingsplan Strandhuisjes
19.30  20.45 Kaderstellend besluit 8 appartementen Raadhuisweg 13  15 te
                                    Akersloot
20.15  21.00 Moti e schiphol
 au
21.15  22.30 Vervolgdiscussie inzake voorstel zwemvoorziening Castricum
21.15  22.00 Experimenteren met de parti cipati ewet
22.00  22.30 Verordening rechtspositi e

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

vergaderingen 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 01

  n r r n m t n  an ni t ni u  r n in s r n

 1C ijst ter inzage gelegde informati e 
 1D Mededelingen van het college
 - Algemeen
 - Uit de samenwerkingsverbanden 
 1E Vragen uit de raad 
21.45  22.30  Auditcommissie 

Inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisati es en bedrijven kunnen ge-
bruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de commissiever-
gaderingen 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.
Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.
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Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 19 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 omgevingsver-
gunning@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 aan-
vraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Deze 
publicati e is alleen ter informati e.

Datum Adres
070619 Het Wamellant 14 in Castricum 
 Het uitbreiden van een woning (WABO1900987)
 Limmerweg 4 in Castricum 
 Het plaatsen van een nieuwe mestbak (WABO1900998)
080619 Willem de Zwijgerlaan 76 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakopbouw (WABO1900999)
110619 Geesterweg 1 a in Akersloot 
 Het  realiseren van een hondenopvang (WABO1901007)
120619 Albert Schweitzerlaan (kavel 11) in Castricum 
 De nieuwbouw van een vrijstaande woning (WABO1901015)

Recti fi cati e:
Op 5 juni 2019 is onderstaande aanvraag gepubliceerd

290519 Bakkummerstraat 56d in Castricum 
 Het wijzigen van een bestemmingsplan (WABO 1900946)
 Dit moet zijn 
290519 Bakkummerstraat 56d in Castricum 
 Het vesti gen van een medische prakti jk (WABO 1900946)

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 
 • Beatrixlaan 1 in Akersloot
    Het plaatsen van een dakkapel (WABO1900784)
 
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
060619 Visweg 18 in Limmen 
 Het veranderen van de woning (gevel en dakvlak) (WABO1900656)
070619 Julianaweg 13 in Akersloot 
 Het gedeeltelijk en gewijzigd vervangen van de dakconstructi e (WABO1900693)
130619 Prins Bernhardstraat 1 in Castricum 
 Het plaatsen van een aanbouw (WABO1900737)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
060619 Oosterzijweg 45 in Limmen 
 Het ti jdelijke plaatsen van woonunit (WABO1900807)

070619 Pageveld 18 in Limmen 
 Het bouwen van een bungalow (WABO1900743)
120619 De Crimpen 5 in Akersloot 
 Het wijzigen van de gevel (wijziging op eerder verleende vergunning 
WABO1800259) (WABO1900370) van rechtswege verleend 
130619 Hoogegeest (ter hoogte van 47) in Akersloot 
 Het graven van een nieuwe sloot (WABO1900703)
140619 Grutt o 6 in Castricum 
 Het vergroten van de woning (WABO1900711)
140619 Stetweg 37 in Castricum 
 Het vergroten van de brandstofzuil Fuel Up tankstati on(WABO1900542)

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 bezwaar-
schrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de kennis-
geving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de gemeente.

Verleende APV-vergunning
Datum Adres Omschrijving
060619 Akersloot 
 Verleende evenementenvergunning doorlopend AMAK loop 2019 in Akersloot  
 op zondag 7 juli 2019 van 09.00 uur tot 13.00 uur verzenddatum besluit 5 juni 2019  
 (APV1900496)
060619 Bakkerspleintje in Castricum 
 Verleende evenementenvergunning doorlopend Openlucht concert Emergo 
 Bakkerspleintje in Castricum op 6 juli 2019 van 18.30 uur tot 21.30 uur 
 verzenddatum besluit 6 juni 2019 (APV1900501)
060619 Van Oldenbarneveldweg in Castricum
 Verleende standplaatsvergunning voor Gebrand Op Smaak, elke woensdag op de  
 weekmarkt van Bakkum verzenddatum besluit 4 juni 2019 (APV1900492)

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 bezwaar-
schrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de kennis-
geving. 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 
070619 Dorpsstraat 18 in Castricum 
 Verleende nieuwe aanvraag Drank- en Horecavergunning commercieel Next Door  
 Bar verzenddatum besluit 7 juni 2019 (HORECA190037)
  
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 bezwaar-
schrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de kennis-
geving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de Horeca-vergunningverlener 
via horeca@debuch.nl

Castricum, 19 juni 2019

Op zaterdag 22 juni organiseren de gemeenten Castricum en Uitgeest in nauwe samenwerking 
met het Veteranencomité de Veteranendag 2019. De gemeenten eren op deze wijze voor de 
14e keer hun lokale veteranen met een feestelijk programma. 

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.

Bezichti ging en rondrit oude legervoertuigen
Voor liefh 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.

Het volledige programma leest u op de website van de gemeente Castricum

Veteranendag Castricum-Uitgeest zaterdag 22 juni

De raad zit voor u klaar tijdens 
het Raadsspreekuur 

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek met 
inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen voor-
leggen 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 1 juli 2019

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.

Na een succesvolle eerste editi e in 2017, is hier dan eindelijk 
de tweede! Zondag 23 juni is het zo ver. De politi e Alkmaar or-
ganiseert van 11.00 tot 17.00 uur op Sportcomplex De Meent in 
Alkmaar samen met vele andere hulpdiensten en de gemeenten 
Alkmaar, Bergen, Castricum en Heiloo, een grote open dag. Ver-
schillende hulpdiensten staan dan klaar om antwoorden te geven 
op al jullie vragen, maar ook voor spannende demonstrati es! 
Het evenement wordt om 11 uur spectaculair geopend met een 
mountainbike trail show van Patrick Smit.

Zo geeft  de brandweer een demonstrati e van het openknippen van een voertuig en zal een ar-
restati eteam van de Dienst Speciale Interventi es een demonstrati e van hun werk geven! Vergeet 
ook de traumahelikopter niet. Als er geen inzet vereist is, komt ook de helikopter langs vliegen en 
worden de deuren opgesteld. Op sportcomplex De Meent in Alkmaar staan zeker 20 instanti es 
klaar om al jullie vragen te beantwoorden. Denk dus niet alleen aan de brandweer en politi e, maar 
bijvoorbeeld ook aan de ME, het Rode Kruis, Sti chti ng Veilig Thuis, Burger AED en de Brijder Sti cht-
ing. Dus heb jij alti jd al bij een van de hulpdiensten willen werken of iets willen weten? Kom dan 
op 23 juni naar sportcomplex De Meent in Alkmaar en grijp je kans! Kijk voor meer informati e op 
de Facebook pagina van het evenement.

Open dag 1-1-2 de hulpdiensten




