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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.

Agenda Raadsplein 27 juni 2019
Tijd Onderwerp
19.30 – 20.45  Raadsvergadering

1 Opening en mededelingen
2 vaststellen agenda
3 Debat Raad
A Actuele politi eke onderwerpen  
B  Gelegenheid tot bespreking van gewijzigde moti es bij de

Kadernota 2020
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

21.00-22.20 Bestemmingsplan Skulper ’t Stet Akersloot
21.00-21.45 Commissie Algemene Zaken*

1A Besluitenlijst raadsvergaderingen 13 en 20 juni 2019
1B Lijst van ingekomen stukken
1C Lijst 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 
gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de commis-
sievergaderingen 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.

Like ons op Facebook

Het stati on wordt verbouwd, de perrontunnel is dicht vanaf de duinzijde. Wie vanaf die kant het 
perron op wil, moet gebruikmaken van de perronopgang Kramersweg/Mient. Dan is het soms 
handig om uw auto te parkeren in de berm van de Geversweg. Maar dat kan voor ander verkeer 
gevaarlijk zijn, overlast veroorzaken en is daarom ook offi  cieel verboden.
Het lijkt misschien druk in het stati onsgebied, maar verderop langs het stati on is bijna elke dag 
nog wel plek om te parkeren. Dat is ten zuiden van Huis van Hilde en op het parkeerterrein 
van Vitesse. Even doorrijden dus als u vanaf de noordkant komt. Verkeersregelaars wijzen u de 
komende week de route erheen. 
Of…. misschien nog wel beter en sneller: pak de fi ets!

Kijk voor meer informati e en de omleidingsroute op onze website: htt ps://www.castricum.nl/
plannen-en-projecten/metamorfose-stati onsgebied/ . 

Parkeren bij station? Meer plek rond Huis 
van Hilde en Vitesse-terrein! 

 Agenda extra Raadsplein 
dinsdag 2 juli 2019

Hebt u een confl ict hebt met uw buren en komt u er niet uit? 
Dan kunt u in de gemeente Castricum een beroep doen op 
buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een methode om 
buren die onderling problemen hebben, met elkaar in gesprek te brengen. Daarbij bieden 
goed getrainde vrijwillige bemiddelaars hulp. Veel van deze confl icten worden opgelost, een 
prachti g resultaat!

Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventi e en Veiligheid) heeft  een strenge kwaliteitstoets 
ingesteld voor buurtbemiddeling. Als landelijk aanspreekpunt en beheerder van de aanpak con-
troleert het CCV de uniformiteit, integriteit en zorgvuldigheid van de uitvoering van de method-
iek. Wanneer de kwaliteit is bewezen,  wordt een erkenning en certi fi cering afgegeven. 

Trots op erkenning en certi fi caat
Sti chti ng De Bemiddelingskamer, uitvoerder van Buurtbemiddeling Castricum, is trots op de 
onlangs behaalde erkenning en het certi fi caat! U kunt er hiermee op rekenen dat buurtbemid-
deling Castricum de werkwijze en organisati e uitstekend op orde heeft . De Bemiddelingskamer 
organiseert buurtbemiddeling in Heiloo, Bergen, Castricum en Uitgeest. Hulp via buurtbemidde-
ling is voor bewoners grati s. 

Informati e
De Gemeente Castricum en Kennemer Wonen zijn fi nanciers van Buurtbemiddeling Castricum. 
Voor advies, informati e en aanmelding kunt u bellen met De Bemiddelingskamer naar 06 – 411 
98 606 of mailen naar info@debemiddelingskamer.nl. Meer informati e vindt u op 
www.debemiddelingskamer.nl

Buurtbemiddeling Castricum 
ontvangt kwaliteitskeurmerk 

Tijd Onderwerp
Commissies

19.30 – 21.00 Bestemmingsplan Strandhuisjes
19.30 – 20.15 Verordening rechtspositi e
20.15 – 21.00 Moti es schiphol

Pauze
21.15 – 22.30 Vervolgdiscussie inzake voorstel zwemvoorziening Castricum
21.15 – 22.00 Kaderstellend besluit 8 appartementen Raadhuisweg 13 – 15 te

Akersloot
22.00 – 22.30 Voorstel inzake intrekken amendement experimenteren met de

Parti cipati ewet

*Inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisati es en bedrijven kunnen
gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de commis-
sievergaderingen 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.

Agenda raadsinformatieavond/
commissies 4 juli 2019

Tijd Onderwerp
Commissies

19.30-20.45 Bestemmingsplan C.F. Smeetslaan 232
19.30-20.45 Regionale samenwerking, o.a.: 

-BUCH-brief topstructuur
-Verbeterplan BUCH
-Moti e auditcommissie BUCH
-Stand van zaken en voortgang focusagenda
Pauze
Raadsinformati ebijeenkomsten

21.00-22.30 Voortgangsrapportage recreati e en toerisme
21.00-23.00 Veiligheidsavond

Spoorovergang zaterdag dicht
ProRail vernieuwt zaterdag 29 juni twee spoorstaven bij de overgang Beverwijkerstraatweg. 
De overgang is daarom gesloten van 06.30 tot 19.00 uur. Verkeer moet omrijden. 
Treinreizigers hebben het hele weekeinde te maken met werkzaamheden op het traject op 
het traject Alkmaar – Haarlem/Zaandam. Er rijden dan geen treinen, NS zet bussen in. 

Zie voor meer informati e over de werkzaamheden: ProRail.nl. Meer info voor treinreizigers: 
NS.nl/reisplanner.

Een geslaagde Veteranendag afgelopen zaterdag. De 
dag begon met een optocht van historische legervoer-
tuigen, eerst door Uitgeest en vervolgens door Castri-
cum. De voertuigen, die inwoners konden bekijken bij 
het Oude Raadhuis en het gemeentehuis, trokken veel 
bekijks! 

De gemeenten Uitgeest en Castricum organiseerden 
de Veteranendag voor de 14e keer, in nauwe samen-
werking met het Veteranencomité. Veteranen kunnen 
op deze dag met elkaar kennismaken en ervaringen 
delen. Ook staat de dag in het teken van waardering 
voor het bijzondere werk van de veteranen.

Waardering voor veteranen
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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 
130619 Berkenlaan 21 in Castricum 
 Het vergroten van de woning(WABO1901018)
140619 Poelven 1 t/m 60  in Castricum 
 Het renoveren van woningen Poelven 1 t/m 60(WABO1901034)
 J. van Heemskerklaan 8 
 Het realiseren van een erker(voorzijde) (WABO1901030)
 Geesterduinweg 3 in Castricum 
 Het plaatsen van een reclamebord(WABO1901029)
 Geesterweg 1 a in Akersloot 
 Het wijzigen van een hoofdgebouw(WABO1901032)
170619 Geversweg 3 a in Castricum 
 Het plaatsen van  lichtmasten rondom de paardenbak en het aanbrengen extra  
 erfverharding(WABO1901040)
181619 Sokkerwei 6 in Castricum 
 Het vergroten van een atelier(WABO1901051)
 Bloemgaarde 17 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakkapel (WABO1901048)
200619 Schulvaart  in Castricum 
 Het plaatsen wandelbrug over de Schulpvaart (WABO1901067)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
200619 Duinpad 3 in Castricum 
 Het bouwen van woning(WABO1900750)
 Albert Schweitzerlaan 12 in Castricum (C 4625) 
 Het bouwen van een woning(WABO1900761)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
170619 Willem de Zwijgerlaan 55 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakopbouw(WABO1900745)
 Malleweg 2 in Castricum 
 Het ti jdelijk plaatsen van 48 zonnepanelen(WABO1900549)
180619 Chopinstraat 23 in Castricum 
 Het bouwen van een berging(WABO1900816)
 Plantraam 19 in Limmen 
 Het plaatsen van een dakkapel (WABO1900815)
 Gobatstraat 1 in Castricum 
 Het plaatsen van een raam in de zijgevel(WABO1900788)
200619 De Kwekerij 1 in Akersloot 
 Het verbouwen van een artsenprakti jk naar 3 appartementen(WABO1900465)
 Lijsterbeslaan 23 in Castricum 
 Het vervangen van een dakkapel (achterzijde)( WABO1900911)
210619 Van der Mijleweg 14 (tegenover) in Castricum 
 Het vervangen van de handelsreclame(WABO1900474)

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 
080619 Door de kern van Castricum Gemeente Castricum verleende 
evenementenvergunning 1/8 Triatlon Castricum 2019 op zondag 7 juli 2019, door de kern 
van castricum verzenddatum besluit 18 juni 2019 (APV1900157)

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

Opnieuw vastgesteld uitwerkingsplan “Limmer Linten fase 2a” 
Burgemeester en wethouders maken op grond van arti kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat in de vergadering van 18 juni 2019 het uitwerkingsplan ‘Limmer Linten fase 2a’ 
opnieuw is vastgesteld. 

Inhoud uitwerkingsplan
Het uitwerkingsplan wordt begrensd door het Dronenlaantje in het noorden, de Kapelweg in 

het oosten, de Pagenlaan in het zuiden en de Westerweg in het westen. In dit gebied komen 
bouwkavels beschikbaar voor vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen. 

Reden nieuwe vaststelling uitwerkingsplan
Het college heeft  op 30 januari 2018 het uitwerkingsplan “Limmer Linten fase 2a” 
vastgesteld. Bij besluit van 20 maart 2018 heeft  het college het besluit van 30 januari 
2018 gewijzigd. Tegen deze besluiten is beroep ingesteld door omwonenden. Op 20 
februari 2019 heeft  de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna te 
noemen ‘de Afdeling’) uitspraak gedaan. Hierbij is het uitwerkingsplan, voor een deel 
van de waterstructuur, vernieti gd. De Afdeling heeft  het college opgedragen om binnen 
een half jaar een nieuw uitwerkingsplan vast te stellen. Hierbij is het niet nodig de 
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb te volgen. 
In het nieuwe uitwerkingsplan zijn twee nieuwe greppels opgenomen met daaraan 
verbonden een voorwaardelijke verplichti ng. De betreff ende greppels zijn bestemd als 
‘Water’ met de aanduiding ‘specifi eke vorm van water - voorwaardelijke verplichti ng’. 

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het collegebesluit, het opnieuw vastgestelde uitwerkingsplan, en de hierbij behorende 
stukken zijn met ingang van 26 juni 2019 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.
ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0383.UPLZandzoomfase2a-VS03. Daarnaast ligt 
het uitwerkingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 
CA, Castricum. 

Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan kan met ingang van de dag na 
die waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende zes weken beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen 
gebruik maken:
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn    
    zienswijze tegen het ontwerpuitwerkingsplan naar voren te brengen;
• een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die het          
    college bij de vaststelling in het plan heeft  aangebracht.

Het beroepschrift  moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift  moet zijn ondertekend en 
bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen kan 
via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. 

Inwerkingtreding uitwerkingsplan
Ingevolge arti kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van 
het uitwerkingsplan, in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde 
beroepstermijn afl oopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. 
Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. 
Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitt er van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal 
indienen kan via: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn een 
dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is 
beslist.

Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, de heer J. van Boven en de heer J.H. Moraal, tel. 14 0251 of via e-mail 
janvanboven@debuch.nl en jelgermoraal@debuch.nl.

Ontwerp beheersverordening Bakkum, Castricum Noord, 
Oost en West en Bedrijventerrein Castricum (recti fi cati e)
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 
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 27 
juni 2019 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl met IDcode 
NL.IMRO.0383.BVC19BakkumNOWBedr-ON01.
Op 5 juni 2019 is de ontwerp beheerverordening reeds gepubliceerd, maar de 
beheerverordening bleek niet raadpleegbaar te zijn op ruimtelijkeplannen.nl. Om deze 
reden wordt de beheerverordening opnieuw gepubliceerd en gaat de volledige termijn (6 
weken) om zienswijzen in te dienen opnieuw lopen. 
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, 26 juni 2019.

Castricum, 26 juni 2019




