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Agenda raadsinformatieavond/
commissies 4 juli 2019

Tijd Onderwerp 
Commissies 

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

-BUCH-brief topstructuur
-Verbeterplan BUCH
-Voortgangsrapportage/jaarrekening BUCH
-Stand van zaken en voortgang focusagenda
Pauze
Raadsinformati ebijeenkomsten

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

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.

Repair Café en Calorie: spullen repareren en 
energie-advies

Agenda Raadsplein 11 juli  2019
    

Transiti e Castricum organiseert samen met De Groene Bak weer een Repair Caf  op zaterdag 
13 juli. Het Repair Caf  vindt plaats op zaterdag 13 juli in De Bakkerij aan de Dorpsstraat 3  
in Castricum en is geopend van 13:  tot 16:  uur. De entree is grati s gi  en zijn welkom . Je 
betaalt alleen voor eventuele materialen. Repareren en laten repareren is uiteraard op eigen 
risico. Deze keer is er, in tegenstelling tot de laatste keren, geen energiecoach van CALorie 
aanwezig.

We helpen je bij het Repair Caf  met allerhande reparati es van kleine elektrische en hu-
ishoudelijke apparaten. Ook kun je komen voor hulp bij computerproblemen, hulp bij texti el-
reparati e of advies bij fi etsreparati es. Je kijkt mee met de reparati e en helpt of denkt mee waar 
dat kan. 

Het Repair Caf  wordt eens per twee maanden georganiseerd door Transiti e Castricum en De 
Groene Bak. De Groene Bak is een Castricumse beweging die jonge mensen wil inspireren du-
urzamer te leven. Transiti e Castricum is een netwerk van Castricummers die aan de slag zijn om 
door middel van simpele oplossingen hun leven meer duurzaam, sociaal en lokaal te maken.

Tijd Onderwerp 
Werksessie

19.30 – 20.45  Gesprek over het toepassen van voorkantsturing door de raad
op een aantal onderwerpen uit het raadsprogramma die in de
kadernota 2020 als prioriteit zijn aangemerkt
Pauze
Commissies

21.00-21.45 Voorstel inzake taskforce wonen 
21.00 – 21.45 Commissie Algemene Zaken*

1A Besluitenlijst raadsvergadering 27 juni 2019
1B Lijst van ingekomen stukken
1C Lijst ter inzage gelegde informati e
1D Mededelingen van het college

-Algemeen
-Uit de samenwerkingsverbanden

1 E Vragen uit de raad
21.45-22.30 Consultati e klachtena  andeling Sociaal Domein  
22.45 Raadsvergadering

1 Opening en mededelingen
2 vaststellen agenda
3 Debat Raad
A Actuele politi eke onderwerpen 
4 Besluitvorming
A Zwemvoorziening Castricum
B Moti es Schiphol
C Bestemmingsplan Skulper ’t Stet Akersloot
D Bestemmingsplan Kapelweg 10
E Bestemmingsplan Strandhuisjes
F  Kaderstellend besluit 8 appartementen 

Raadhuisweg 13  15 te Akersloot
G Bestemmingsplan C.F. Smeetslaan 232
H Verordening rechtspositi e
5 Sluiti ng

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 gri   e via raadsgri   e@castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088 
9097015.
Op de onderwerpen met een  kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 3 juli 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 
240619 oorderstraat 2 in Castricum

Het wijzigen van de gevel (WABO1901082)
250619 Geesterduinweg 42 in Castricum 

Het wijzigen van de gevel (WABO1901085)
Walstro 1 in Castricum 
Het bouwen van een zwembad op het achtererf (WABO1901097)
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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

260619 Uiterdijk 1 in Akersloot 
 Het verbouwen van de woning (WABO1901098)  

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
240619 Rijksweg 127a in Limmen 
 Rijksweg 127a in Limmen 
250619 Prins Bernhardlaan 13 in Akersloot 
 Het plaatsen van een  Chil-ruimte voor de jeugd. (WABO1900658)

Omzett en procedure
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is: 
Datum Adres 
260619 Geesterweg 1a in Akersloot 
 Het wijzigen van een hoofdgebouw (WABO1901032) 

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
140619 J. van Heemskerklaan 8 in Castricum 
 Het realiseren van een erker(voorzijde)  (WABO1901030)
240619 Geesterduinweg 42 in Castricum 
 Het veranderen van een bedrijfswoning naar een woning (WABO1900492)
200619 Geesterduin 66 in Castricum 
 Het vervangen van handelsreclame (WABO1900935)
210619 Duinpad 3 in Castricum
 het bouwen van woning (WABO1900750)
 Duinenboschweg 47 in Castricum
 Het vergroten van de woning aan de achterzijde van een rijksmonument   
 (WABO1900645)
270619 Zuiderdijkje 5 in Castricum 
 Het verplaatsen van de uitweg (WABO1900931)
280619 Visweg 59c in Limmen 
 Het veranderen van een bedrijfswoning naar een woning (WABO1900492)
 Visweg 59d  in Limmen 
 Het maken van een gecombineerde uitweg (WABO1900922)

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 
250619 Van der Mijleweg Castricum 
 verleende standplaatsvergunning elke woensdag op de weekmarkt in Bakkum,  
 van Bemmels kaas van de markt verzenddatum besluit 25 juni 2019 (APV1900531)
240619 Bakkummerstraat Castricum 
 verleende standplaatsvergunning elke woensdag op de weekmarkt in Bakkum  
 voor de Blauwe Bessenshop verzenddatum besluit 25 juni 2019 (APV1900551)

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

Kennisgeving meldingen arti kel 8.41 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken ter uitvoering van de Wet 
milieubeheer bekend dat op grond van arti kel 8.41 van deze wet de volgende melding is 
ontvangen:

Acti viteitenbesluit milieubeheer 
• A. Wildfl ower, Dorpsstraat 89 (1901EK) te Castricum, het oprichten van een ontbijt/

lunchroom;
• Viswinkel VD119, Geesterduinweg 29A (1902CD) te Castricum, het wijzigen van het 

bedrijf voor het slachten en bereiden van vis;
• Deen supermarkt, Berkenlint 3 (1906BG) te Limmen, het oprichten van het bedrijf;
• Sander Zwart Interieur, Molenlei 2H (1921CZ) te Akersloot, het oprichten van het 

bedrijf voor interieurbouw in het hoger segment;
• ContrAll Projektrealisati e B.V., Stetweg 37 (1901JD) te Castricum, het uitbreiden van 

het bestaande onbemande tankstati on met een dubbelzijdige afl everzuil, vloeidichte 
verharding en luifel.

In genoemd Besluit zijn voorschrift en gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven 
moeten voldoen. Deze voorschrift en richten zich op de bescherming van het milieu. Wij 
controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschrift en.

Informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-
Holland Noord (RUD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.

Castricum, 3 juli 2019

KidsVakantieCocktail: deelname 
kinderen ouders minimuminkomen
Castricum - Over enkele weken 
begint de zomervakantie. KVC or-
ganiseert in samenwerking met 
andere sportieve en creatieve or-
ganisaties weer de KidsVakantie-
Cocktail met veel aantrekkelij-
ke activiteiten voor kinderen van 
verschillende leeftijden. Boven-
dien kunnen kinderen uit mini-
magezinnen gratis meedoen.

Variatie van zo’n vijftig activi-
teiten
De activiteiten zijn vanaf zondag 
14 juli tot en met vrijdag 23 au-

gustus. Voor alle vijftig activitei-
ten geldt, dat kinderen aange-
meld dienen te worden bij de or-
ganisatie van de gekozen activi-
teit. 

Aanmelding kosteloos mee-
doen
Voor kinderen die kosteloos mee 
kunnen doen, is het mogelijk zich 
in te schrijven voor maximaal vier 
activiteiten. Deze kinderen en ou-
ders (minimuminkomen) kun-
nen voor aanmelding contact op-
nemen met Welzijn Castricum, 

Geesterhage, Geesterduinweg 
5 in Castricum. Vraag naar Irene 
Zijlstra of Mieke Boot. Met hulp 
van een sponsor wordt deelname 
mogelijk gemaakt.  

Welzijn Castricum is geopend op 
werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur. 
Telefoon 0251 65 65 62. Mail: in-
fo@welzijncastricum.nl. De �yer 
met alle KidsVakantieCocktailac-
tiviteiten kan op de site van Wel-
zijn Castricum bekeken worden: 
www.welzijncastricum.nl, bij laat-
ste nieuws.

Alle brandweerposten 
bemand bij uitval 112

Castricum - Vorige week maan-
dagmiddag bleek er een grote 
storing te zijn en was 112 niet 
bereikbaar. Daarom werd er be-
sloten om vanaf 17.00 alle brand-
weerkazernes te bemannen. In 
geval van nood kon men naar de 
kazerne komen om een melding 
door te geven. Hierop zou de 
brandweer gelijk kunnen uitruk-
ken of de politie of ambulance 
oproepen via C2000.  Om 21.00 
was de storing weer verholpen 
en konden de brandweerlieden 
weer naar huis. 
Bij de posten van Castricum, 
Akersloot en Limmen was er nie-
mand langs gekomen die hulp 
nodig had op dat moment. (Fo-
to: Hans Peter Olivier) 




