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Offi  ciële mededelingen
Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een af-
spraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij om-
gevingsvergunning@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 
020919 Schulpstet 32 in Castricum 
 het intern aanpassen en het wijzigen van de gevel (WABO1901448)
060919 Prins Bernhardstraat 1 in Castricum 
 het gewijzigd uitvoeren van vergunde aanbouw (WABO1901473)
060919 Voorweide 42 in Castricum 
 het vervangen van een schuur voor een tuinhuis (WABO1901474)
060919 Breedeweg 15 in Castricum 
 het uitbreiden van de woning achter en het veranderen van de dakkapel voor  
 (WABO1901475)
060919 Rubrum 23 in Akersloot 
 het bouwen van een schuur (WABO1901481)

Verleend
Datum Adres 
100919 Mozartlaan 14 in Castricum  
 het verbouwen van de woning (WABO1900952)
100919 Cieweg 44 in Castricum  
 het plaatsen van een schutti  ng (WABO19014449)
120919 Klein Dorregeest 12 in Akersloot 
 het verbouwen van de woning (Wabo1901271)

Verlengd
Datum Adres 
120919 Visweg kavel C4526 in Limmen 
 het bouwen van een woning (WABO1901154)

APV-vergunning
Verleend
Datum Adres 
090919 Sportpark De Duinloper, bos en duin PWN, strand van Castricum en Heems- 
 kerk, fi etspad Zeeweg, camping Bakkum, Zeeweg 31 in Castricum  
 Evenementenvergunning AVC Strand- en Duinlopen, Parnassia Cross, Finale  
 Jeugd crosscompeti ti e op zondag 27 oktober en 21 december 2019 en zondag
  5 januari en 2 februari 2020. Verzenddatum besluit 9 september 2019   
 (APV1900711)
110919 Johannisweg 2 (De Hoep) in Castricum 
 Evenementenvergunning Graef Castricum Trail bij De Hoep op zondag 
 17 november 2019, verzenddatum besluit 10 september 2019 (APV1900723)

Meer informati e vindt u op de website onder ‘aanvragen en regelen’

Agenda raadsinformatieavond 
19 september 2019

    
 Raadzaal
19.30 – 20.45 Presentati e Startnoti ti e 
 Regionale Energie Strategie (RES) 
 Trouwzaal 
19.30 – 20.45 Presentati e visie exploitati e binnensport  
 Pauze
 Raadzaal
21.00 – 22.30 Presentati e diverse ontwikkeling Zanderij Zuid:
 - Ruimtelijk kader planontwikkeling deelgebied 3 Zanderij Zuid 
   (vml. Locati e Kaptein Kaas & aangrenzende percelen)
 - Ruimtelijk kader Puikman 1

Agenda Raadsplein 
26 september 2019

     Commissies
 Raadzaal   
19.30 – 20.45 Diverse ontwikkelingen Zanderij Zuid:
 - Ruimtelijk kader planontwikkeling deelgebied 3 Zanderij Zuid 
    (vml. locati e Kaptein Kaas & aangrenzende percelen)
 - Ruimtelijk kader Puikman 1
 Trouwzaal 
19.30 – 20.45 Visie exploitati e binnensport   
 Pauze 
 Raadzaal  
21.00 – 22.30 Startnoti ti e Regionale Energiestrategie 
 Trouwzaal 
21.00 – 21.30 Moti es en amendementen bij het Beleidsplan Openbare Verlichti ng  
 gemeente Castricum 2020 – 2029
 Trouwzaal
21.30 – 22.00  Amendement bij de uitgangspunten Grondbeleid gemeente Castricum  
 2019 – 2022
 Trouwzaal 
22.00 – 22.30 Commissie Algemene Zaken*
 1A Besluitenlijst raadsvergadering 12 september 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   
     
22.45 Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen   
 2 Vaststellen agenda   
 3 Debat raad   
 A Actuele politi eke onderwerpen    
 4 Besluitvorming   
 A Vaststellen bestemmingsplan Camping Kapelweg 10 te Limmen 
    (De Voetel)   
 B Uitgangspunten Grondbeleid gemeente Castricum 2019-2022 
    inclusief amendement    
 C Beleidsnoti ti e snippergroen   
 D Beleidsplan Openbare Verlichti ng gemeente Castricum 2020 – 2029  
     inclusief moti es en amendementen    
 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 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.

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek met in-
woners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen voorleggen 
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 hier-
voor 20 minuten de gelegenheid. 

Het eerstvolgende Raadsspreekuur 
is op maandag 30 september

De raad zit voor u klaar tijdens 
het Raadsspreekuur

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.

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 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
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