
INFOPAGINA
Jaargang 20 • nummer 40 • 2 oktober

 

Agenda raadsinformatieavond 
& commissie 3 oktober 2019

 Commissie
19.30 – 21.00 Bespreken van het ruimtelijk kader voor de herontwikkeling van   
 Jachthaven Laamens aan de Geesterweg 10 -12 te Akersloot 

 Raadsinformati ebijeenkomsten
19.30  20.15 Presentati e Programma Versterking Winkel- en Verblijfsgebieden en  
 dan met name over twee projecten: Kerkplein & Burgemeester 
 Mooijstraat in Castricum
20.15  21.00 Presentati e Preventi e en Handhavingsplan alcohol  drugs
 Pauze
21.15  22.30 Technische sessie bij begroti ng 2020

 21:15 uur: inloopavond begroti ng 2020: bewoners en organisati es  
 kunnen mening over de begroti ng kenbaar maken

 Aansluitend: mogelijkheid tot presentati e begroti ng 2020 door het  
 college
 Aansluitend: technische vragen bij begroti ng 2020

WEGWERKZAAMHEDEN OP N244

Zuiddijk en Westdijk dicht 
tijdens herfstvakantie 

De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te geven over de 
begroti ng 0 0 op donderdagavond 3 oktober aanstaande. Om 1.15 uur kunt u in de raad aal 
van het gemeentehuis uw mening kenbaar maken.

De gemeenteraad van Castricum behandelt de begroti ng 2020 op 31 oktober 2019 en besluit 
hierover op 7 november 2019. Daarmee besluit de raad hoe gemeenschapsgeld in 2020 wordt 
besteed.

Ook voor u als inwoner, organisati e of instelling van de gemeente Castricum dus een belangrijk 
moment. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening op 3 oktober, zodat de raadsleden 
uw input kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de begroti ng.  kunt de begroti ng 
vinden op de website castricum.raadsinformati e.nl. De stukken vindt u in de vergaderkalender 
onder 3 oktober 2019.
Als u uw mening wilt laten horen wordt u vriendelijk verzocht zich te melden bij de gri   e 
(Vera Hornstra: 088-9097015 of Rosanne Slootweg 088-9097014. Mailen kan ook naar 
raadsgri   e@castricum.nl) 

Geef uw mening over de Begroting 2020

 

Agenda Raadsplein 10 oktober 2019 

De 44 krijgt nieuw asfalt tussen de kruising met de 4 - 43 (nabij de Leeghwaterbrug) 
in Alkmaar en de aansluiti ng met de 46-Kogerpolderbrug bij het Alkmaardermeer. Van 
vrijdag 18 oktober 0.00 uur tot en met maandag 8 oktober 5.00 uur wordt er dag en nacht 
gewerkt.  Tijdens de werk aamheden is dit deel van de 44 afgesloten voor het auto’s  voor 
 etsers verandert er niets. 

Timing
Er wordt ti jdens de herfstvakanti e gewerkt, omdat er dan meestal minder auto’s op de weg zijn 
zodat er minder snel fi les ontstaan. Overlast zal er zijn, maar die duurt wel korter. u asfalteren 
is veiliger voor de automobilisten, en voorkomt dat er in de herfst en winter spoedreparati es 
gedaan moeten worden. Als de Leeghwaterbrug wordt opgeleverd in maart 2020 zal dan niet 
meer geasfalteerd hoeven worden. 

 Commissie
19.30  20.45 Kaderstellend besluit bestemmingsplan Kogerpolder (Woudhaven)
19.30  20.15 Belasti ngverordeningen 2020
20.15  20.45 Commissie Algemene aken
 1A Besluitenlijst raadsvergadering 26 september 2019
 1B Lijst van ingekomen stukken
 1C Lijst ter inzage gelegde informati e
 1D Mededelingen van het college
     Algemeen
     it de samenwerkingsverbanden
 1E Vragen uit de raad
 Pauze
21.00  21.45  Plan van aanpak omgevingsvisie Castricum
21.00  21.45 Financiële bijdrage focusagenda 2019 -2022
21.45  22.30 Moti e actualisati e nota parkeernormen 
21.45  22.30 Beheersverordening 

22.45 Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen 
 4 Besluitvorming
 A Visie e ploitati e binnensport
 B Startnoti ti e Regionale Energiestrategie
 5 Sluiti ng

Meer info vindt u op onze website onder ‘Raad en College’.

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.  hoe   dan niet bij alle fracti es 
langs, maar kunt in n keer met een vertegenwoordigers van alle fracti es spreken.  krijgt hier-
voor 20 minuten de gelegenheid. 

et eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 14 oktober
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de gri   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 raadsgri   e@castricum.nl.

De raad zit voor u klaar tijdens 
het Raadsspreekuur 

On e inwoners en ondernemers ijn 
iets meer tevreden over on e dienst-
verlening dan drie jaar geleden. Dat 
blijkt uit de grootschalige Burger- en 
Ondernemerspeiling 019. Ook 
vergeleken met andere gemeenten 
doet Castricum het goed. Dat blijkt uit 
de grootschalige Burger- en Onderne-
merspeiling 019 onder 000 inwon-
ers n alle ondernemers. Gekeken 
werd naar vier thema’s: de diensten 
die de gemeente levert, org en wel-
ijn, de relati e met de gemeente, en 

leefomgeving en ondernemersklimaat.
 
De B C  Werkt 
De dienstverlening wordt gedaan vanuit de B CH Werkorganisati e  een fusie van ambtenaren van 
Bergen, itgeest, Castricum en Heiloo. Het werk doen we daardoor steeds meer vanuit n cen-
traal punt. Dankzij onder andere het gezamenlijke klantcontactcentrum (KCC), het speciale sociaal-
domein-klanten-team, de vier nieuwe gemeentelijke websites en de B CH ieuwskamer kunnen 
wij de inwoners beter en sneller van dienst zijn aan de balie, telefoon, post, e-mail, de website en 
via sociale media. 

Verbeterpunten
Maar het kan nog steeds beter. Daaraan gaan we werken. Inwoners noemden als verbeterpunten: 
‘Blijf werken aan digitalisering, verbeter de website’ en ‘Meer openheid vooraf’. Dat nemen we 
ter harte: we gaan werken aan een meer open houding richti ng inwoners en ondernemers, en we 
willen nog sneller reageren op vragen en verzoeken. Hoe? We gaan onze inwoners en ondernem-
ers vaker vragen naar hun wensen en behoe  es, en ze beter betrekken bij onze plannen. We gaan 
gerichter communiceren en gegevens slim combineren en gebruiken. Dat doen we ‘digitaal waar 
het kan, persoonlijk waar wenselijk: High Tech  High Touch’. 

Alles op een rij
De onderzoeksresultaten worden volgende week gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.

Inwoners en ondernemers meer tevreden
Aan de slag met verbeterpunten

Kortdurende overlast op de Zuiddijk en Westdijk

Zijn úw gasleidingen veilig?
Wist u, dat als u een eigen woning hebt, u ook verantwoordelijk bent voor de gasleidingen die 
onder uw huis lopen  Mocht u voor de komende winter uw CV-ketel laten onderhouden, laat 
dan ook de gasleidingen controleren. 

as is zeer ontvlambaar en bij slechte gasleidingen kan dit erg gevaarlijke situati es opleveren. 
Leidingen in oudere woningen kunnen gemaakt zijn van grijs gieti jzer, wat kan gaan roesten. 
Roestproblemen komen het meeste voor in de kruipruimte en bij de overgang van kruipruimte 
naar verwarmde ruimte.
De netbeheerders hebben een plan gemaakt om de verouderde gasleidingen versneld te vervan-
gen. Gasleidingen met het hoogste risico op scheurvorming worden als eerste vervangen en als 
er een straat al open ligt voor andere werkzaamheden, wordt direct gekeken of de gasleidingen 
kunnen worden vervangen. Stedin vervangt voor 2030 alle grijs gieti jzeren gasleidingen, Liander 
doet dit voor 2040.

Inwoners en ondernemers Castricum zijn iets 
meer tevreden over dienstverlening de BUCH
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Omgevingsvergunningen

Ontvangen
Datum Adres  
200919 Duinenboschweg 47 in Castricum 
 het vergroten van de woning en het bouwen van een tuinhuis en een berging  
 (WABO1901553)
240919 De Crimpen 5 in Akersloot 
 het vergroten van het bestaande pand (WABO1901562)
240919 Lindenlaan 81 in Castricum 
 het plaatsen van een vacuümbuis collector aan de zijgevel van de woning   
 (WABO1901570)

Vergunningsvrij
 Walstro 1 in Castricum  
 het bouwen van een zwembad op het achtererf (WABO1901097)

Buiten behandeling
 Rijksweg 37 in Limmen   
 de herbouw van een schuur (WABO1901444)
 Dusseldorperweg 94 in Limmen  
 het inpandig verbouwen van een schuur en het plaatsen van dakramen   
 (WABO1901352)

Verleend
Datum Adres 
240919 Duinenboschweg, kad. secti e D1370 in Castricum 
 het creëren van in- en uitritt en (WABO1901149)
250919 Julianaweg 79 in Akersloot 
 het ti jdelijk plaatsen van een woonunit (WABO1901402)
260919 Westerweg 156 in Limmen  
 het uitbreiden van de woning en het wijzigen van de gevel (WABO1901179)
 Amandellint 16a in Limmen 
 het aanpassen van de kapconstructi e  (WABO1901390)

APV-vergunningen 

Verleend
Datum Adres 
240919 In Bakkum Gemeente Castricum 
 evenementenvergunning Kermis Bakkum 2019 op 11, 12 en 13 oktober 2019,  
 verzenddatum besluit 24 september 2019 (APV1900713)
260919 Van der Mijleweg (Bakkummerplein) in Castricum 
 evenementenvergunning doorlopend Sing a Long in Bakkum op dinsdag 
 24 december 2019, verzenddatum besluit 26 september 2019 (APV1900782)

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

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

Colofon

19 2 oktober 2019

AVC jeugdteams in de prijzen op 
nationale estafette wedstrijden
Castricum - De jeugdatleten 
van Atletiek Vereniging Cas-
tricum vinden estafette vaak 
een van de leukste atletiekon-
derdelen. Op het Nederlands 
Estafette Kampioenschap in 
Amstelveen van zaterdag 28 
en zondag 29 september wis-
ten diverse AVC-teams dan 
ook zeer fraaie klasseringen 
te halen.

Het team mini meisjes - met Ju-
lie Popot, Fay Bergfeld, Fae Tuijn 
en Roos Bekker – mocht zater-
dag in Amstelveen op het na-
tionale podium komen voor 
de derde plaats. Deze 7-jarige 
meisjes liepen de 4x40 meter 
estafette in een tijd van 30,75 
seconden. Dit betekende tevens 
een verbetering van het clubre-
cord van de vereniging.
Het team meisjes pupillen B – 
met Noa Popot, Elin Bernhard, 
Robyn Besselink en Jasmijn 
Kloek – wist voor de vijfde maal 
dit seizoen het clubrecord op de 
4x40 meter te verbeteren. De 
derde plaats op het kampioen-
schap was een zeer fraaie afslui-
ting van het seizoen voor atletes 
en pupillentrainers Sten van der 
Moer en François Popot.
De oudere jeugd, trainend bij 
TDR Jeugd onder leiding van 
coach Eugène van Kruchten, 
koos voor de langere afstan-
den. Het team meisjes junioren 
A won brons op de 4x400 meter, 
en liep een nieuw AVC clubre-
cord in 4.11,76 minuten. Dit 
team bestond uit Febora Rid-
der, Juul Schuit, Franka Holland 
en Ilse Kamphuis. Brons was er 
ook voor het team jongens juni-

oren A op de 4x400 meter, even-
eens in een nieuw clubrecord. 
Hidde Zeestraten, Mats Heine, 
Jesse Scheltema en Joep Welsch 
finishten in een tijd van 3.29,62 
minuten na een zeer snelle slot-
ronde in 49,37 seconden van 
Joep. De afstand 4x400 meter 
geldt voor de Atletiekunie als 
officiële afstand om het Neder-
lands Kampioenschap.
De meisjes junioren B – Juul 
Schuit, Pipp Pauzenga, Selma 
Heijdra en Iris de Wit – won-
nen op de stormachtige zon-
dag zilver op de 4x800 meter 
in 10.55,95 minuten. Hiermee is 
het oude AVC clubrecord uit de 

boeken. Bij de jongens junioren 
A was er een zilveren plak voor 
Kick Castricum, Rowan Dekker, 
Lars Thode en Jesse Scheltema. 
Hun tijd op de 4x800 meter was 
8.54,53 minuten. 

De meisjes junioren A tot slot, 
kwamen op zondag opnieuw in 
actie. Met de opstelling Febo-
ra Ridder, Richelle Kanis, Franka 
Holland en Ilse Kamphuis werd 
zilver gewonnen op de 4x800 
meter in een tijd van 9.58,82 
minuten. Ook dit was goed ge-
noeg voor een verbetering van 
het AVC clubrecord. (Foto: aan-
geleverd)

Kinderboekenweek 
met de Fiepbus bij Laan
Castricum - Als je door de steeg 
links van Boekhandel Laan kijkt, 
zul je hem al zien staan; Een 
knoertgrote, rode dubbeldekker 
waarin je van alles kunt doen.

Zaterdag 5 oktober kunnen al-
le peuters en kleuters vanaf 9.00 
uur een kijkje nemen in de Fiep-
bus. De bus is het meest geschikt 
voor peuters en kleuters, boven 
in de bus zijn zitplekken waar de 
kinderen spelletjes kunnen doen. 
Er is muziek en er spelen �lmpjes 
van Pim en Pom. De benedenver-
dieping is omgebouwd tot dool-
ho�e, alles helemaal in de sfeer 
van Fiep Westendorp. Buiten voor 

de bus staan onder de zonnelui-
fel drie picknicktafels met bankjes 
waar de kinderen kunnen spelen. 
Er is een team van twee personen 
aanwezig, de chau�eur en een 
begeleidster. Toegang is gratis.
De Kinderboekenweek wordt elk 
jaar in oktober gehouden. Tijdens 
het tien dagen durende evene-
ment zijn er in het hele land al-
lerlei activiteiten rond het kinder-
boek. Tijdens de Kinderboeken-
week zijn twee speciale uitgaven 
verkrijgbaar. Het Kinderboeken-
weekgeschenk wordt gratis door 
de boekhandel weggegeven bij 
aankoop van ten minste tien eu-
ro aan kinder- of jeugdboeken. 

Dat is dit jaar ‘Haaientanden’ van 
Anna Woltz. Een speciale kleuter-
uitgave, het Prentenboek van de 
Kinderboekenweek is tijdens de 
week voor een lage prijs verkrijg-
baar. Dat is dit jaar ‘André het As-
tronautje. Op zoek naar Laika’ van 
André Kuipers met illustraties van 
Natascha Stenvert. Het is van-
af de eerste dag van de Kinder-
boekenweek te verkrijgen in de 
boekhandel voor € 7,25. De Kin-
derboekenweek wordt feestelijk 
geopend met een Kinderboeken-
bal. Op het bal worden jaarlijks 
de Gouden Gri�el en de Gouden 
Penseel uitgereikt. (Foto: aange-
leverd)
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in 10.55,95 minuten. Hiermee is 
het oude AVC clubrecord uit de 

boeken. Bij de jongens junioren 
A was er een zilveren plak voor 
Kick Castricum, Rowan Dekker, 
Lars Thode en Jesse Scheltema. 
Hun tijd op de 4x800 meter was 
8.54,53 minuten. 

De meisjes junioren A tot slot, 
kwamen op zondag opnieuw in 
actie. Met de opstelling Febo-
ra Ridder, Richelle Kanis, Franka 
Holland en Ilse Kamphuis werd 
zilver gewonnen op de 4x800 
meter in een tijd van 9.58,82 
minuten. Ook dit was goed ge-
noeg voor een verbetering van 
het AVC clubrecord. (Foto: aan-
geleverd)

Kinderboekenweek 
met de Fiepbus bij Laan Castricum - Als je door de steeg 
links van Boekhandel Laan kijkt, 
zul je hem al zien staan; Een 
knoertgrote, rode dubbeldekker 
waarin je van alles kunt doen.

Zaterdag 5 oktober kunnen al-
le peuters en kleuters vanaf 9.00 
uur een kijkje nemen in de Fiep-
bus. De bus is het meest geschikt 
voor peuters en kleuters, boven 
in de bus zijn zitplekken waar de 
kinderen spelletjes kunnen doen. 
Er is muziek en er spelen �lmpjes 
van Pim en Pom. De benedenver-
dieping is omgebouwd tot dool-
ho�e, alles helemaal in de sfeer 
van Fiep Westendorp. Buiten voor 

de bus staan onder de zonnelui-
fel drie picknicktafels met bankjes 
waar de kinderen kunnen spelen. 
Er is een team van twee personen 
aanwezig, de chau�eur en een 
begeleidster. Toegang is gratis.
De Kinderboekenweek wordt elk 
jaar in oktober gehouden. Tijdens 
het tien dagen durende evene-
ment zijn er in het hele land al-
lerlei activiteiten rond het kinder-
boek. Tijdens de Kinderboeken-
week zijn twee speciale uitgaven 
verkrijgbaar. Het Kinderboeken-
weekgeschenk wordt gratis door 
de boekhandel weggegeven bij 
aankoop van ten minste tien eu-
ro aan kinder- of jeugdboeken. 

Dat is dit jaar ‘Haaientanden’ van 
Anna Woltz. Een speciale kleuter-
uitgave, het Prentenboek van de 
Kinderboekenweek is tijdens de 
week voor een lage prijs verkrijg-
baar. Dat is dit jaar ‘André het As-
tronautje. Op zoek naar Laika’ van 
André Kuipers met illustraties van 
Natascha Stenvert. Het is van-
af de eerste dag van de Kinder-
boekenweek te verkrijgen in de 
boekhandel voor € 7,25. De Kin-
derboekenweek wordt feestelijk 
geopend met een Kinderboeken-
bal. Op het bal worden jaarlijks 
de Gouden Gri�el en de Gouden 
Penseel uitgereikt. (Foto: aange-
leverd)




