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Agenda Raadsplein 10 oktober 2019 

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 14 oktober
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.

De raad zit voor u klaar tijdens 
het Raadsspreekuur 

 

Kermis: lekker uit met je vrienden! 
Om een chille avond te hebben moet 
je alleen wel weten hoe je reageert 
op alcohol. Doe dus de grati s 
blaastest op de kermis van Bakkum. 
Op zaterdag 12 oktober kun je van 
19.30 tot 23.30 terecht in de tent 
van LINK. De tent staat ter hoogte 
van de horeca, bij het kermisterrein. 
Vul nog even een enquête in over 
jouw keuzes bij alcohol- en drugs en 
je krijgt het speciale Kermis-Bakkum-
2019-hoedje, dat een echt ‘collectors 
item’ lijkt te gaan worden. En voor 
wie durft : stap in de kantelsimulator 
en voel hoe het is om ondersteboven 
in een auto te hangen. Wat je dan moet doen hoor je van LINK. Check ook hun Facebookpagina: 
www.facebook.com/LINK.Alcohol.en.Drugspreventi e 

Mobiele blaasactie Kermis Bakkum 

Verlies van spiermassa hoort bij het 
ouder worden, dus het is voor senioren 
echt zaak om in vorm te blijven. Woont 
u in Castricum of Limmen en bent u 
60+, dan bent u van harte uitgenodigd 
om mee te doen aan het beweegpro-
gramma Fit & Vitaal 60+. In Castricum 
is de fi tnesstest al geweest, maar u 
kunt zich daar alsnog tot 10 oktober 
aanmelden. In Limmen vindt deze test 
plaats op 15 oktober en het beweeg-
programma van vier weken start daar 
op 28 oktober. 

Samen sporten sti muleert
Na de fi theidstest kunt u zes weken lang twee keer per week verschillende sporten uitproberen bij 
lokale aanbieders. Uw conditi e, kracht, lenigheid en/of stabiliteit oefent u dan op allerlei manieren. 
U wordt bij alle sportacti viteiten begeleid door vakkundige trainers. Hopelijk bevalt het u zo goed, 
dat u meer blijft  bewegen. Daar is het programma Fit & Vitaal 60+ namelijk voor gemaakt: om ou-
deren te sti muleren om te sporten. Want sporten is gezond en zorgt voor plezier en gezelligheid.

Sportweek
In Castricum is al een begin gemaakt met dit programma. Tijdens de Nati onale Sportweek in sep-
tember was er al een fi tnesstest op initi ati ef van buurtsportcoach Joyce van Tunen. Sportwethouder 
Ron de Haan was er daar ook bij en wandelde mee. Hij zet zich in voor inclusief sporten, wat bete-
kent dat iedereen in Castricum moet kunnen meedoen. Met trots kan de wethouder zeggen dat de 
sportdeelnamecijfers in Castricum hoog zijn.  Maar liefst 35,1% (maar liefst ti en procent meer dan 
het landelijk gemiddelde) van de Castricummers is aangesloten bij een sportbond die onder NOC/
NSF valt. 

Meld u aan
Bent u 60+ en wilt u ook meer bewegen? Voor meer informati e of aanmelden kunt u contact opne-
men met de buurtsportcoaches van Castricum, Edwin Keizer en Joyce van Tunen. Dit kan via: ekeiz-
er@teamsportservice.nl, telefonisch via 06-11271205 of 0251-254740; of via de website: 
htt ps://jouw.teamsportservice.nl/kennemerland/project/fi t-vitaal/. 

Oproep aan ouderen in Castricum en Limmen:

Aanmelden beweegprogramma kan nog!  
  Commissies
19.30 – 20.45 Kaderstellend besluit bestemmingsplan Kogerpolder (Woudhaven)
19.30 – 20.15 Belasti ngverordeningen 2020
20.15 – 20.45 Commissie Algemene Zaken*
  1A Moti e bij visie binnensportaccommodati es (o.v.b. afstemming met  
  presidium)
  1B Bekrachti gen geheimhouding noti ti e m.b.t. zwembad
  2A Besluitenlijst raadsvergadering 26 september 2019
  2B Lijst van ingekomen stukken
  2C Lijst ter inzage gelegde informati e
  2D Mededelingen van het college
    • Algemeen
    • Uit de samenwerkingsverbanden
  2E 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 Bakkum, Castricum Noord, Oost, West en 
  Bedrijventerreinen

22.45 – 23.00 Raadsvergadering
  1 Opening en mededelingen
  2 Vaststellen agenda
  3 Debat raad
  A Actuele politi eke onderwerpen 
  4 Besluitvorming
  A Visie exploitati e binnensportaccommodati es  
  B Startnoti ti e Regionale Energiestrategie
  C Bekrachti gen geheimhouding noti ti e m.b.t. zwembad
  5 Sluiti ng

Meer informati e vindt u op onze website onder ‘Raad en College’

Voor veel mensen is het belangrijk om te weten welke vergunningen er in hun straat, buurt of 
gemeente worden aangevraagd en verleend. Dat kunnen onder andere bouwvergunningen en 
evenementenvergunningen zijn. Op deze pagina’s staat natuurlijk wekelijks welke aanvragen zijn 
gedaan, en wat de gemeente heeft  besloten over eerder ingediende aanvragen. Maar wist u dat 
u dit nieuws ook automati sch per mail kunt ontvangen? 
Ga naar htt ps://www.overheid.nl/att enderingsservice en geef aan in welke gegevens u 
geïnteresseerd bent. Dan krijgt u dat nieuws direct per mail toegestuurd. 

 Att enderingsservice van de overheid

Aanvragen in uw omgeving, 
direct in uw inbox

Agenda raadsinformatieavond 
& commissie  17 oktober 2019

  Commissie 
18.00 – 19.00  Auditcommissie

  Raadsinformati ebijeenkomsten
19.30 – 20.45 Presentati e voorstel rondom rotonde 
  Rijksweg – Visweg 
  Pauze
21.00 – 22.30 Uitwerking initi ati efvoorstel biodiversiteit input actualisering groen- 
  en bomenbeleidsplan
21.00 – 21.45 Impact PAS-uitspraak Castricum

Als u binnenkort een van de mensen op deze foto in Castricum tegenkomt, dan kunt u hem of 
haar gerust aanspreken over wat eenzaamheid voor u betekent. Want zij zijn ti jdens de con-
ferenti e ‘Een tegen Eenzaamheid’ ambassadeur geworden van het nieuw opgerichte Steun-
punt tegen Eenzaamheid. Op 3 oktober jl. heeft  de gemeente Castricum dit steunpunt gelan-
ceerd; hiermee zet de gemeente Castricum in op een brede aanpak van eenzaamheid binnen 
de gemeente. 

Eenzaamheid is te verhelpen
Wethouder Falgun Binnendijk sprak bij de opening van de drukbezochte conferenti e over zijn 
persoonlijke ervaringen met eenzaamheid. Mariska van der Zee, coach en trainer gespeciali-
seerd in eenzaamheid, vertelde wat eenzaamheid met je kan doen. “Eenzaamheid kan ziektes 
veroorzaken. Maar met de juiste technieken is eenzaamheid ook te verhelpen.” Het Steunpunt 
Eenzaamheid kan de aanpak van eenzaamheid heel breed ondersteunen. Ingrid Wellen (Sti cht-
ing Welzijn Castricum): ‘Het steunpunt is er bijvoorbeeld voor de kapper die regelmati g hoort 
dat een vaste klant eenzame gevoelens ervaart. Hij of zij kan op de website www.eentegeneen-
zaamheid.nl lezen wat je kunt doen om te helpen.’ 

Herkenbaar
Zes ambassadeurs, van jong 
tot oud, kregen ti jdens de 
conferenti e een opvallende, 
gele sjaal van wethouder 
Falgun Binnendijk. Ze zul-
len eenzaamheid onder de 
aandacht brengen en met 
mensen in gesprek gaan. 
Foto: Cees Dekker/Omroep 
Castricum

Steunpunt tegen Eenzaamheid van start

Ambassadeurs zichtbaar in Castricum
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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.

Offi  ciële mededelingen woensdag 9 oktober

Omgevingsvergunningen

Ontvangen
Datum Adres 
270919 Geversweg 3a in Castricum  
 het aanleggen van (extra) erfverharding (legalisati e) en plaatsen lichtmasten  
 (WABO1901588)
280919 Zuidkerkenlaan 25 in Limmen 
 het wijzigen van een pedaal van een orgel (monument) (WABO1901595)
290919 Starti ngerweg (naast 7) in Akersloot 
 het wijzigen van gebruik van bollenschuur in wonen (WABO1901596)
011019 Zeeweg 70 in Castricum  
 het gedeeltelijke renoveren van het dak van strandpaviljoen Club Zand   
 (WABO1901610)

Ingetrokken
 Geversweg 3a in Castricum  
 het aanbrengen van extra erfverharding (legalisati e) (WABO1901339)
 
Behandeltermijn verlengd
Datum Adres 
021019 Bakkummerstraat 15 in Castricum 
 het vergroten van de woning (WABO1901385)

Verleend
Datum Adres 
300919 Starti ngerweg 6 in Akersloot
 het vergroten van de bestaande woning en de bouw van een bijgebouw op het  
 achtererf, (WABO1901334)

010119 Uiterdijk 1 in Akersloot 
 het verbouwen van de woning en het plaatsen van een carport (WABO1901098)
031019 Rubrum 1 in Akersloot 
 het  plaatsen van een erfafscheiding (WABO1901462)
 Zuidkerkenlaan 5 in Limmen  
 het plaatsen van een dakkapel (WABO1901184)

APV-vergunning

Verleend
Datum Adres 
031019 Akersloot 
 Gemeente Castricum verleende evenementenvergunning doorlopend intocht  
 Sinterklaas Akersloot 2019 op zondag 17 november 2019, verzenddatum besluit 
 3 oktober 2019 (APV1900834)

Dhw-vergunning

Verleend
Datum Adres 
270919 Van Speykkade 61 in Castricum 
 Gemeente Castricum, verleende Horeca (regulier), nieuwe aanvraag Drank- en  
 horecavergunning Biljartcentrum Van Speijkkade 61 in Castricum 27 september  
 2019 (HORECA190058)

Meer informati e vindt u op onze 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

Een evenement organiseren? Kondig het aan bij de gemeente!
In onze regio worden heel veel grote en kleine evenementen georganiseerd, zo ook in de ge-
meente Castricum. Deze evenementen vragen de nodige aandacht van de organisati es zelf, 
maar ook van de gemeente en de hulpdiensten. De belangrijkste vraag hierbij is alti jd: ‘Zijn er 
voldoende maatregelen genomen, zodat een evenement veilig kan doorgaan?’ Daarom is het 
noodzakelijk dat u uw evenement eerst aankondigt bij de gemeente. 

Beschikbaarheid hulpdiensten
Vooral bij grotere evenementen is medewerking van de hulpdiensten - zoals politi e, brandweer 
en de geneeskundige hulpverleningsorganisati e - onmisbaar. Bij kleinere evenementen kan het 
ook nodig zijn dat deze hulpdiensten bijvoorbeeld stand-by staan, voor als er iets gebeurt. Maar 
de hulpdiensten staan natuurlijk niet alti jd en onbeperkt beschikbaar. Het moet daarom goed 
gespreid worden in de regio. 

Regionale evenementenkalender
De regionale evenementenkalender helpt hierbij. Dit is een initi ati ef van de Veiligheidsregio 
waarbij alle gemeenten zijn aangesloten. Op deze kalender worden alle evenementen in de re-
gio geplaatst. Zo hebben hulpdiensten op ti jd een overzicht van de evenementen die in de regio 
worden georganiseerd. Dit is nodig om de schaarse capaciteit van de hulpdiensten zo adequaat 
mogelijk in te zett en. De regionale evenementenkalender is (nog) niet voor u raadpleegbaar.

Waarom aankondigen?
Als uw evenement op ti jd bij ons bekend is, kan er ook op ti jd beoordeeld worden of het  evene-
ment op de door u gewenste ti jdsti p kan doorgaan. Want als er meerdere evenementen binnen 

de regio Noord-Holland Noord op hetzelfde ti jdsti p samenvallen, kan dat problemen opleveren. 

Een evenement in 2020? Kondig het vóór 26 oktober 2019 aan!
Wilt u in 2020 een evenement in onze gemeente te organiseren? Zorg er dan voor dat u deze 
uiterlijk 25 oktober 2019 bij ons aankondigt. Alleen dan kunnen we op ti jd beoordelen of u het 
evenement kunt organiseren op de dag(en) die u wilt. 
Dit kan via het formulier ‘Aankondiging t.b.v. de regionale evenementenkalender’ dat op 
www.castricum.nl staat. 

Evenement akkoord?
Uw evenement op ti jd bij ons aankondigen, betekent niet automati sch dat u een evenementen-
vergunning krijgt. Een evenementenvergunning vraagt u namelijk pas aan nadat u de aankondig-
ing hebt gedaan en uw evenement op de regionale evenementenkalender staat. 

Vergunning aanvragen
Zodra uw evenement op de regionale evenementenkalender staat, kunt u dus een evenemen-
tenvergunning bij ons aanvragen. Houd hierbij rekening met het soort evenement dat u organi-
seert, in welke categorie het valt: risico, aandacht of regulier. Dit heeft  namelijk gevolgen voor 
de termijn dat u een aanvraag kunt indienen: 25, 19 of 8 weken vóór uw evenement.

Meer informati e?
Hebt u nog vragen over de regionale evenementenkalender, het formulier of het indienen van 
een aanvraag, neemt u dan contact op met team APV via 140251 of APV@debuch.nl.

Offi  ciële mededelingen woensdag 9 oktober


