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Dit jaar vieren we dat het 
precies 100 jaar geleden is 
dat vrouwen voor het eerst 
mochten stemmen. De 
gemeenteraad van Castricum 
nodigt u daarom graag uit 
om daar met ons bij sti l te 
staan op donderdagavond 14 
november a.s. van 20.00 uur 
tot 22.30 uur. 

Tijdens deze avond wordt 
het toneelstuk ‘Niemand 
wacht op je’ opgevoerd in 
de raadzaal. Actrice José 
Kuijpers kruipt in de huid van 
drie vrouwen. Vrouwen die 
niet langer afwachten, maar 
doen. Na de voorstelling 
praten we door over 
vrouwen in de politi ek. 

Het aantal beschikbare 
plekken is beperkt. Wilt u 
erbij zijn, reageert u dan snel 
door een mailtje te sturen 
naar raadsgriffi  e@castricum.
nl. We zouden het leuk 
vinden om ook jongeren die net of nog net niet mogen stemmen te bereiken. We nodigen u dus 
van harte uit uw in politi ek geïnteresseerde buurmeisje, kleinzoon of nichtje mee te nemen!

Toneelvoorstelling 100 jaar 
vrouwenkiesrecht 

Agenda raadsinformatieavond 
 31 oktober 2019

17.00 – 20.00 Raadsvergadering
  1 Opening en mededelingen
  2 Vaststellen agenda
  3 Besluitvorming
  A Kaderstellend besluit bestemmingsplan Kogerpolder (Woudhaven)
  B Plan van aanpak omgevingsvisie Castricum 
  C Financiële bijdrage focusagenda 2019 - 2022
  D Beheersverordening Bakkum, Castricum Noord, Oost, West en 
      Bedrijventerreinen 
  E Wijziging GR BUCH 
  4 Reacti es op de begroti ng 2020
      - maximaal 6 minuten per fracti e, de volgorde wordt bij loti ng bepaald
18.30 – 19.15 Schorsing voor maalti jd
  5  - Gelegenheid voor reacti e college op hetgeen is ingebracht
      - Gelegenheid voor fracti es om in te gaan op reacti e college en   
        elkaars  inbreng
  6 Sluiti ng 

  Commissies
20.00 – 21.30 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 1:
  een sociale en vitale gemeente
20.00 – 21.30 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 3:
  Een leefb are gemeente
21.45 – 23.00 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 2:
  Een aantrekkelijke gemeente 
21.45 – 23.00 Inhoudelijke bespreking begroti ngsprogramma 4:
  Een fi nancieel gezonde gemeente 

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

De gemeenten Castricum en Heiloo zijn het niet eens met de beslissing van de Raad van State 
om de bestemmingsplannen van de Aansluiti ng A9 te vernieti gen. Nieuwe informati e 
bewijst dat er bij dit project minder neerslag van sti kstof (sti kstofdepositi e) is dan eerder werd 
aangenomen. Castricum en Heiloo vragen met het verzet aan de Afdeling Bestuursrechtspraak 
om het besluit opnieuw te overwegen. 

Wat doet de Raad van State
De Raad van State is de hoogste algemene bestuursrechter van het land. Als overheden 
(gemeenten, provincie en Rijk) het bijvoorbeeld onderling niet eens zijn, kan de Raad van State 
daarin beslissen. Gaat het om een hoger beroep tegen een uitspraak, dan kan de Afdeling 
Bestuursrechtspraak die uitspraak bevesti gen of vernieti gen. 

Plannen A9:  opnieuw overwegen?
Dit voorjaar heeft  de Raad van State het Programma Aanpak Sti kstof (PAS) vernieti gd. Het PAS 
wordt gebruikt om de hoeveelheid sti kstof te meten dat bij de bouw vrijkomt. Alle bestem-
mingsplannen die deze methode gebruiken zijn door de Raad van State vernieti gd. Dus ook de 
Bestemmingsplannen A9, die op 11 september 2019 werden vernieti gd. 
Castricum en Heiloo willen dat ze dit besluit gaan heroverwegen. Want de projectorganisati e 
heeft  eind 2018 met extra informati e aangetoond dat er minder sti kstof neerslaat bij het project 
Aansluiti ng A9 dan eerder werd aangenomen; het PAS klopt niet volgens de twee gemeenten.

Nieuwsblad van Castricum 
verschijnt niet meerCastricum en Heiloo in verzet tegen 

vernietiging Bestemmingsplannen 
Aansluiting A9 

Vorige maand is BDUmedia Noord-Holland, de uitgever van het Nieuwsblad van Castricum, fail-
liet gegaan. Dat heeft  als gevolg dat het Nieuwsblad niet meer is verschenen en dat er nog maar 
één huis-aan-huisblad in onze gemeente wordt bezorgd. De Gemeentepagina’s vindt u in elk 
geval tot 1 januari 2020 in De Castricummer. Op die manier kunt u evengoed het belangrijkste 
nieuws uit de gemeente en van de raad lezen in een huis-aan-huisblad. Dit geldt ook voor de 
Offi  ciële Mededelingen.

Wie met de fi ets naar het 
stati on komt, weet dat 
het alti jd een uitdaging is 
om een plekje te vinden. 
Daarom zorgt de gemeente 
dat weesfi etsen opgeruimd 
worden zodat stallings-
plekken niet onnodig bezet 
blijven. Zo komt er weer 
stallingsruimte vrij. En 
voorkomen we dat fi etsers 
die geen plek hebben hun 
fi ets neerzett en op gevaar-
lijke of storende plekken.

In de eerste week van 
november houden we een 
nieuwe weesfi etsen-acti e op 
het stati on Castricum. 
Omdat de campings sluiten 
op 1 november is dat een 
goed moment. Op zondag 3 
november zullen bijna alle aanwezige fi etsen gelabeld worden en in de eerste week van decem-
ber zullen weesfi etsen verwijderd worden.

Opruimactie weesfi etsen

Het college heeft  het voornemen om op grond van arti kel 5.5 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening van de gemeente Castricum, op 25-10-2019 een personenauto van de openbare 
weg te laten verwijderen. Het betreft  de personenauto met het kenteken TM-05-JSM. Deze 
auto staat aan de Koekoeksbloem ter hoogte van de Montessori Openbare Basisschool, 1902 
GK te Castricum. Dit voornemen is geregistreerd als zaaknummer HH1902005. 

Kosten
Wij wijzen erop dat de kosten voor het verwijderen van deze auto voor rekening van de eigenaar 
komen.

Heeft  u vragen? Of is de auto van u? Belt u dan op werkdagen met de buitengewoon opsporing-
sambtenaren van de Gemeente Castricum. Zij zijn bereikbaar via 14 0251, tussen 9.00 en 10.00 
uur. 

Wegslepen personenauto

Tijdens twee weekenden in november worden de Middelweg en de Kogerpolderbrug afges-
loten. Dit is van vrijdag 1 november 20.00 uur tot maandag 4 november 5.00 uur; en van 
vrijdag 8 november 20.00 uur tot maandag 11 november 5.00 uur. 

Bereikbaarheid autoverkeer
Tijdens de weekendafsluiti ngen blijft  De Woude bereikbaar door een ti jdelijke weg tussen de 
N246 en de aanlegplaats voor het pontje (zie kaartje). Deze weg is alleen bereikbaar vanuit de 
richti ng Markenbinnen en dus niet vanuit Alkmaar/Purmerend. Het doorgaande verkeer rijdt 
ti jdens de weekendafsluiti ngen om via de A7, E22, A8 of de A9. De Starnmeer en Kogerpolder 
blijven bereikbaar via de Middelweg. Hulpdiensten kunnen de werkzaamheden bij spoedritt en 
passeren. 

Situati e voor fi etsers
Fietsers worden ter hoogte van De Woude omgeleid langs de Markervaart, om vervolgens weer 
op het fi etspad parallel aan de N246 uit te komen. 

Meer informati e 
Meer informati e over het project, de werkzaamheden en planning kunt u vinden op onze 
website www.infoN246.nl en via Facebook ‘Trajectonderhoud N246-N244’. Voor vragen en op-
merkingen kunt u contact opnemen met het Servicepunt Provincie Noord-Holland via het grati s 
telefoonnummer 0800 – 0200 600. Of stuur een e-mail naar servicepunt@noord-holland.nl.

Label aan je fi ets? Zo snel mogelijk meenemen!

De Woude bereikbaar 
tijdens weekendafsluiting
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Offi  ciële mededelingen woensdag 9 oktober

Omgevingsvergunningen

Ontvangen 
Datum Adres 
091019 Amberlint (kavel 13) in Limmen  
 het bouwen van een woning (WABO1901672)
161019 Breedeweg 45 f in Castricum 
 het bouwen van vier recreati ewoningen (WABO1901720)

Buiten behandeling
 Voorweide 42 in Castricum 
 het vervangen van een schuur voor een tuinhuis (WABO1901474)

Vergunningsvrij
 Woude 31 in De Woude 
 het veranderen van een schuur in een mantelzorgwoning (WABO1901523)

Verleend
Datum Adres 
060919 Limmerweg 4 in Castricum 
 het aanleggen van een alarminstallati e (WABO17/01608)
151019 Rijksweg 64 in Limmen 
 het plaatsen van een ti jdelijke woonunit (WABO1901547)
171019 Heereweg 77 in Castricum 
 het splitsen van de woning en het omzett en van de bestemming (legalisati e)  
 (WABO1900810)
171019 Geesterduin 4 in Castricum 
 het wijzigen van het passagedak WC Geesterduin (WABO1901451)
181019 Julianaplein 10 in Akersloot 
 het vergroten van de woning (erker) (WABO1901548)

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 of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat, tel. 14 
0251, bestuurssecretariaat@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

Offi  ciële mededelingen woensdag 23 oktober

U hebt ze misschien al zien rijden: de nieuw besti ck-
erde bedrijfswagens van Beheer Openbare Ruimte. Op 
de porti eren van de bedrijfswagens staan nu de logo’s 
van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en 
Heiloo. Daardoor kunnen de wagens worden ingezet 
op de plaats waar ze het meest nodig zijn. Het is miss-
chien even wennen, maar op deze manier werken we 
effi  ciënter en kunnen we kosten besparen. 

Wat doen alcohol, cannabis en andere middelen met je? Waarom word je vergeetachti g van 
XTC? Kom meer te weten over de risico’s van middelen en wat voor eff ect ze precies hebben. 
Denk je al veel te weten en wil je je kennis testen – doe dan mee met de quiz, er is ook wat te 
winnen!

In de gemeente Castricum zijn er binnenkort twee avonden over deze onderwerpen. De 
avonden zijn voor jongeren in de leeft ijd van 13-18 jaar.  Een preventi edeskundige van Brijder 
Jeugd vertelt over de leuke en risicovolle kanten van middelengebruik. En óf en wanneer er 
sprake is van afh ankelijkheid en wat je daarna kunt doen. Op deze avond kun je al jouw vragen 
stellen over middelen, gamen en sociale media. 

Je bent van harte welkom op: 
• donderdag 31 oktober van 20:00 uur tot 21:30 uur in jongerencentrum Storey Club, 
   Wilhelminaplein 1 te Akersloot;
• vrijdag 1 november van 20:00 uur tot 21:30 uur in jongerencentrum Conquista, Kerkweg   
   50 te Limmen. 

Deze avond wordt door Sti chti ng Welzijn Castricum in samenwerking met de jongerencentra 
georganiseerd. Heb je nog vragen? Dan kun je terecht bij jongerenwerker Romy Vlaar. Romy is te 
bereiken via r.vlaar@welzijncastricum.nl of 06-11105594. 

De mooie dorpskernen van de gemeente Castricum hebben veel te bieden qua toerisme en 
recreati e. Met de campagne “Voor liefh ebbers” ti mmert de gemeente daarmee sinds 2017 
aan de weg. Graag willen we weten of u er mee bekend bent, en hoe u de campagne waar-
deert. Op 28 oktober start daarom een online onderzoek. “We hopen ook op suggesti es hoe 
we de campagne kunnen verbeteren”, aldus wethouder Ron de Haan.

Wilt u meedoen? Graag! Het onderzoek kan van 28 oktober tot 15 november worden ingevuld 
via www.voorliefh ebbers.nl. 

De gemeente deelt de uitkomsten van het onderzoek via de bekende communicati ekanalen, 
zoals onze website www.castricum.nl, de gemeentelijke Facebookpagina en de gemeentepa-
gina’s in De Castricummer. 

Laadt u uw smartphone 
en andere elektrische 
apparaten ook overdag op? 
En gaat de stekker er uit 
als u even de deur uitgaat? 
Dan bent u goed bezig! 
De focus van de Nati onale 
Brandpreventi eweken ligt 
dit jaar op veilig opladen 
en veilig gebruik van accu’s. 
Daarom wat nutti  ge ti ps van de 
brandweer. 

De helft  van de woningbranden 
ontstaat door elektrische 
apparaten; immers, we hebben 
steeds meer elektrische 
apparaten in huis. Uw 
smartphone, tablet en laptop 
bijvoorbeeld. Gelukkig kunt 
u zelf veel doen om brand te 
voorkomen.

Tip 1. Overdag opladen
Is uw telefoon, tablet 
of apparatuur volledig 
opgeladen? Dan is het 
verstandig meteen de stekker 
uit het stopcontract te halen. 
Zo voorkomt u dat het apparaat 
‘overladen’ is en de batt erij of 
accu oververhit raakt.

Tip 2. Gebruik originele laders en snoeren
Zorg er ook voor dat de aansluiti ng van uw oplader schoon is.

Tip 3. Opladen op een vlakke ondergrond: venti lati e
Zorg ervoor dat apparaten, opladers en batt erijen hun warmte goed kwijt kunnen. Bedek ze dus 
niet en leg ze niet op of tussen de kussens van bijvoorbeeld een bank.

Nati onale Brandpreventi eweken

Voorkom brand, laad apparatuur 
verstandig op

Nieuwe look voor 
bedrijfswagens

Test je kennis over middelen, 
gamen en sociale media

Doe mee met het online onderzoek

Wat vindt u van de campagne “Voor Liefhebbers”?

Vooral jongeren maken veel gebruik van oplaadbare apparaten zoals een smartphone. In de 
online game ‘Brandweer zoekt speurneuzen’ gaan kinderen op zoek naar de oorzaak van de 
brand en leren ze hoe ze oplaadbare apparaten veilig kunnen opladen. Speel de online game 
op: www.brandweerzoektspeurneuzen.nl

Brandweer zoekt speurneuzen




