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Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek 
met inwoners 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 hiervoor 20 minuten de gelegenheid. 

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 11 november
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 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 
  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’  Informati eavond op 5 november

Praat mee over onze historische 
panden en landschappen

Vrijdag 1 november organiseert de gemeente Castricum, samen met de John Blankenstein Foun-
dati on en Brijder verslavingszorg, een debat over diversiteit in de sport, en drank & drugs en 
sport! We gaan samen met u in gesprek over bovenstaande onderwerpen; gevoelige thema's 
worden benoemd. De avond wordt geopend door burgemeester Toon Mans en is bedoeld voor 
alle Castricummers die zijn betrokken bij sport. Aanvang 19.30 uur, op de Castricumse Rugby 
Club. Meld u aan via sportvereniging@debuch.nl; u bent van harte welkom!

Toon Mans, burgemeester Castricum
Ron de Haan, wethouder sport
Karin Blankenstein, voorzitt er John Blankenstein Foundati on

Waarderingsweek vrijwilligers

Debat over diversiteit in de sport

Inwoners van de gemeente Castricum die acti ef zijn als vrijwilliger krijgen van 2 t/m 10 novem-
ber een bedankje voor hun werk. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk organiseert dan samen met 
de gemeente een waarderingsweek. Daarin worden tal van grati s workshops en acti viteiten 
speciaal voor de vrijwilligers georganiseerd. Onder het mott o ‘Vrijwilligers Bedankt!’. Dit jaar is 
het de vijfde editi e van de waarderingsweek.

Wethouder Falgun Binnendijk: “Vrijwilligers zijn goud waard. De acti e is daarom een ‘dankjewel’ 
voor al het werk dat vrijwilligers verzett en. Veel inwoners profi teren van hun belangeloze inzet. 
Daar heb ik waardering voor”. 

Op de website www.vrijwilligers-bedankt.nl staat het complete overzicht van de acti viteiten. 
Vrijwilligers konden zich van 1 oktober t/m 20 oktober inschrijven. 

 

Agenda Raadsplein 7 november 2019
19.30 – 20.45 Raadsvergadering
  1 Opening en mededelingen
  2 Vaststellen agenda
  3 Debat Raad
  A Actuele politi eke onderwerpen
  B Vespreking gewijzigde amendementen en moti es bij begroti ng 
  4 Besluitvorming
  A Begroti ng 2020
  B Belasti ngverordeningen
      1. Afvalstoff enheffi  ng 
      2. Forensenbelasti ng
      3. Kwijtschelding gemeentelijke belasti ngen
      4. Leges en tarieventabel
      5. Lijkbezorgingsrechten en tarieventabel
      6. Marktgelden en tarieventabel
      7. Precariobelasti ng en tarieventabel
      8. Precariobelasti ng kabels & leidingen
      9. Reclamebelasti ng
      10. Rioolheffi  ng
      11. Toeristenbelasti ng
      12. Veergelden
      13. Intrekking hondenbelasti ng
  5 Sluiti ng

  Commissies
21.00 – 22.30 Voorstel rondom intrekken en aanpassen raadsvoorstel zwembad 
  (mogelijk deels besloten)
21.00 – 21.45 Financiering jongerenwerk 
21.45 – 22.30  Commissie Algemene Zaken 
  1A Besluitenlijst raadsvergadering 10 oktober 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

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

Binnenkort stelt de gemeente-
raad de noti ti e vast ‘Erfgoed 
is van ons allemaal’. Onder 
‘erfgoed’ vallen onze 
historische panden, land-
schappen en andere tastbare 
restanten uit de geschiedenis. 
Ze vertellen iets 
over hoe onze voorouders de 
omgeving gebruikten en hoe 
ze leefden. Willen we dit 
veilig stellen, in het licht van 
ontwikkelingen als klimaat-
verandering en ontkerkelij-
king. Zo ja hoe? 
Wat vindt u? Kom op 5 
november naar de informati e-
avond in het gemeentehuis en 
luister en praat mee. 

‘Erfgoed is van ons allemaal’, zo stelt de noti ti e over erfgoed in onze gemeente. Mooie voor-
beelden in Castricum zijn het oude raadhuis, de Protestantse en Rooms-katholieke kerken, het 
Duin en Bosch terrein met zijn groene parkaanleg en oude gebouwen, en de Atlanti k Wall uit 
een minder mooie periode in de geschiedenis. In Limmen kennen we de Hortus Bulborum, het 
kerkje en de oude school (‘museale hoek’), en stolpboerderij Vredeburg. In Akersloot rekenen 
we het gemaal en het trafo-gebouw uit de jaren ’30 tot ons erfgoed, net als de eeuwenoude 
plek van de kerk aan het Dielofslaantje en de landschappelijk mooi gelegen Westdijck.

Ontwikkelingen in de maatschappij
Welke factoren in de maatschappij zijn van invloed op ons erfgoed? Hoe moeten we omgaan 
met bijvoorbeeld de ontkerkelijking? Kunnen we alle kerkgebouwen behouden of moeten we 
daar keuzes in maken? En hoe ga je om met de klimaatverandering? Gaan we op alle gebouwen 
zonnepanelen leggen? En hoe belangrijk vinden onze inwoners dit? Dat horen wij graag.

Uw inbreng 
We organiseren meerdere informati emomenten waarop u kunt reageren. De eerste is op dins-
dagavond 5 november vanaf 19:30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Dan wordt een 
presentati e gegeven voor de lokale erfgoedverenigingen, die ook voor inwoners interessant is. 
Reageren kan ook via de website (www.castricum.nl/projecten en plannen/erfgoed/) of schrif-
telijk via een formulier, verkrijgbaar op de recepti e van het gemeentehuis.
Uw inbreng waarderen wij, dus reageer! Heeft  u nog vragen, bel of mail dan naar 
anitavanbreugel@debuch.nl tel. 088 909 7349.

Kom op zaterdag 9 november langs voor reparati es van kleine elektrische en huishoudelijke 
apparaten, hulp bij computerproblemen en advies bij fi etsreparati es. Ook is er hulp bij texti el-
reparati es. U krijgt hulp bij de reparati e en u helpt of denkt mee waar dat kan. 

Transiti e Castricum en De Groene Bak organiseren het Repair Cafe in De Bakkerij aan de 
Dorpsstraat 30 in Castricum, van 13 tot 16 uur. Grati s entree (gift en zijn welkom). U betaalt 
alleen voor eventuele materialen. Repareren en laten repareren is uiteraard op eigen risico.

Repair Café
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Offi  ciële mededelingen woensdag 9 oktober

Omgevingsvergunningen

Ontvangen 
Datum Adres 
181019 Brugstraat 12 in Limmen 
 het verbouwen van de woning en het vervangen van de schuur (WABO1901733)
211019 Den Burglaan 28 in Limmen 
 het plaatsen van een dakkapel (WABO1901737)
 Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat  21 in Limmen 
 het plaatsen van een aanbouw (WABO1901739)
231019 Binnengeest 51 in Akersloot 
 het vervangen/vergroten van een tuinhuis (WABO1901749)

Verleend
Datum Adres 
211019 Sifriedstraat 24 in Castricum 
 het plaatsen van een dakkapel (WABO1901463)

Niet verleend
Datum Adres 
251019 Zeeweg 70 in Castricum 
 het gedeeltelijk vervangen van het dak en het uitbreiden van de kas op het terras  
 van strandpaviljoen Club Zand  (WABO1901610)

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 30 oktober

Op woensdag 6 november wordt tussen 17 en 21 uur voor de twaalfde keer Allerzielen Alom 
georganiseerd op begraafplaats Onderlangs in Castricum. De organisati e zoekt nog vrijwil-
ligers: mensen die op 5, 6, of 7 november samen met de huidige vier vrijwilligers ervoor gaan 
zorgen dat het weer een geslaagde avond wordt met licht, muziek, klankschalen en rituelen.

De viering wordt mede mogelijk gemaakt door Associati e Uitvaartf onds, enkele middenstand-
ers, gemeente Castricum en Uitvaartverzorging IJmond. De organisati e is nog wel op zoek naar 
helpende handen op 5 november bij het vullen van de 1500 fakkels, op 6 november de gehele 
dag bij de opbouw, en op 7 november in de ochtend bij het opruimen. Aanmelden en informa-
ti e: lyddeleur@gmail.com. 

Voor de vrouw van nu is het moeilijk te geloven. Honderd jaar geleden mochten vrouwen voor 
het eerst naar de stembus. Daar ging een roerige ti jd aan vooraf: de zogenaamde suff ragett es 
kregen veel tegenstand vanuit de samenleving. Om sti l te staan bij 100 jaar vrouwenkiesrecht 
nodigt de gemeenteraad van Castricum u graag uit voor een bijzondere toneelvoorstelling op 
donderdagavond 14 november a.s. van 20.00 uur tot 22.30 uur. 

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

Het aantal beschikbare plekken is beperkt. Wilt u erbij zijn, reageer dan snel door een mailtje te 
sturen naar raadsgriffi  e@castricum.nl. We zouden het leuk vinden ook jongeren die net of nog 
net niet mogen stemmen te bereiken. Dus kom gezellig met uw buurmeisje, kleinzoon of nichtje 
kijken!

Toneelvoorstelling 100 jaar vrouwenkiesrecht Organisati e zoekt nog helpende handen 

Sfeervolle viering Allerzielen Alom in Castricum 

25% van de ondernemers in de 
kern Castricum gaan meedoen 
aan het project ‘Excellent cam-
eratoezicht’. Het sti muleert 
ondernemers die bewakings-
camera’s reeds gebruiken, om 
de kwaliteit van de beelden te 
(laten) verbeteren. Dat kan vaak 
al met kleine, goedkope aan-
passingen. 

Ook heeft  40% belangstelling voor 
trainingen en workshops die gaan 
over overvaltraining, ondermijn-
ing, cybercrime en winkeldiefstal. 
De gemeente werkt hiervoor 
samen met het Regionaal Platf orm 
Criminaliteitsbeheersing (RPCNH). 

Burgemeester Toon Mans en Fons Sijnesael, lokaal projectleider voor RPCNH verzorgden vorige 
week de aft rap bij juwelier Jeanet Goudsmit in Winkelcentrum Geesterduin. Mans: ‘Dit project 
past naadloos in deze maand, waarin aandacht voor veiligheid voorop staat. Veiligheid in het 
verkeer – niet appen op de fi ets, fi etsverlichti ng in orde brengen. Veiligheid in en rond het huis 
– voorkom inbraak door goed hang- en sluitwerk, zorg voor rookmelders om brand op ti jd op te 
sporen. Veiligheid bij winkelen en uitgaan – door camerabewaking in winkels en horeca. Want 
veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.’ 

Niet alle ondernemers zijn bezocht en gesproken. 
Bent of kent u een ondernemer die ook belangstelling heeft  voor het project? 
U kunt zich dan zelfstandig aanmelden:
Voor de scan:             www.rpcnh.nl/aanvragen-scan-excellent-cameratoezicht
Voor de trainingen:  www.rpcnh.nl/vragenlijst-interventi eteam

Als u nog vragen heeft  over het project of over veiligheid in het algemeen, dan kunt u alti jd 
contact opnemen met Rebecca Acquoy of Inge Jordens van de gemeente Castricum 
(ambtenaren openbare orde en veiligheid) via telefoonnummer: 14 0251 of per e-mail: 
teamveiligheid@debuch.nl. 

80 ondernemers doen mee aan verbeterslag

Beter cameratoezicht bij winkels en horeca

Wat komt er allemaal kijken 
bij het verduurzamen van je 
woning? Voor veel mensen is 
het energiezuinig maken van 
hun woning een stappenplan 
waar zij langere ti jd mee bezig 
zijn en waar veel belangri-
jke keuzes gemaakt moeten 
worden. Leonard Thierry legt 
zijn ervaring uit. 

Geen energiekosten betalen
Familie Thierry woont in een 
aardgasvrije en nul-op-de-
meterwoning in Bergen. Dit betekent dat het huis evenveel energie opwekt als dat er gebruikt 
wordt. De familie Thierry houdt zelfs energie over. “Het geeft  een enorme kick om geen ener-
giekosten meer te hoeven betalen en geen CO2 uit te stoten, omdat de natuur alles levert,” 
aldus Leonard Thierry. “Bij het ontwerp is rekening gehouden met opti male zonoriëntati e op de 
ramen, zoals zoninstraling in de winter en schaduw in de zomer. Daarnaast heeft  de woning een 
uitstekend geïsoleerde gebouwschil, is opgebouwd uit duurzame materialen en heeft  een ruim 
opgezet venti lati esysteem met warmteterugwinning. Zonnedakpannen zorgen voor de energie. 
Het was soms een beetje pionieren, maar zo integraal ontwerpen en bouwen wordt nu steeds 
meer gemeengoed.” In 2020 vervangt de Bijna-Energie-Neutrale-Gebouwenstandaard (BENG) 
de huidige energielabels van nieuwbouw. “Deze BENG-standaard beloont deze integrale 
werkwijze gelukkig helemaal!” volgens Leonard Thierry.

Kom langs op 2 of 9 november
Bent u enthousiast geworden van de ervaringen van Leonard? Kom dan ti jdens de Nati onale 
Duurzame Huizenroute op zaterdag 2 en 9 november bij hem langs. Meld u daarvoor aan op 
www.duurzamehuizenroute.nl. U kunt natuurlijk ook kiezen voor een woning in Castricum, in de 
regio of daarbuiten: in Nederland zijn meer dan 1.000 woningen aangemeld! Er zijn geen kosten 
aan verbonden, maar vanwege de grote belangstelling is vroeg inschrijven een aanrader.

Nu aanmelden voor Duurzame Huizenroute

In een aardgasvrije woning leven? 
‘Een enorme kick!’




