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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 n 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 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 RaadsspreekuurAgenda Raadsplein 7 november 2019

Week van de Pleegzorg 2019

“Mag ze bij ons wonen?”

Toneelvoorstelling 100 jaar 
vrouwenkiesrecht 
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 su  rage  es 
kregen veel tegenstand 
vanuit de samenleving. 
Om sti l te staan bij  
jaar vrouwenkiesrecht 
nodigt de gemeenteraad 
van Castricum u graag 
uit voor een bijzondere 
toneelvoorstelling op 
donderdagavond 

 november a.s. van .  
uur tot .  uur. 

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

Het aantal beschikbare plekken is beperkt. ilt u erbij zijn, reageer dan snel door een mailtje 
te sturen naar raadsgri   e@castricum.nl. 

De Week van de Pleegzorg werd 
dit jaar voor de vijfde keer 
georganiseerd van 
oktober t/m 6 november. Met 
de jaarlijkse acti eweek vraagt 
Pleegzorg Nederland aandacht 
voor het belang van pleegzorg 
en het tekort aan pleegouders. 
Op dit moment zijn er in Neder-
land ruim .  pleegkinderen. 
Pleegouders zijn van onschat-
bare waarde én heel hard nodig 
voor de pleegkinderen van nu 
maar ook die van de toekomst. 

ethouder Ron de Haan zett e 
woensdag 30 oktober een 
pleeggezin uit de gemeente 
Castricum, de familie Bouwmeester in het zonnetje. De wethouder was onder de indruk van het 
verhaal dat pleegouders hem vertelden. 

Huis en hart geopend 
Volgens pleegvader Richard kwam hun dochter enkele jaren geleden thuis kwam met de vraag 
of een meisje (15) van school ti jdelijk bij hen mocht wonen. Haar vader is ongeneeslijk ziek en 
haar moeder kon de zorg voor het grote gezin niet meer aan. In overleg met hun eigen kinderen 
kwamen Richard en Brigitt e Bouwmeester tot de conclusie dat zij hun huis en hart voor dit 
meisje en haar gezin open wilden stellen. 

Goede band opbouwen
Toen de ouders van het meisje akkoord gingen en toestemming gaven, zijn de pleegouders 
o   cieel aangemeld en gescreend door Kenter eugdhulp. Er werd een begeleider pleegzorg 
toegewezen en al snel waren Richard en Brigitt e in staat een goede band op te bouwen met de 
ouders van hun nieuwe gezinslid. aast hun eerste pleegdochter kwamen er nog twee zusjes 
van haar bij de pleegouders wonen, waarvan Femke(19) nog steeds bij hun woont. Zij ontwikkelt 
zich goed. Ze doet een opleiding en heeft  een bijbaantje.  Ze heeft  regelmati g contact met haar 
eigen familie. oms blijft  er een zusje logeren. Alle kinderen uit het gezin zijn van harte welkom.’ 

Ook deelti jd  pleegouders worden  
oont u in oord, Midden of Zuid Kennemerland en heeft  u ti jdens de weekenden een plekje 

vrij? Voor Vince (12), Menno (9), onja (6) en Claire (4) en ook voor Finn (5) wordt een deelti jd 
pleeggezin gezocht om de ouders ti jdelijk te ontlasten. Voor meer informati e over pleegzorg 
kunt u terecht op de website van pleegzorg ederland www.pleegzorg.nl 

  Commissies
19.30  21.30 Voorstel rondom intrekken en aanpassen raadsvoorstel zwembad 
  (mogelijk deels besloten)
19.30  20.15 Vervolgbespreking fi nanciële bijdrage focusagenda  82019  2022
20.15  21.00 Financiering jongerenwerk 
21.00  21.30  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
  
21.45  23.00 Raadsvergadering
  1 Opening en mededelingen
  2 Vaststellen agenda
  3 Debat Raad
  A Actuele politi eke onderwerpen
  B bespreking gewijzigde amendementen en moti es bij begroti ng 
  4 Besluitvorming
  A Begroti ng 2020
  B Belasti ngverordeningen
        1. Afvalsto  enhe   ng 
        2. Belasti ngen op roerende woon- en bedrijfsruimten ex. tarieven 
        3. Forensenbelasti ng
        4. Kwijtschelding gemeentelijke belasti ngen
        5. Leges en tarieventabel
        6. Lijkbezorgingsrechten en tarieventabel
        7. Marktgelden en tarieventabel
        8. Ontroerend zaakbelasti ng ex. tarieven 
        9. recariobelasti ng en tarieventabel
        10. recariobelasti ng kabels  leidingen
        11. Reclamebelasti ng
        12. Rioolhe   ng
        13. Toeristenbelasti ng
        14. Veergelden
        15. Intrekking hondenbelasti ng
  C Financiële bijdrage focusagenda 2019  2022
  5 luiti ng

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

Van vlnr:  Wethouder Ron de Haan, Erik Hospers (pleegzorg-
organisati e), pleegouders Brigitt e en Richard Bouwmeester 
en pleegdochter Femke

Iedereen die geïnteresseerd is 
in de ontwikkelingen op het 
strand met betrekking tot de 
strandpaviljoens is van harte 
uitgenodigd voor de informa-
ti eavond van de Overleggroep 

trand astricum O . 

Op dinsdagavond 19 november 
bent u welkom op het ge-
meentehuis van Castricum; om 
19.30 uur begint de inloop met 
ko   e en thee, de presentati es 
beginnen om 20.00 uur, na 
a  oop is er een borrel. Op het 
programma staan een presen-
tati e over de strategische plannen van  door ic Grandiek, aansluitend komt Rob Veenman 
van het Hoogheemraadschap aan het woord. Vincent Meurs spreekt namens de paviljoenhou-
ders; wethouder Ron de Haan zal de stand van zaken vanuit de gemeente toelichten. 

Voorzitt er Mees Hartvelt: Er zijn veel parti jen betrokken bij het beheren van het strand. 
Eigenaren van strandpaviljoens, , eigenaren van de strandpaviljoens, de gemeente 
Castricum, voor iedereen is het goed om de laatste informati e te horen, elkaars belangen te 
begrijpen en om de discussie aan te gaan.
 
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met Mees Hartvelt via 06-20709142.

19 november: informatieavond OSC

Collectes 4-11 t/m 9-11
Alzheimer ederland collecteert deze week.
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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

Aangevraagd
Datum Adres 
251019 Van Polanenlaan 1 in Castricum 
 het vergroten van een garage en het plaatsen van  zonnepanelen(WABO1901756)
271019 Bakkummerstraat 24 in Castricum 
 het vergroten van de woning (WABO1901758)
291019 Hendrik Casimirstraat 38 in Castricum 
 het realiseren van een erker en het wijzigen van de gevel (WABO1901769)
301019 Hoogevoort 33 in Castricum 
 het plaatsen van een dakkapel (WABO1901772)
 Julianaplein 25 in Akersloot 
 het vergroten van de woning (WABO1901773)

Verleend, uitgebreide procedure
Datum Adres 
291019 Zeeweg 10 in Castricum 
 brandveilig gebruik van het gebouw (WABO1900356)

Verleend, reguliere procedure
Datum Adres 
281019 Burgemeester Lommenstraat 34 in Castricum 
 het verbouwen van de woning (WABO1901459)
291019 Prins Bernhardstraat 1 in Castricum  
 het gewijzigd uitvoeren van vergunde aanbouw (WABO1901473)
301019 Bakkummerstraat 15 in Castricum 
 het vergroten van de woning (WABO1901385)

APV-vergunning

Verleend
Datum Adres 
291019 Limmen 
 evenementenvergunning doorlopend intocht Sinterklaas Limmen 2019 op 
 zondag 17 november 2019, verzenddatum besluit 29 oktober 2019 (APV1900895)

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 6 november

Het is belangrijk dat u zich 
veilig voelt. Ook in uw buurt. 
Geluidsoverlast, ruzie om een 
parkeerplek, pesterijen, inti midati e, 
onenigheid over bijvoorbeeld de 
tuin? Buurtbemiddelaars kunnen 
helpen.  

Buurtbemiddelaars
Bemiddelaars zijn getrainde 
vrijwilligers die ingeschakeld kunnen 
worden om problemen tussen 
buren naar tevredenheid te helpen 
oplossen.

Werkwijze van buurtbemiddeling
Als u hulp vraagt van buurtbemiddeling, dan komen twee opgeleide vrijwillige bemiddelaars op 
bezoek. Zij luisteren naar het verhaal van beide buren, geven geen oordeel en zijn onparti jdig. 
Onder begeleiding van bemiddelaars volgt een gezamenlijk gesprek om tot oplossingen te 
komen.

Bemiddeling nodig?
U kunt hiervoor contact opnemen met De Bemiddelingskamer. De contactgegevens en meer 
informati e vindt u via www.debemiddelingskamer.nl. 

Burenconfl ict? Schakel Buurtbemiddeling in!

Heeft  u overlast en weet u waar de rook vandaan komt, ga dan in gesprek met uw ‘buren’. 
U kunt hen eventueel de ti ps over het stoken van hout meegeven.
Vermindert de overlast niet dan kun u het eventueel via bemiddeling via een derde parti j 
eens worden.

Toch rookoverlast?

Het wordt weer kouder buiten, 
dus de open haard of hout-
kachel kan weer aan. Het kan 
voor een heerlijk winters gevoel 
in huis zorgen, maar wees er 
van bewust dat het stoken van 
hout voor overlast kan zorgen. 
Omwonenden kunnen door 
de rook last hebben van de 
geur, roetneerslag en gezond-
heidsklachten krijgen.

Goed stoken
Overlast kan voorkomen worden 
door “goed” te stoken:

1. zorg voor de juiste groott e van uw kachel in verhouding tot de ruimte die u wilt verwarmen;
2. zorg voor het juiste rookkanaal op uw haard of kachel;
3. laat minsten één keer per jaar uw schoorsteen vegen door een erkend vakman;
4. maak een houtvuur aan met aanmaakblokjes en kleine houtjes;
5. stook alleen droog, onbehandeld hout;
6. stook niet bij windsti l of misti g weer;
7. zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte waar gestookt wordt;
8. zorg voor volledige luchtt oevoer;
9. controleer regelmati g of u goed stookt;
10. laat een houtvuur vanzelf uitbranden.

Voorkom rookoverlast door hout stoken
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




