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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.  hoeft  dan niet bij alle 
fracti es langs, maar kunt in één keer met een vertegenwoordigers van alle fracti es spreken.  
krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid. 

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 25 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 Raadsplein 21 november 2019 

Gebroeders Gelsing postuum 
onderscheiden 
Hendrik (1914-1995) en Julius 
Gelsing (1923-1943) hebben 
postuum het Mobilisati e-
Oorlogskruis ontvangen. Hendrik 
kreeg bovendien het Ereteken 
van Orde en Vrede. Uit handen 
van burgemeester Mans ontving 
de familie de onderscheiding. 

Waardevol
Het Oorlogskruis wordt 
toegekend aan oud-militairen 
die in dienst waren van ons 
Koninkrijk in de jaren van de 
Tweede Wereld-oorlog. Veel 
militairen die recht hadden op 
deze onderscheiding, hebben het Oorlogskruis nooit ontvangen. De staat vindt dat dit alsnog 
moet kunnen, bij leven of postuum. Burgemeester Mans noemde de uitreiking ‘bijzonder en 
zeer waardevol’ en ging kort in op de levensloop van de gebroeders Gelsing. 

Krijgsgevangen op Java
Hendrik en Julius werden ingelijfd na de oorlogsverklaring van Nederland van Japan in 1941. 
Nadat de geallieerden de slag om de Javazee begin 1942 verloren, zijn beiden gevangen 
genomen. Hendrik werd krijgsgevangene gemaakt te Tjirandjang. Julius werd opgepakt te 
Tjiandoer. Samen kwamen ze onder zware omstandigheden in een werkkamp terecht. Julius zou 
het zogeheten ‘hongerkamp’ niet overleven. Hendrik werd op 15 augustus 1945 bevrijd. Voor 
zijn werk in dienst na de oorlog is hem ook het Ereteken van Orde en Vrede toegekend. 

  Commissies
19.30  21.00 Voorstel inzake rotonde Rijksweg  Visweg te Limmen
19.30  20:15 Algemene Verordening ondergrondse infrastructuren Castricum
20:15  21:00 Initi ati efvoorstel invulling regionale raadsavonden en regionale 
  informati evoorziening Regio Alkmaar
  Pauze
21.15  22.30 Woonvisie Castricum 2020 - 2025 
21.15  22.00 Wijziging verordening Sociaal Domein 2017 
22.00  22.30 Commissie Algemene Zaken
  1A Besluitenlijsten raadsvergaderingen 31 oktober en 
        7 november 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
  
22.45  Raadsvergadering
  1 Opening en mededelingen
  2 Vaststellen agenda
  3 Debat raad
  A Actuele politi eke onderwerpen 
  4 Besluitvorming
  A Intrekking oude voorstel met betrekking tot het zwembad 
      (voorstel college van 21 maart 2019)
  B Kaderbesluit nieuwbouw zwembad Noord-End castricum 
      (voorstel college van 15 oktober 2019) (inclusief besluitvorming 
      over eventuele moti e)
  5 Sluiti ng

Meer informati e vindt u onder ‘Raad en College’

Vlnr. Andre Gelsing (neef), burgemeester Mans en 
Bert Gelsing, de zoon van Hendrik Gelsing met de 
onderscheidingen (foto Ronald Goedheer) 

Komende maandag en dinsdag (18-19 
november, van 7.30-16 uur) wordt de 
Torenstraat in Castricum afgesloten ter 
hoogte van nummer 52 (zie kaartje). 
Er zal overdag een kraan geplaatst 
worden waardoor het verkeer moet 
omrijden. Volgt u de aanwijzingen 
die in de buurt van de Torenstraat, 
Prinses Beatri straat en Burgemeester 
Lommerstraat staan opgesteld.

verzicht van de a sluiti ng 
in de Torenstraat

Torenstraat op 
18-19 november 
tijdelijk afgesloten

Via een WhatsApp-groep wisselt u grati s informati e uit over 
uw buurt. Bijvoorbeeld over een inbraak of iemand die zich 
verdacht gedraagt. Zo helpt u mee aan een veiligere buurt 
en kunt u inbraken voorkomen. Op de website: www.wabp.
nl leest u of er al een Whatsapp-groep bij u in de buurt is of 
hoe u een groep kunt oprichten. Om hieraan mee te kunnen 
doen, hebt u wel een mobiele telefoon nodig waarop u een 
Whatsapp-bericht kunt ontvangen.

Buurtpreventie Whatsapp

Begin november kunt u meedoen met een grote inkoopacti e voor vloerisolati e, spouwmuur-
isolati e en isolati eglas dankzij een samenwerking van de gemeente Castricum, CALorie en 
Winst uit je woning. Bent u eigenaar van een woning met een eigen dak, dan krijgt u hierover 
een brief. Gezamenlijk inkopen loont: meer service, meer kwaliteit en aantrekkelijke prijzen. 
Als u nu investeert in isolati emaatregelen, kunt u die investering nog sneller terugverdienen. 

Maximaal 20% subsidie
Met vloerisolati e en isolati eglas kunt u energie besparen en woont u een stuk pre   ger. 
Huiseigenaren die twee of meer isolati emaatregelen afnemen, kunnen met de ‘Subsidie Ener-
giebesparing Eigen Huis’ van de Rijksoverheid tot wel 20  subsidie krijgen op de kosten. Alle 
aangeboden isolati emaatregelen binnen onze lokale inkoopacti e voldoen aan de subsidie-eisen. 
‘Winst uit je Woning’ regelt uw subsidieaanvraag zodat u uw woning met gemak en tegen een 
nog lagere prijs kunt isoleren.

Bezoek de informati eavond
 bent van harte uitgenodigd voor de informati eavonden die de gemeente organiseert. Inloop 

met koffi  e vanaf 19.00 uur, aanvang van de informati eavond om 19.30 uur.  bent van harte 
welkom op een van de informati eavonden bij u in de buurt:

 Maandag 18 november in Vredenburg, Dusseldorperweg 64, Limmen
 Woensdag 20 november op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Castricum.

Hebt u vragen, belt u dan met de servicedesk van Winst uit je woning: 023-5836936. 
Inschrijven voor de isolati eacti e kan via de website van CALorie,

In ormati eavonden  en  november

Woningisolatie: gezamenlijk inkopen loont!  

ind deze week gaat de Geesterduinweg weer open. Het deel van de weg tussen de 
Soomerwegh en het zebrapad bij de noordelijke ingang van het winkelcentrum is de afgelopen 
weken nieuw ingericht. Tijdens de komende periode van feestdagen kan iedereen de weg dus 
weer gebruiken, ook het winkelend publiek. Na de jaarwisseling wordt het zuidelijke deel van 
de Geesterduinweg nog opgeknapt. 

Waarom? 
De Geesterduinweg was aan een opknapbeurt toe en met de komst van Cultureel Centrum 
Nieuw Geesterhage werd het ti jd om opnieuw te kijken naar de inrichti ng van de weg. De weg 
ligt in een 30km/uur zone, maar was niet zo ingericht. Er waren onduidelijke kruispunten, 
waardoor fi etsers zich onveilig voelden. De ruimte en routes voor voetgangers liet ook te 
wensen over. 

Wat verandert er?
Het plein voor de ingang van Nieuw Geesterhage is verbreed en voor een deel verhoogd. Op 
de kruising van de Geesterduinweg met het fi etspad van de Dag Hammarskj ldlaan is een 
verhoogd plateau aangelegd; dat moet de oplett endheid van de weggebruikers daar verhogen. 
Er komen op de Geesterduinweg meerdere van deze verhoogde plateaus. Daardoor kunnen 
auto’s er minder hard rijden. Zo zullen de automobilisten en brommers, motors en scooters de 
weg minder vaak kiezen als doorgaande route, wordt het gebied rusti ger ua verkeer en zal het 
veiliger worden. 

Zuidelijk deel op de schop 
Om dat te bereiken wordt ook de zuidelijke helft  van de weg nog opgeknapt. Dat is het deel 
tussen het zebrapad bij de noordelijke ingang van het winkelcentrum en de aansluiti ng op de 
C.F. Smeetslaan, bij de rotonde. Daarmee starten we in januari. 

Meer weten? Lees het op onze website: 
www.castricum.nl/plannen-en-projecten/geesterduinweg-herinrichti ng/ 

 

Geesterduinweg gaat weer open
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Offi  ciële mededelingen woensdag 9 oktober

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

De donkere maanden zijn weer aangebroken. Bent u gewend om als u van huis gaat, de 
lichten uit te doen? Niet zo’n goed idee, want dan is het te zien dat u er niet bent. De gelegen-
heid maakt de dief! Gelukkig kunt u zorgen voor:

• Licht - gebruik ti jdschakelaars op uw verlichti ng;
• Geluid in huis - laat de radio of de televisie aan als u een avondje weggaat;
• Sociale controle – als u een paar dagen weggaat,
   vraag dan aan uw buren of ze een oogje in het zeil houden;
• Goed hang- en sluitwerk: maak het inbrekers lasti g. Doe ramen en deuren dicht én op slot.     
   Ook als u maar even weggaat!

Bel 1-1-2!
Ziet u iets verdachts bij u in de buurt? Bel dan direct 1-1-2. Als u hebt gezien hoe de daders er 
uit zien en in welke richti ng hun auto of scooter vertrok, verteld dit dan aan de politi e. Of maak 
er een fi lmpje of foto van met uw mobiele telefoon. Dan komt de politi e direct in acti e. Let 
natuurlijk wel goed op uw eigen veiligheid! Meer ti ps kunt u vinden op www.politi e.nl/themas/
woninginbraak.

Licht aan! Voorkom woninginbraakTablet oogt als een fotolijstje
Zorgscherm voor gemakkelijker
communiceren met familie en vrienden
Wie niet beter weet, ziet een leuke foto 
in een lijstje. Maar dit lijstje heeft  meer te 
bieden dan een mooie herinnering: het is 
een ‘zorgscherm’ dat Memory Lane wordt 
genoemd. Mevrouw Putt er uit 
Akersloot is de eerste van derti g senioren 
in onze gemeente die dit in huis krijgt. 
Wethouder Falgun Binnendijk reikte het 
afgelopen week aan haar uit . 

Wethouder enthousiast 
De gemeente Castricum is enthousiast over 
hoe Memory Lane senioren kan helpen bij 
het in contact blijven met vrienden en familie.
 “Hersenen wennen aan alleen zijn. Daar-
door kunnen senioren in een neerwaartse 
spiraal terecht komen. Met tot gevolg dat deze groep nog lasti ger te bereiken is. We kunnen dit 
voorkomen met middelen zoals Memory Lane. Ik verheug mij erop om deze uit te reiken aan derti g 
inwoners in de gemeente Castricum!” zegt wethouder Falgun Binnendijk.

19.30 - 20.00 uur    Inloop met koffi  e/thee in de hal van het gemeentehuis
20.00 - 20.10 uur   Opening en introducti e nieuwe voorzitt er Mees Hartvelt
                                  Introducti e Marti jn van Bemmelen (senior beleidsmedewerker strand)
                                  Voorstelronde sprekers van deze avond
20.10 - 20.40 uur   Presentati e plannen PWN rondom het strand (Nic Grandiek)
20.40 - 20.50 uur   Stand van zaken door Hoogheemraadschap (Rob Veenman)
21.00 - 21.10 uur   Stand van zaken door wethouder (Ron de Haan)
21.10 - 21.20 uur   Stand van zaken door één van de strandondernemers 
21.20 - 22.00 uur   Tijd voor vragen
22.00 uur                Afsluiti ng     

Vergadering 19 november, Raadszaal

Agenda Overleggroep Strand Castricum 

Afgelopen week ondertekenden wethouder Sport Ron de Haan en vertegenwoordigers van diverse 
sport- en beweegaanbieders uit Castricum een intenti everklaring voor een lokaal sportakkoord.
 
In 2018 is het Nati onaal Sportakkoord ondertekend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzi-
jn en Sport. Het lokale sportakkoord is een onderdeel daarvan. Het ministerie stelt subsidie beschik-
baar en Castricum zet deze in om een sportf ormateur aan te stellen, die als procesbegeleider de taak 
heeft  om samen met lokale parti jen invulling te geven aan het lokale sportakkoord.
 
Samen ambiti es waarmaken
Het belangrijkste doel is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Door 
aan de slag te gaan met een lokaal sportakkoord, wil de gemeente Castricum samen met sportaan-
bieders en maatschappelijke partners afspraken maken over hoe die ambiti es lokaal bereikt kunnen 
worden.
Samen met CSV Handbal, AV Castricum, Team Sportservice Kennemerland, Kids Parents Bikeschool, 
Vitesse ’22 en FC Castricum is de intenti everklaring ondertekend. De sportf ormateur gaat samen met 
hen en degene die nog aan willen sluiten, aan de slag om tot het akkoord te komen. Het doel is om 
voor 8 april 2020 het lokale sportakkoord ondertekend te hebben.

Startschot voor lokaal sportakkoord 

De eerste van derti g zorgschermen, aangeboden 
door wethouder Binnendijk aan mevrouw Putt er, 
in aanwezigheid van v.l.n.r. Esther van Keulen 
(Memory Lane), Ester de Haas (Home Instead), 
en Joost Cornelis (Evean).

Omgevingsvergunningen
Ontvangen 
Datum Adres 
051119 Chopinstraat 14 in Castricum 
 het bouwen van een erker (WABO1901809)
 Rijksweg 132 in Limmen 
 het verbouwen van een kantoorruimte naar een woning (WABO1901813)
 Poelven 58a en 60a  in Castricum 
 het creëren van een dakterras (WABO1901812)
061119 Torenstraat 42 in Castricum 
 het plaatsen van een dakkapel (voorzijde) (WABO1901817)
 Kerkweg 2c in Limmen 
 het vervangen van de handelsreclame (WABO1901818)

Buiten behandeling
 Prins Bernhardlaan 13 in Akersloot  
 het plaatsen van een chill-ruimte voor de jeugd (WABO1900658)   
 Frans Halslaan 1a in Akersloot 
 het veranderen van een garage in woongedeelte (kangaroowoning)   
 (WABO1901777)

Vergunningsvrij
 De Crimpen 5 in Akersloot 
 het vergroten van het bestaande pand (WABO1901562)

Behandeltermijn verlengd met max. 6 weken
041119 Starti ngerweg 23 in Akersloot 
 het plaatsen van een dakkapel aan voorzijde van de woning (WABO1901507)   

Verleend
Datum Adres    
051119 Goudsbergen 6 en 8 in Castricum 
 het bouwen van een schuur en inrichten tuin (WABO1901365)
041119 Lindenlaan 81 in Castricum 
 het plaatsen van een vacuümbuis collector aan de zijgevel van de woning   
 (WABO1901570)
051119 P.C. Hooft straat 22 in Castricum
 het bouwen van een bijgebouw op het adres (WABO1901594)

APV-vergunning
Verleend
Datum Adres 
051119 Hempolder in Akersloot Klaas Hoorn- en Kijfpolder in Akersloot
 “Het Die” de Groot Limmerpolder in Akersloot Oosterveld in Limmen
 het verbranden van riet in de periode van donderdag 2 januari 2020 tot en met  
 maandag 30 maart 2020 (APV1900919)  
051119 Strand Castricum 
 Mountainbike strandrace Egmond-Pier-Egmond zaterdag 11 januari 2020   
 (APV1900852)   
051119 Strand Castricum 
 NN Egmond Halve Marathon met mini marathon 2020 zondag 12 januari 2020  
 (APV1900635)  
071119 Zeeweg 71 in Castricum  
 D-Day, een mountainbike strandrace met start/fi nish paviljoen Deining aan Zee op  
 zondag 15 december 2019, verzenddatum besluit 6 november 2019 (APV1900927)
081119 Centrum Castricum 
 Candlelight Shopping Castricum op 21 december 2019 verzenddatum besluit 
 7 november 2019 (APV1900917)

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

Offi  ciële mededelingen woensdag 13 november




