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Agenda raadsinformatieavond 
28 november 2019

17.30 – 19.15 Auditcommissie
19.30  20.45 Presentati e initi ati efnemers plannen rondom Corso
19.30  20.45 Consultati e prakti jksituati es boombelang versus overige belangen.  
  Input voor actualisati e groen- en bomenbeleidsplan
  Pauze
21.00  22.00 Presentati e Integraal Huisvesti ngplan (IHP)
21.00  22.00 Toelichti ng op richtlijn parti cipati e bij ruimtelijke plannen

Nu het buiten weer kouder en sneller 
donker wordt, brengen we meer ti jd in 
huis door. Buren ervaren in deze periode 
van het jaar soms sneller overlast van 
elkaar. De overlast hee   verschillende 
oorzaken, zoals luide muziek, slaan met 
deuren of parkeeroverlast.

rek op ti jd aan de bel
Als u overlast ervaart van uw buren, is het 
belangrijk de frustrati es niet te hoog te 
laten oplopen. Praat met uw buren op een 
moment dat u niet boos bent en vraag 
of het gesprek ze op dat moment goed 
uitkomt. U kunt ook vragen of zij overlast 
van u ervaren. 

De Bemiddelingskamer
Als u er samen met uw buren niet uitkomt, kunt u contact opnemen met De Bemiddelingskamer. 

ij denken met u mee over een oplossing en kunnen een mogelijk gesprek begeleiden.
U kunt contact opnemen met Tineke Wols via 06-41198606, projectverantwoordelijke 
Buurtbemiddeling gemeente Castricum.
Voor meer informati e, ga naar de website: www.debemiddelingskamer.nl

Burenoverlast. Wat kunt u doen?

Informatieavond over de Regionale 
Energiestrategie op 27 november
Op woensdagavond 27 november 
organiseert het Overleg 
Buitengebied Castricum (OBC) een 
informati eavond over de egionale 
Energiestrategie. U bent van harte 
welkom in De Heeren Van Limmen, 
Dusseldorperweg 103 te Limmen. 
De avond start om 20.00 uur. ijdens 
de bijeenkomst zal de gemeente, als 
verantwoordelijke regisseur van de 

ES, informati e geven over de ES 
en hoe het proces gaat verlopen. 

rojectleider O  o van den Berg zal 
een presentati e over de ES geven 
en uw vragen beantwoorden.

De weg naar 2030
Het Klimaatakkoord is een pakket van maatregelen en afspraken tussen bedrijven, 
maatschappelijke organisati es en overheden om samen de uitstoot van broeikasgassen in 
Nederland in 2030 ongeveer te halveren. In plaats van olie en gas gaan we energie uit duurzame 
bronnen gebruiken. De Regionale Energiestrategie (RES) is onderdeel van het klimaatakkoord. 
Het richt zich op de producti e van wind- en zonne-energie, de duurzame energietechnieken in 
het buitengebied die zich economisch hebben bewezen.

Tijdens de presentati e krijgt u inzicht in de oorsprong, het doel en het proces van RES. De 
gemeente is van zijn kant ook nieuwsgierig, in welke onderwerpen rond de wind- en zonne-
energie in het buitengebied u geïnteresseerd bent. We zijn benieuwd naar de standpunten, 
ideeën en wensen van mensen die acti ef zijn in het buitengebied. Er zal deze avond nog niet 
worden ingegaan op concrete oplossingen of mogelijke gebieden voor zonne- en windenergie. 
Dit komt later aan bod, ti jdens de lokale parti cipati e begin 2020.

Hee   u een laag inkomen en een beperkt eigen vermogen? En wilt u kiezen voor een 
uitgebreide zorgverzekering? Maak dan gebruik van de collecti eve zorgverzekering via uw 
gemeente. Wij bieden samen met zorgverzekeraar nivé de verzekering aan. De zorgverzeke-
ring bestaat uit een basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. Wij betalen 
een deel van uw premie en u krijgt vele extra s.  kunt zelf de zorg kiezen die bij u past via 
www.gezondverzekerd.nl. Hier kunt u de premies en de pakke  en bekijken en vergelijken.  
kunt de overstap snel en eenvoudig regelen.  moet de overstap regelen voor 31 december.

De voordelen
- de gemeente betaalt mee aan het aanvullende pakket;
- u krijgt korti ng op de basisverzekering;
- u krijgt ruime vergoedingen voor onder andere brillen, lenzen, fysiotherapie, tandartskosten
   en de eigen bijdragen WMO/Wlz;
- Univ  accepteert iedereen, zonder medische keuring;
- kiest u het pakket ‘Compleet,  0,- eigen risico’, dan is uw verplichte eigen risico ook
   meeverzekerd.

Komt u in aanmerking?
U komt voor de collecti eve zorgverzekering in aanmerking als u een laag inkomen en een 
beperkt eigen vermogen heeft . Nadat u zich heeft  aangemeld via www.gezondverzekerd.nl, 
hoort u van ons of u in aanmerking komt voor de verzekering.

Afsluiten via gezondverzekerd.nl
Op de website www.gezondverzekerd.nl kunt de naam van uw gemeente invullen. Per gemeente 
leest u dan het aanbod van de verzekering. U kunt de verzekering eenvoudig afsluiten. 

egel uw overstap op ti jd
U kunt zich tot en met 31 december 2019 aanmelden. Univ  regelt dan de opzegging van uw 
huidige zorgverzekering. Nadat de gemeente heeft  getoetst of u aan de voorwaarden voldoet 
word uw aanmelding doorgegeven aan Univ . U mag alleen overstappen naar Univ  als u geen 
betalingsachterstand heeft  bij uw huidige zorgverzekeraar. 

Meer informati e
Op www.gezondverzekerd.nl vindt u meer informati e over de collecti eve zorgverzekering. 
U kunt ook contact opnemen met de klantenservice van Univ  op maandag tot en met vrijdag 
8.00 - 20.00 uur en zaterdag 9.00 - 13.00 uur, telefoonnummer 072 527 76 22. Voor andere 
vragen kunt u contact opnemen met een medewerker van het Sociaal Team in uw gemeente. 

Collecti eve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen

Regel uw zorgkosten 

 
  Commissies
19.30  21.00 Voorstel inzake rotonde Rijksweg  Visweg te Limmen
19.30  20:15 Algemene Verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI) 
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 aken
  1A Besluitenlijsten raadsvergaderingen 31 oktober 2019 en 
        7 november 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

22.45  aadsvergadering
  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 
  B Kaderbesluit nieuwbouw zwembad Noord-End Castricum 
      inclusief moti e
  5 Sluiti ng

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich daarvoor tot 
en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 17.00 uur aanmelden bij de gri   e 
via raadsgri   e@castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088 9097015.
Op de onderwerpen met een  kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

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

Agenda Raadsplein 21 november 2019 

loresteijn Vastgoedadvies hee   een plan gemaakt voor 
het herontwikkelen van het gebied aan de Dorpsstraat 
rond de Corso Bioscoop en het pand waarin voorheen 
AB  Amro was gevesti gd. Op 2  november wordt de ge-
meenteraad geïnformeerd over het plan. De 
presentati e wordt gegeven in de raadszaal, vanaf 19:30 
uur, en is voor iedereen toegankelijk.

nformati ef
Het gaat om een informati eve sessie over de plannen, 
waarin ook herbouw van de Corso Bioscoop is opgenomen. 
Het college was al eerder op de hoogte gebracht van 
de plannen en nu is het zo ver dat de initi ati efnemer ze 
presenteert aan de gemeenteraad. De plannen zijn nog niet allemaal getoetst aan de eisen die 
gelden in het centrumgebied, inclusief parkeren en woningbouw ( n sociale woningbouw). Een 
besluit door college of raad is daarom nu niet aan de orde. 

Castricum levendig en aantrekkelijk
Het college stelt zich neutraal op ten opzichte van het plan maar is blij met initi ati ef voor 
ontwikkeling. Wethouder Paul Slett enhaar: ‘Wij vinden een fi lmtheater een belangrijke voor-
ziening in onze gemeente, zowel voor inwoners als bezoekers. o houden we Castricum levendig 
en aantrekkelijk. Ik ben blij dat er nu een ontwikkelaar met een breed plan komt. Voor ons is 
het belangrijk dat in nieuwe plannen ook parkeren, woningen en eventuele winkels (kunnen) 
worden opgenomen. We zijn vooral ook nieuwsgierig naar de reacti es van onze inwoners en 
hopen dan ook dat omwonenden en andere belangstellenden komen meeluisteren.’

Presentatie plan omgeving Corso 
bioscoop in de raad 
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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

Kunstwerk Meteoor (hoek Kleibroek 
en Oranjelaan) krijgt een opknapbeurt. 
Het kunstwerk is vrijdag 15 november 
opgehaald en als alles goed gaat wordt 
het voor het eind van dit jaar 
teruggeplaatst.  

Opknapper

Tablet oogt als een fotolijstje
Zorgscherm voor gemakkelijker
communiceren met familie en vrienden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken ter uitvoering van de Wet 
milieubeheer bekend dat op grond van arti kel 8.41 van deze wet de volgende meldingen zijn 
ontvangen:

Acti viteitenbesluit milieubeheer 
• Constructi ebedrijf Mous B.V., Molenlei 7 (1921CX) te Akersloot, het wijzigen van het bedrijf    
   voor de opslag van materiaal en materieel;
• Autobedrijf Castricum, Castricummer Werf 61 (1901RV) te Castricum, het oprichten van het   
   bedrijf voor de in- en verkoop en reparati e van motorrijtuigen;
• Ekoplaza Castricum, Torenstraat 34 (1901EE) te Castricum, het verbouwen en herinrichten van   
   de winkel waaronder ook de koel- en vriesinstallati es;
• Snackbar de Toren, Geesterduinweg 42 (1902CD) te Castricum, het realiseren van een 
    luchroom en cateringbedrijf;

In genoemd Besluit zijn voorschrift en gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven moeten 
voldoen. Deze voorschrift en richten zich op de bescherming van het milieu. Wij controleren deze 
bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschrift en.

Informati e:
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
(OD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.

Kennisgeving

Omgevingsvergunningen
Ontvangen 
Datum Adres 
111119 Breedeweg (volkstuinencomplex) in Castricum 
 het plaatsen van een hobbykas (WABO1901836)
 Breedeweg (volkstuinencomplex) in Castricum 
 het plaatsen van een hobbykas (WABO1901837)
121119 Meester Bodewesstraat 17 in Castricum 
 het plaatsen van een dakkapel (WABO1901845)
131119 Bachstraat 31 in Castricum 
 het vergroten van de woning (achterzijde) (WABO1901857)

141119 Geesterduin 36 in Castricum  
 het plaatsen van een geluidsscherm nabij AH (WABO1901863)

Verleende vergunningen - reguliere procedure
121119 Visweg (kavel C4526) in Limmen 
 bouwen van een woning (WABO1901154)
121119 Woude 36c (secti e E742) op de Woude  
 bouwen van een woning (WABO1900148)

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

Offi  ciële mededelingen woensdag 20 november

Sport u wel eens in een van de sporthallen of gymzalen die Castricum rijk is? Dan wil de 
gemeente graag met u in gesprek. Want in 2020 gaan de gemeenten Heiloo en Castricum het 
beheer van de sporthallen en gymzalen (met uitzondering van sporthal De Bloemen) overdragen 
aan één exploitant. Doel: een nog betere bezetti  ng en een beter aanbod van sportacti viteiten 
voor jong en oud. Voordat die nieuwe exploitant gekozen wordt, willen we uw mening 
horen over hoe we het beheer kunnen verbeteren. Kom op maandagavond 25 november of 
woensdagavond 27 november naar de klankbordbijeenkomst. Laat uw stem horen!

Hoe wordt de exploitant gekozen
Tijdens de klankbordbijeenkomst geeft  de gemeente toelichti ng van de plannen. Uw mening en 
wensen worden meegenomen in het opstellen van een ‘beheerdersprofi el’ voor de exploitant 
en dat is een belangrijk onderdeel van de openbare aanbesteding. Op dit moment werkt de 
gemeente aan een Programma van Eisen. Hierin staan alle eisen die aan de dienstverlening 
worden gesteld: openingsti jden, faciliteiten in de kanti nes, tariefstelling, schoonmaakniveau, 
e.d. Aan het eind van dit jaar verwachten wij dit Programma van Eisen afgerond te hebben. 
Daarna start de aanbesteding. Eind maart 2020 wordt gepubliceerd wie de exploitant wordt van 
de sporthallen en gymzalen. Medio 2020 moet de nieuwe exploitant zijn ingewerkt en wordt het 
beheer overgedragen. 

Klankbordbijeenkomsten

• Maandagavond 25 november van 19.00 tot 20.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis    
   van Castricum. 
• Woensdagavond 27 november van 19.00 tot 20.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis   
   in Heiloo. 

Of u nu in Heiloo of Castricum woont, u bent als gebruiker van sporthal of gymzaal welkom op 
een avond naar keus. U kunt binnenlopen tussen 19.00 en 20.30 uur en uw bijdrage schrift elijk 
of mondeling  meegeven.

Geïnteresseerd? Aanmelden kan tot vrijdag 22 november 17.00 uur, per mail aan 
info@castricum.nl t.n.v. Carla Laan. 

Praat mee over de exploitatie 
van de sporthallen

Grootmeesters Tata Steel Chess 
Tournament 2020 bekend
Regio - Voor de zestiende keer zal 
wereldkampioen schaken Mag-
nus Carlsen over twee maanden 
plaatsnemen achter de schaak-
borden van het Tata Steel Chess 
Tournament. Ook Fabiano Caru-
ana, Anish Giri en Ian Nepomni-
achtchi, respectievelijk de num-
mers 2, 5 en 6 van de wereld-
ranglijst, doen mee, evenals oud-
wereldkampioen Viswanathan 
Anand en oud-toernooiwinnaar 
Wesley So . De 82e editie van 
het Tata Steel Chess Tournament 
vindt plaats van 10 tot en met 26 
januari 2020.

Net als in de afgelopen jaren 

wordt niet alleen in Wijk aan Zee 
gespeeld, ook trekken de groot-
meesters weer het land in. Op 
donderdag 16 januari spelen de 
Tata Steel Masters in het kader 
van Chess On Tour hun vijfde ron-
de in het Philips Stadion te Eind-
hoven. Alle speeldagen zijn gra-
tis toegankelijk voor belangstel-
lenden en zijn ook online live te 
volgen. ,,Met maar liefst zes de-
butanten wordt het een botsing 
tussen de gevestigde orde en 
de aanstormende jeugd’’, vertelt 
toernooi directeur Jeroen van den 
Berg. Hij legt uit: ,,Jorden van Fo-
reest, Vladislav Artemiev, Je� ery 
Xiong, Alireza Firouzja en Jan-Kr-

zysztof Duda zijn allemaal 21 jaar 
of jonger. Met slechts 16 jaar is 
het Iraanse supertalent Firouzja 
de jongste deelnemer. Hij maakt 
een stormachtige ontwikkeling 
door en wordt hier en daar al ge-
tipt als de mogelijke opvolger van 
wereldkampioen Magnus Carl-
sen. Firouzja zal net als Artemiev, 
Xiong, Yu, Dubov en Kovalev de-
buteren in de Tata Steel Masters. 
Ook de 23-jarige Daniil Dubov 
kan nog wel eens voor verrassin-
gen gaan zorgen. Hij zit momen-
teel in een sterke � ow.’’ Uitgebrei-
de informatie over het Tata Steel 
Chess Tournament is op www.ta-
tasteelchess.com te vinden.

Theo Henrar (directievoorzitter Tata Steel Nederland), Anish Giri (schaakgrootmeester) en Jeroen van den Berg 
(toernooidirecteur) tijdens de bekendmaking van de deelnemers aan de Tata Steel Masters 2020. (foto: Tata Steel)




