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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 Presentati e diverse aspecten rondom bomenbeleid 
  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

Amber, Matt  en Thom bedachten een goed product gemaakt 
van grofvuil

Technasium leerlingen 
inventief met grofvuil
De spannende ontknoping van 
de wedstrijd van het Circulair 
Centrum van de B CH leverde 
drie trotse winnaars op: Amber 

aandorp, Matt  Lecaille en Thom 
Rosenbaum. Samen met andere 
leerlingen van het Technasium 
van het Bonhoe  ercollege in 
Castricum hadden zij sinds 
september gewerkt aan 
een wedsti jd waarbij ze een 
bruikbaar product moesten 
bedenken, ontwerpen en 
uitvoeren, gemaakt van grofvuil. 
Wethouder Paul Slett enhaar 
reikte de prijs voor het beste 
ontwerp uit. Amber, Matt  en 
Thom bedachten het uub 
blokspel, dat van afvalhout 
gemaakt kan worden. oed 
uitgewerkt en goed te maken’, 
oordeelde de jur . 

Vrijblijvend inschrijven kan nog tot 31 januari 2020

Meer dan 250 aanmeldingen 
voor inkoopactie woningisolatie
Sinds de start van de 
advies  en inkoopa ti e 
voor woningisolati e begin 
november hebben al ruim 

 bewoners interesse 
getoond in vloerisolati e, 
spouwmuurisolati e 
en isolati eglas  

e nteresseerden kunnen 
i h tot  januari  

vrijblijvend ins hrijven op 
www alorieenergie nl
isolati ea ti e
 

a twee succesvolle 
informati eavonden staat 
de teller op ruim 250 
aanmeldingen. Tijdens de 
informati eavonden werden 
de bezoekers ge nformeerd over de gezamenlijke inkoop van woningisolati e en de landelijke 
subsidieregeling. In totaal kwamen hier ruim 235 bewoners op af. De gemeente is blij met de 
grote belangstelling voor de acti e: In de overgang naar een duurzame energievoorziening is 
isoleren van je woning een verstandige en belangrijke eerste stap, en die kunnen we niet maken 
zonder de hulp van onze inwoners. We zijn blij met de enthousiaste deelname aan de acti e voor 
energiebesparing,  aldus wethouder Falgun.
 
Meer wooncomfort en lagere energielasten
Met vloerisolati e en isolati eglas bespaart u energie en tegelijkerti jd wordt het huis een stuk 
comfortabeler. a het isoleren van uw kruipruimte voelt de vloer warmer aan, waardoor 
u minder last van koude voeten en tocht ervaart. Eventuele vochtproblemen vanuit de 
kruipruimte wordt met het isoleren ook voorkomen.
Spouwmuurisolati e levert veel op en kost relati ef weinig. De kosten hangen natuurlijk af van de 
groott e van het huis en het t pe isolati emateriaal. Een ona  ankelijk adviseur van Winst uit je 
woning informeert bewoners hierover ti jdens een bezoek aan huis. 
 
De inkoopacti e duurt nog tot 31 januari 2020. Daarna sluit de inschrijving. Bewoners met 
vragen bellen met de servicedesk van Winst uit je woning via telefoonnummer: 023-5836936. 
Inschrijven voor de acti e kan via www.calorieenergie.nl/isolati eacti e.

Offi  ciële mededelingen woensdag 9 oktober

Omgevingsvergunningen
Ontvangen 
Datum Adres 
151119 Uitgeesterweg 2c in Limmen 
 het plaatsen van twee containers (WAB 1901872)
181119 oorderstraat a in astri um 
 het veranderen van de gevel (WAB 1901882)
181119 heerling  in astri um 
 het plaatsen van zonnepanelen en het kappen van een es (WAB 1901883)
191119 Kerkpad  in astri um  
 het restaureren van een monumentale kerktoren (WAB 1901885)
 r  amaerlaan  in astri um 
 het verbouwen van de woning (WAB 1901889)
 Koningsweg 76 in Akersloot 
 het splitsen van een boerderij in twee woningen (WAB 1901888)
 eesterweg  a in Akersloot 
 het plaatsen van een reclamemast (WAB 1901887)
211119 Molenlei (tegenover) 20 in Akersloot 
 het bouwen van een loods (WAB 1901901)

Verleend, reguliere pro edure
Datum Adres 
181119 tarti ngerweg  in Akersloot 
 het plaatsen van een dakkapel aan voorzijde van de woning (WAB 1901507)
191119 eeweg  in astri um 
 het verlengen van het (ti jdelijk) bewonen van het pand ten behoeve van anti kraak  
 (WAB 1901635)
201119 endrik asimirstraat  in astri um  
 het realiseren van een erker en het wijzigen van de gevel (WAB 1901769)
21119 Koningsweg  in Akersloot 
 het verbouwen van een bedrijfsloods tot woning (WAB 1900611)

rank  en ore awet Vergunning
Verleend
Datum Adres 
211119 Bakkerspleintje  in astri um 
 verleende terrasvergunning Wierenga Eten  Drinken (H RECA190078)

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

Offi  ciële mededelingen woensdag 27 november

Wilt u meepraten over de concept Cultuurnota? De cultuurcoach en het Cultuurpla  orm 
organiseren daarvoor verschillende netwerkbijeenkomsten in november en december. 

Wanneer?
De netwerkbijeenkomsten worden op de volgende data en locati es georganiseerd:

Woensdag 27 november 16:00  17:30  Dorpsstraat 30 (Bakkerij) in Castricum
Donderdag 28 november 19:30  21:00 Vredenburg in Limmen
Vrijdag 29 november 16:00  17:30  de emphaan op de Woude
Woensdag 11 december 19:30  21:00 t ruispunt in Akersloot 

Aanmelden is nodig
 kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar cultuurcoach@tamararoos.nl. 
ee   u daarbij aan namens welke organisati e u komt, op welke datum u aanwezig zult zijn 

en met hoeveel personen. 

Vragen en meer informati e
Voor vragen en meer informati e kunt u een mail sturen naar de cultuurcoach: 
cultuurcoach@tamararoos.nl

Meepraten over de concept Cultuurnota
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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
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Tal van activiteiten voor medewerkers, leerlingen en ouders

Scholengroep viert 20-jarig jubileum

„We kijken terug en vooral 
vooruit’’, vertelt directeur-be-
stuurder Robert Smid. „Van-
uit de principes van ‘de leren-
de organisatie’ willen we ie-
dereen op een passende ma-
nier bij het jubileum betrek-
ken.’’ Zo houdt ISOB geregeld 
bijeenkomsten, zoals master-
classes en zogenaamde pizza-
sessies, voor medewerkers en 
betrokkenen bij de organisa-
tie. Bij de eerstvolgende, op 28 
november, staat de kwaliteit 
van het ISOB-onderwijs voor 
de nabije toekomst centraal. 
Wat hebben kinderen dan no-

dig en hoe ziet ons onderwijs 
er dan uit? 

Workshops 
Andere geplande activiteiten 
in het kader van het jubileum 
zijn bijvoorbeeld workshops 
voor ouders in het kader van 
het nieuwe vierjarig Koersplan 
van de ISOB en een jubileum-
feest voor alle medewerkers. 
Onlangs woonden alle 300 
medewerkers in het AZ-stadi-
on een studiedag bij met als 
thema kindermishandeling. 
Smid: „Dit jubileum willen we 
vieren op een manier die past 

bij de ISOB. Sinds de vorming 
van de ISOB 20 jaar geleden 
is er veel bereikt. Er zijn volop 
ambities om het rijke onder-
wijsaanbod van onze scholen 
op peil te houden en waar mo-
gelijk te versterken.’’  

Koepel 
ISOB (Intergemeentelijke 
Stichting Openbaar Basison-
derwijs) begon in 2000 als 
bestuur van de scholen voor 
openbaar onderwijs in vijf ge-
meenten in Noord- en Midden 
Kennemerland en is inmid-
dels een koepel van negentien 
openbare scholen die staan 
voor kwalitatief goed onder-
wijs met als motto ‘Samen 
Sterk in Leren’. ISOB telt 300 
medewerkers en 2800 leerlin-
gen. Een masterclass over pedagogische tact door Marcel van Herpen, voor ISOB-medewerkers (foto: ISOB)

Castricum - Scholenbestuur ISOB bestaat in 2020 20 jaar. De scho-
lenkoepel van onder meer de openbare basisscholen Juliana van 
Stolberg, De Klimop/ Sokkerwei, De Montessorischool en De Rem-
brandt in Akersloot heeft meerdere activiteiten in petto, voor zo-
wel medewerkers als ouders en leerlingen. 




