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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.

Sport en cultuur 
voor alle kinderen
Lid zijn van een vereniging, meedoen aan sporti eve of culturele 
acti viteiten: alle kinderen moeten zo kunnen opgroeien  

aar in sommige gezinnen is daar niet genoeg geld voor  
Het eugdfonds Sport en Cultuur zorgt dat kinderen wel mee 
kunnen doen  De gemeente werkt samen met het eugdfonds  
Het fonds gee   geen geld aan ouders verzorgers, maar betaalt 
het lidmaatschapsgeld en eventuele benodigdheden direct aan 
de vereniging, of de winkel   

Aanmelden 
Wilt u dat uw kind mee kan doen? 
Meld uw kind dan aan bij een 
tussenpersoon. Bijvoorbeeld bij 
maatschappelijk werk, diaconie, 
Jeugdzorg, schuldhulpverlener, de 
buurtsportcoach of school. 

Hee   u vragen
Meer informati e en 
voorwaarden kunt u vinden op 
jeugdfondssportencultuur.nl/
fondsen/noordholland. Voor vragen 
over dit fonds kunt u ook terecht bij 
de buurtsportcoach in Castricum, 
Joyce van Tunen, e-mail jvantunen@
teamsportservice.nl, telefoonnummer 
06-11271205.

 

Agenda Raadsplein / 
raadsinformatieavond 12 december 2019 

  Commissies
19.30 – 20.45 Integraal Huisvesti ngsplan (IHP) onderwijs
19.30 – 20.45 Fietsbeleidsplan 
  Pauze

  Raadsinformati ebijeenkomst
21.00 – 21.45 Presentati e  consultati e inzake CO2 prioriteringstool voor 
  uitvoeringsprogramma energietransiti e 2020

  Commissies
21.00 – 21.45 Vervolgbehandeling wijziging verordening Sociaal Domein 2017 incl.  
  amendementen
21.45 – 22.30 Moti es en amendementen bij de Woonvisie Castricum 2020- 2025
21.45 – 22.30 Commissie Algemene Zaken*
  1A Reglement van Orde gemeenteraad Castricum
  2A Besluitenlijst raadsvergadering 21 november 2019
  2B Lijst van ingekomen stukken
  2C Lijst ter inzage gelegde informati e
  2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
  2E 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 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 
  B Woonvisie incl. amendementen en moti es (o.v.b. van 
      commissiebehandeling)
  C Wijzigingsverordening Sociaal Domein incl. amendementen 
     (o.v.b. van commissiebehandeling)
  D Reglement van Orde gemeenteraad Castricum 
      (o.v.b. van commissiebehandeling)
  E 2e Financiële rapportage 2019 gemeente Castricum
  F Zienswijze wijziging GR BUCH
  G Wensen en bedenkingen dienstverleningsovereenkomst BUCH
  H Zienswijze begroti ngswijziging B CH
  I Wensen en bedenkingen ten aanzien van voornemen college 
     uitt reding Sti chti ng Rijk
  5 Sluiti ng

Wat vinden jongeren van alcoholgebruik  n 
wat is de prakti jk  Burgemeester oon ans 
leidde op  december Het debat van I  
met 6  derdeklassers van het ac  P  hijsse 
College en het Clusius College  n ging ook 
zelf met de ti eners in gesprek  

Debat
Indrinken, groepsdruk, de kermis en het 
thuis mogen drinken: alles is besproken. De 
leerlingen begonnen hebben de Grote Nix 
Debatquiz gedaan, waarbij ze hun feitelijke 
kennis hebben getest. Twee groepjes van 
acht leerlingen hebben daarna meegedaan 
met het debat over de stelling: het moet voor 
ouders en andere volwassenen stra  aar 
worden om alcohol te geven aan jongeren 
onder de 18 jaar. 
Burgemeester Toon Mans vond het een 
waardevolle middag. “Het is goed dat jong-
eren met elkaar in gesprek gaan over alco-
holgebruik. Om elkaar daarover te horen en elkaar beter te begrijpen. Meningen en adviezen 
vind ik waardevol voor het organiseren en uitvoeren van het regionale programma ‘In Control 
of Alcohol en Drugs’. Het zijn onderwerpen die iedereen aangaan. Samen moeten we daarover 
nadenken en duidelijke afspraken maken. Ik ben trots dat het NIX18 debat in het gemeentehuis 
van Castricum plaatsvond”.

Na afl oop was er (hoe kan het ook anders) een alcoholvrije borrel waar iedereen kon napraten 
over de middag.  

In Control  
Het regionale programma ‘In Control of Alcohol en Drugs’ 
heeft  de scholen uitgenodigd om mee te doen aan het 
debat. Samen met het Trimbos-insti tuut, het 
Debatbureau, Brijder Jeugd en gemeente Castricum heeft  
‘In Control’ vorm en inhoud gegeven aan de middag. 

Jongeren in gesprek over 
alcoholgebruik en de 
‘NIX campagne’

Agenda Raadsplein 19 december 2019 

 
  Commissies
20.00 – 20.45 Programma Eenzaamheidsbestrijding 
  Pauze
21.00 – 21.45 Commissie Algemene Zaken*
  1A Wijziging in aanwijzing bestuurlijke afvaardiging in GR VVI HVC 
        en de GR Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
  2A Besluitenlijst raadsvergadering 12 december 2019
  2B Lijst van ingekomen stukken
  2C Lijst ter inzage gelegde informati e
  2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
  2E Vragen uit de raad
21.00 – 21.45 Moti e Natuurinclusief Bouwen
  
22.00  Raadsvergadering
  1 Opening en mededelingen
  2 Vaststellen agenda
  3 Debat raad
  A Actuele politi eke onderwerpen 
  4 Besluitvorming
  A Integraal Huisvesti ngsplan (IHP) onderwijs
  B Fietsbeleidsplan
  C Wijziging in aanwijzing bestuurlijke afvaardiging in GR VVI HVC 
       en de GR Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
  5 Sluiti ng

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

Wij werken alti jd aan een betere dienstverlening. Soms moeten we daarvoor even iets uitzett en 
of iets weghalen, zodat we aan de slag kunnen. Zo werken wij in de week van 16 december aan 
het maken van een afspraak via de website en de aanmeldzuil in de hal. Lukt het in deze week 
niet om een afspraak te maken via de website? Bel dan even. Dan maken wij een afspraak voor 
u. Heeft  u een afspraak? Dan kan het zijn dat u zich bij de recepti e moet melden, omdat de 
aanmeldzuil even weg is.

Heeft u een afspraak? 
Of wilt u een afspraak maken?
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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 25756160
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

Omgevingsvergunningen
Ontvangen
Datum Adres 
291119 Pagenlaan 16 in Limmen 
 het bouwen van een woning (WABO1901944)
301119 Wilhelminaplein 5 in Akersloot 
 het wijzigen van de constructi e (WABO1901949)

Verleend, reguliere procedure
041219 Dusseldorperweg 65 
 het verbouwen van een woonwerkpand naar vier appartementen 
 (WABO1802013)

Aanvraag Drank- en Horecawet Vergunning

Verleend
031219 Dorpsstraat 42 in Castricum  
 verleende nieuwe aanvraag Drank- en horecavergunning commercieel 
 Okawari BV verzenddatum besluit 3 december 2019 (HORECA190085)

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

Publicati e ontwerpbesluit ambtshalve wijziging 
omgevingsvergunningen milieu, Soomerwegh 3 in Castricum

Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat zij van plan zijn de  
omgevingsvergunning milieu d.d. 25 juli 1994 inclusief de ambtshalve wijziging van d.d. 
16 september 2008 voor tankstati on Kooijman, gelegen aan Soomerwegh 3 in Castricum, 
ambtshalve te wijzigen/te actualiseren. 

De omgevingsvergunning milieu van 25 juli 1994 en de ambtshalve wijziging van 16 sept-
ember 2008 zijn niet meer actueel en voldoen niet meer aan de beste beschikbare tech-
nieken (BBT). Tevens zijn een aantal voorschrift en van rechtswege komen te vervallen.

Ter inzage 
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en overige bijbehorende stukken liggen van 
12 december 2019 tot en met 22 januari 2020 ter inzage bij de gemeente Castricum.

Zienswijzen 
Gedurende de inzagetermijn kan eenieder schrift elijk dan wel mondeling zienswijzen 
indienen. Schrift elijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst Noord-Hol-
land Noord, Postbus 2095, 1620 EB in Hoorn. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze 
ontwerpbesluit omgevingsvergunning milieu, Soomerwegh 3, Castricum, OD.251373.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling 
Regulering van de OD NHN via telefoonnummer 088-1021 300 (graag uiterlijk een week vóór 
afl oop van de termijn). Van de mondelinge zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt.

Informati e
Meer informati e kunt u ti jdens kantooruren verkrijgen bij de Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord, telefoonnummer 088-1021 300.

Offi  ciële mededelingen woensdag 11 december

Op 1 januari veranderen de openingsti jden van de balies voor het regelen van burgerzaken in 
de hal van het gemeentehuis: 
Maandag, dinsdag en vrijdag van 09:00 - 12:00 uur
Woensdag:             12:00 - 16:00 uur
Donderdag:             15:00 - 20:00 uur

Let op: hiervoor moet u alti jd vooraf een afspraak maken! Dat kan via www.castricum.nl of 
telefonisch via 140251. Veel van onze producten kunt u trouwens eenvoudig zelf digitaal 

aanvragen of zelfs afh andelen. Ga daarvoor naar www.castricum.nl/aanvragen-en-regelen. 

Recepti e en afh aalbalie
De openingsti jden voor de recepti e en de afh aalbalie (waar u reisdocumenten en rijbewijzen 
kunt afh alen) blijven gelijk: 
Maandag, dinsdag en woensdag van 08:45 – 12:00 uur
Donderdag: 08:45 – 20:00 uur
Vrijdag: 08:45 – 12:00 uur.

Openingstijden publieksbalie Castricum per 1 januari

13 11 december 2019

Nieuwe voorzitter Muttathara
Castricum - Op 17 december 
zwaait Elly Oude Elferink na 
vier jaar af als voorzitter van 
Stichting Castricum helpt Mut-
tathara. Er is een opvolger ge-
vonden in Castricummer Tim 
de Heer. 

Elly heeft veel geleerd van het 
werken met vrijwilligers. „Het 
draait echt om mensen. Ik sta 
er nog steeds van te kijken hoe-
veel inzet de vrijwilligers hebben. 
En dat komt dus niet door sala-
ris of bonus, want dat is er alle-
maal niet, maar echt door eigen 
motivatie”. Tim kijkt nu sinds een 
maandje mee in de organisatie en 
de inzet van de vrijwilligers valt 
hem ook op. „De betrokkenheid 
is heel groot, de gemiddelde leef-
tijd ligt een stuk hoger dan ik had 
verwacht en er zijn ontzettend 
veel vrijwilligers betrokken bij 
de stichting”. Elly noemt als ver-
beterpunt ruimte bij de inbreng. 
„Daar moeten we echt een oplos-
sing voor vinden. Ook kunnen we 

nog verder gaan in het kiezen van 
de goede doelen die we steunen. 
Mensen die hun artikelen bren-
gen moeten weten welke doelen 
er worden gesteund”. Er wordt 
ook samengewerkt met de ge-
meente. „We spreken nu met de 
gemeente over de rol die Mut-
tathara kan spelen bij het herge-
bruik van materialen die bij de 

Schulpstet worden ingeleverd”. 
Het leukste dat Tim heeft meege-
maakt was het jaarlijkse etentje 
voor de vrijwilligers. 
„De perfecte start van een voor-
zitterschap, waarbij ik hopelijk 
veel kan betekenen voor de stich-
ting en alle goede doelen die we 
met de opbrengsten steunen”. 
(Foto: aangeleverd)

Castricum - Woensdagmiddag 
4 december heeft een 15-jari-
ge jongen een aantal bekeu-
ringen gekregen onder ande-
re in verband met geen richting 
aangeven en het negeren van 
een stopteken. De jongen reed 
op een Tomos brommer en re-
ageerde totaal niet op de aan-
wijzingen van de politie. Ook 
nadat er, door de politie,  ge-
bruik gemaakt was van de op-
tische-geluidssignalen bleef de 
jongen doorrijden op zijn To-
mos. Nadat duidelijk was welk 
kenteken op de Tomos zat is de 
politie naar het huisadres gere-
den van de desbetreffende jon-
gen. Hier werd de jongen even 
daarna aangetroffen en is hij 
voor de afhandeling van de be-
keuringen meegenomen naar 
het politiebureau. De bekeu-
ring rijden zonder rijbewijs was 
de tweede keer voor deze jon-
gen.

Rijden zonder 
rijbewijsStiltewandeling door 

het duingebied
Castricum - Maandag 16 decem-
ber gaat, in deze wintermaand, 
weer een stiltewandeling van 
start en lopen ze door het mooie 
duingebied. Er wordt rond 9.30 
uur verzameld op de parkeer-
plaats bij het informatiecentrum 
De Hoep aan de Zeeweg te Bak-

kum. Na a�oop is gelegenheid 
om voor eigen rekening een kop-
je ko�e/thee te drinken bij Jo-
hanna’s Hof. 
Deelname is gratis, een geldige 
duinkaart is wel noodzakelijk. Bel 
voor verdere informatie: 0251-
654064.

G-disco in kerst-gala-stijl 
bij Discovery
Castricum - Vrijdag 13 december 
is er weer een super G-Disco. Dit 
keer in kerst-gala-stijl. 
Bezoekers worden verwacht in 
hun mooiste pak, jurk, blouse of 
broek. 
DJ Dylan en Gertjan doen een 
echte kerst-kwis en DJ Mytrem 

heeft een speciaal kerst-spel. 
DJ Mytrem en DJ Dylan zijn aan-
wezig met hits van toen en nu. De 
disco is van 20.00 uur tot 22.00 
uur. 
Entree is € 4,- inclusief twee con-
sumptiemunten. Discovery, 
Dorpsstraat 2a Castricum.




