
Oliebollen gebakken? Lever uw gebruikte bakolie en frituurvet in. Dan krijgt het een tweede 
leven als biobrandstof. Het gebruik van biobrandstof is goed voor het milieu. Het enige dat u 
hoeft  te doen is de gebruikte oliën en vett en apart inleveren voor rec cling.
U kunt uw gebruikte frituurvet en bakolie inleveren op het afvalbrengstati on, bij het Klein 
Chemisch Afvaldepot (KCA) maar ook bij steeds meer supermarkten.

Van frituurvet naar biobrandstof 
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Onze openingstijden rond 
kerst en jaarwisseling 
De publieksbalies en gemeentehuis zijn gesloten op:
L T OP: Dinsdag 24 december sluiten publieksbalies n gemeentehuis eerder: om 15:00 uur
Woensdag 25 december (Kerst): gesloten
Donderdag 26 december (Kerst): gesloten 
L T OP: Dinsdag 31 december sluiten publieksbalies n gemeentehuis eerder: om 15:00 uur 
Woensdag 1 januari (Nieuwjaar): gesloten

et afvalbrengstati on is gesloten op
Woensdag 25 december (Kerst): gesloten
Donderdag 26 december (Kerst): gesloten
L T OP: Dinsdag 31 december sluit het afvalbrengstati on eerder, om 15:00 uur. 
Woensdag 1 januari (Nieuwjaar): gesloten

fvalinzameling rolcontainers en plasti c 
verzamelzakken)
Zie voor aangepaste data waarop het afval 
wordt ingezameld de app afvalwijzer of 
www.mijnafvalwijzer.nl. Gebruikt u een 
ondergrondse container voor huisvuil, glas, of 
papier? Houd er dan rekening mee dat deze 
door de feestdagen eerder vol kan zitt en. U 
kunt dan een andere container proberen of 
het afval nog even thuis bewaren. Zet uw 
afval er alstublieft  niet naast  

 

Agenda Raadsplein 19 december 2019 
  Commissies
19.30  21.00 Vervolgbehandeling moti es en amendementen bij woonvisie 
  2020  2025  
19.30  20.15 Moti es en amendementen bij Integraal Huisvesti ngsplan (IHP)
20.15  21.00 Commissie Algemene Zaken
  1A Wijziging in aanwijzing bestuurlijke afvaardiging in R VVI HVC en  
  de R 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
  2  Vragen uit de raad
  Pauze
21.15  22.00 Programma n tegen eenzaamheid
21:15  22:00 Moti e Natuurinclusief bouwen

22:15  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 Wijziging in aanwijzing bestuurlijke afvaardiging in R VVI HVC en 
     de R Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
  5 Sluiti ng

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

Het is inmiddels bijna een traditi e: 
de deelname van het Clusius 
College en burgemeester Mans aan 
de schrijfmarathon van Amnest  
Internati onal. De eerste burger deed 
ook dit jaar weer mee in het klaslokaal 
van de tweedejaars leerlingen. Met 
de schrijfmarathon wordt aandacht gevraagd voor onrecht tegen jongeren in de wereld. Overal 
ter wereld belanden jongeren in de gevangenis omdat ze opkomen voor de rechten van anderen. 
Of worden mishandeld of gediscrimineerd om wie ze zijn. Dit onrecht moet stoppen. Daarom 
schrijven duizenden kinderen brieven die allemaal worden verstuurd. De stapels komen terecht 
bij de machthebbers. Met postzakken tegelijk. Probeer dat maar eens te negeren  Voor meer 
informati e: www.amnest  .nl write-for-rights 

Burgemeester 
Mans schrijft voor 
Amnesty

Eigen bijdrage voor 
Wmo-ondersteuning 
in 2020
Iedereen moet kunnen meedoen in 
de samenleving. En zoveel mogelijk 
zelfstandig kunnen (blijven) wonen. 
De gemeente regelt ondersteuning 
hiervoor via de ‘Wet maatschap-
pelijke ondersteuning’ (Wmo). Het 
kan zijn dat u een eigen bijdrage 
(abonnementstarief) moet betalen 
voor de kosten van hulp en ondersteuning. De gemeente hee   de hoogte van de eigen 
bijdrage vastgesteld op maximaal € 19,00 per maand. Deze bijdrage geldt vanaf 1 januari voor 
alle voorzieningen tezamen die onder het abonnementstarief vallen, ongeacht hoeveel voor-
zieningen u afneemt.

Eigen bijdrage (abonnementstarief) maximaal € 19,00 per maand
U betaalt in 2020 voor de meeste hulp of ondersteuning uit de Wmo maximaal  19,00 per 
maand. In 2019 was dit maximaal  17,50 per vier weken. 
Bent u getrouwd of heeft  u een partner? n is minimaal n van u nog geen 66 jaar en 4 
maanden (AOW-leeft ijd)? Dan hoeft  u in 2020 voor de meeste hulp uit de Wmo niets te betalen.

Voorbeelden hulp en ondersteuning
U kunt hulp en ondersteuning aanvragen als het bijvoorbeeld gaat om:
• een schoon en lee  aar huis (huishoudelijke ondersteuning)
• kunnen lopen of bewegen in en om uw huis
• het goed regelen van prakti sche zaken, bijvoorbeeld het bijhouden van fi nanciele zaken
• voldoende sociale contacten
• reizen binnen uw woonplaats regio
• een nutti  ge dagbesteding
• structuur in de dag of week.

Wilt u weten welke hulp of ondersteuning onder de eigen bijdrage van  19,00 per maand valt? 
Kijk dan op op castricum.nl wmo

Hulp aanvragen
Inwoners met behoeft e aan ondersteuning kunnen contact opnemen met het Sociaal Team. 
De consulenten kunnen direct antwoord geven of een oplossing bieden. Bij ingewikkeldere vra-
gen of wanneer er meer ondersteuning nodig is, komt de consulent thuis voor een gesprek. Als 
het nodig is, regelt het Sociaal Team voor u een persoonlijke oplossing vanuit de Wmo: 
een maatwerkvoorziening.

Uitvoering door het CAK
Het centraal administrati ekantoor (het CAK) berekent en int de eigen bijdragen. Heeft  u vragen 
over de betaling van de eigen bijdrage? Neem dan contact op met het CAK of lees eerst de 
informati e op hun website: htt ps: www.hetcak.nl wmo2020

Meer weten?
Heeft  u andere vragen over de Wmo? Op castricum.nl wmo leest u ook hoe u contact op kunt 
nemen met het Sociaal Team van de gemeente.

Met de feestdagen heeft  u vaak extra glasafval. Wij proberen zo goed mogelijk op het extra aan-
bod van glasafval in te spelen. Als het toch voorkomt dat de glascontainer in uw buurt vol zit, 
verzoeken wij u uw glasafval niet naast de container te plaatsen maar dit op een ander ti jdsti p 
weg te brengen. Ook kunt u het glas naar het afvalbrengstati on brengen. lasafval naast de 
container kan een gevaar opleveren voor mens en dier.

Glasafval

Vanaf 1 januari kunt u met uw grof vuil en bouwafval terecht bij alle  milieustraten in Bergen, 
itgeest  Castricum en eiloo. De openingsti jden van de milieustraten worden verruimd zodat 

er elke dag – behalve zondag-  een milieustraat open is bij u in de buurt. Op deze manier kunt 
u zelf kiezen wat u het beste uitkomt.

In het grondstoff enbeleidsplan staat dat afval beter gescheiden moet worden. Afval is grondstof 
en kan vaak worden hergebruikt. De gemeente wil het scheiden van afval makkelijker maken. 
Het openstellen van alle milieustraten voor iedereen is daarin een eerste stap. Zo kunnen we 
hier in onze gemeente ook het grof vuil zoveel mogelijk scheiden, verwerken en hergebruiken.

egbrengen is grati s
Uw afval wegbrengen naar een milieustraat is overal grati s. Afval wat u hier a  evert wordt gesc-
heiden, gerec cled en waar mogelijk hergebruikt.
Kunt u niet naar een milieustraat komen? Dan kunt u het grof vuil ook aan huis laten ophalen. 
Hiervoor wordt  14,00 per keer berekend. U kunt een afspraak maken voor het ophalen van 
grof vuil via de website van de gemeente. 

De regels voor het brengen van uw afval zijn gelijk in alle gemeenten. U kunt in elke milieustraat 
al uw afval kwijt, maar voor sommige goederen geldt wel een maximum. Onze medewerkers 
op de milieustraat zijn bekend met alle soorten afval en weten precies welke afvalsoort waar 
gestort moet worden. U kunt hen alti jd om hulp vragen, maar het is wel de bedoeling dat u uw 
afval vooraf vast  zoveel mogelijk sorteert. 

Vanaf 1 januari 2020 bent u welkom bij de buren!
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Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen
Datum Adres 
061219 Duinmeiershof 17 in Castricum 
 het bouwen van een schuur (WABO1901976)
 Molenlei 9 in Akersloot 
 het realiseren van een opslagplaats (WABO1901980)
111219 Dorpsstraat 113 in Castricum  
 het aanpassen van de antennes (WABO1902004)

Vergunningsvrije aanvraag
 Bachstraat 31 in Castricum  
 het vergroten van de woning (achterzijde) (WABO1901857)

Buiten behandeling
 Binnengeest 51 in Akersloot . 
 het vervangen/vergroten van een tuinhuis (WABO1901749)
 Brugstraat 12 in Limmen  
 het verbouwen van de woning en het vervangen van de schuur (WABO1901733)
 
Behandeltermijn aanvraag verlengd, max. 6 weken
091212 Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat  21 in Limmen 
 het plaatsen van een aanbouw (WABO1901739)

Vergunning verleend (reguliere procedure)
101212 Kerkweg 2c Limmen  
 het vervangen van de handelsreclame (WABO1901818)
111212 Meester Bodewesstraat 17 in Castricum 
 het plaatsen van een dakkapel (WABO1901845)
131219 Van Polanenlaan 1 in Castricum. 
 het vergroten van een garage (WABO1901756)
 Geesterduin 36 in Castricum 
 aanleggen van een geluidsscherm nabij AH (WABO1901863)

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

Collecti eve festi viteiten 2020 gemeente Castricum

Het college van Castricum heeft  op grond van arti kel 4:2, lid 1 van de Algemene plaatselijke 
verordening gemeente Castricum (APV) de bevoegdheid een aantal dagen ten behoeve van 
de zogenaamde collecti eve festi viteiten voor 2020 aan te wijzen.
Dit betekent dat op deze dagen een aantal geluidsvoorschrift en, conform de in de APV 
opgenomen geluidstabel, wordt verruimd voor (in) commerciële inrichti ngen. Wel blijft  de 
verplichti ng voor exploitanten van deze inrichti ngen bestaan om alles te doen of na te laten 
wat redelijkerwijs mag worden verwacht om overmati ge hinder te voorkomen. 
Dit aanwijzingsbesluit geldt niet voor evenementen die in de openlucht georganiseerd zijn 
en waarbij inzet is van versterkt geluid. Daarvoor vraagt de organisati e een evenementen-
vergunning aan. 

Collecti eve festi viteiten 2020 gemeente Castricum
De volgende evenementen aanwijzen als collecti eve festi viteiten in 2020 volgens arti kel 4:2 
van de Algemene plaatselijke verordening van gemeente Castricum.

Hele gemeente
Koningsnacht  zondag 26 april 2020 op maandag 27 april 2020 vanaf 18.00 uur
Koningsdag maandag 27 april 2020

Kern Akersloot (inclusief de Woude)
Kermis Akersloot zaterdag 1 augustus 2020 tot en met dinsdag 4 augustus 2020

Kern Castricum
Kermis Castricum zaterdag 8 augustus 2020 tot en met dinsdag 11 augustus 2020

Kern Limmen
Kermis Limmen vrijdag 4 september 2020 tot en met maandag 7 september 2020

Kern Bakkum
Kermis Bakkum vrijdag 9 oktober 2020 tot en met zondag 11 oktober 2020

Offi  ciële mededelingen woensdag 18 december

Ben je tussen de 16 en 27 jaar en heb je een 
tussenjaar? Of zoek je werk, en sta je open 
voor een manier om op een zinvolle manier 
bezig te zijn? Dan is het ‘Gouden Kans 
Project’ een mooie kans om je talenten 
te ontdekken en te ontwikkelen. Als je 6 
maanden lang 20 uur per week beschikbaar 
bent, dan kun je je aanmelden op www.
goudenkansproject.nl/vraag-gouden-ti cket-
aan; er zijn 25 Gouden Tickets beschikbaar 
voor de eerste groep, die in januari begint. 

Talenten ontwikkelen
Je doet in het Gouden Kans Project in zes 
maanden ti jd bijzondere werkervaring op
met een ‘goed gevoel project’. Je begint 
samen met andere jongeren met een 
gezamenlijke startweek om jezelf, en elkaar 
beter te leren kennen. Vervolgens volg je een 
inspirerend workshopprogramma. Ontdek 
wat je interesses, talenten en doelen zijn en 
ga daar mee aan de slag. Daarna steek je, 
samen met andere jongeren, de handen uit 
de mouwen bij een maatschappelijk project. 
Je leert van elkaar! Het is een mooie kans 
om ervaring op te doen en een duidelijker 
beeld te krijgen van je toekomst.

Betrokken organisati es
Het Gouden Kans Project is een project van de gemeente Alkmaar dat voor de regio 
Noord Holland Noord wordt gecoördineerd door het RPAnhn (Regionaal platf orm 
arbeidsmarktcommunicati e). Verschillende organisati es werken samen om een goed programma 
en een passende begeleiding voor een brede doelgroep jongeren te bieden. Tot 1 oktober 2021 
kunnen 8 groepen van 25 jongeren deelnemen in de regio Noord Holland Noord. Het project 
krijgt fi nanciering vanuit het Acti eprogramma Maatschappelijke Dienstti  jd van de Ministeries 
VWS, OC&W en SZW. 

Pak jij deze gouden kans?

Over ruim een maand is het Oud en Nieuw. Het moment dat in heel Nederland vuurwerk 
wordt afgestoken. Dit mag op oudejaarsavond tussen 18.00 en 02.00 uur. Maar nu al ontvangt 
de politi e regelmati g klachten over het afsteken van vuurwerk.

Melden overlast door vuurwerk
Ondervindt u overlast door vuurwerk, meld dit dan bij de politi e. Ook als u denkt dat iemand 
illegaal vuurwerk opslaat, verkoopt of afsteekt. U kunt dit melden via het telefoonnummer 
0900-8844. Vanaf vrijdag 20 december tot en met 1 januari wordt er extra toezicht gehouden op 
het afsteken van vuurwerk. De toezichthouders kunt u dan ook  rechtstreeks bellen als er vuur-
werk wordt afgestoken voor oudjaarsavond.   

Wat kan ik doen bij overlast door vuurwerk?

Alle persoonsgegevens van inwoners staan in de Basisregistrati e Personen (BRP). 

Wie mag deze gegevens opvragen?
Deze gegevens mogen worden opgevraagd door instellingen die wett elijke taken uitvoeren. 
Bijvoorbeeld de Belasti ngdienst, het UWV, zorgverzekeraars of pensioenfondsen.
Andere instanti es die gebruik kunnen maken van uw persoonsgegevens zijn:

• 1. advocaten, als ze kunnen aantonen dat ze de gegevens nodig hebben voor een    
     gerechtelijke procedure 

• 2. niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen 

• 3. organisati es met een maatschappelijke functi e, bijvoorbeeld op het gebied van  
     ouderenzorg, jeugdwelzijnswerk of gehandicaptenzorg 

• 4. de Sti chti ng Interkerkelijke Ledenadministrati e (SILA), die de ledenadministrati e bijhoudt  
    voor kerkgenootschappen 

Wilt u weten welke instellingen úw gegevens krijgen? Kijk dan op www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

Geheimhouding aanvragen
Wilt u niet dat uw persoonlijke gegevens aan maatschappelijke instellingen worden 
verstrekt (groepen 2, 3 en 4 hierboven)? Dan kunt u de gemeente schrift elijk verzoeken 
om uw persoonsgegevens geheim te houden. Het aanvraagformulier ‘geheimhouding 
persoonsgegevens’ vindt u op www.castricum.nl en moet per persoon worden ingevuld.
De gemeente verstrekt uw gegevens dan alleen nog aan overheidsinstellingen die ze nodig 
hebben voor het uitvoeren van hun wett elijke taak. Dat kunt u niet tegenhouden.

Geen gegevens naar parti culieren of commerciële organisati es 
Uw gegevens worden zonder uw schrift elijke toestemming nooit verstrekt aan:
• commerciële instellingen 
• parti culieren (ook niet voor bijvoorbeeld een reünie) 

Geheimhouding niet alti jd mogelijk
In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens niet geheim blijven, ook al heeft  u 
hiervoor een verzoek ingediend. Als overheidsinstellingen of andere instellingen met 
een publiekrechtelijke taak om uw gegevens vragen, is de gemeente verplicht deze te 
verstrekken. Het kan ook dat een advocaat bij de gemeente om uw gegevens vraagt, als er een 
gerechtelijke procedure wordt gestart waarbij u betrokken bent. In dat geval mag u eerst uw 
mening geven, voordat de gemeente uw gegevens verstrekt.

Geheimhouding stopzett en
U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer laten opheff en. Het formulier 
vindt u op www.castricum.nl.

Geheimhouding bij verhuizing
Als u binnen onze gemeente verhuist, blijft  de geheimhouding van uw gegevens geldig. 
Maar ook als u verhuist naar een andere gemeente, dan hoeft  u in de nieuwe gemeente niet 
opnieuw een verzoek tot geheimhouding te doen. De geheimhouding blijft  van kracht totdat u 
een verzoek doet om de geheimhouding op te heff en.

Geheimhouding van uw persoonsgegevens




