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INFOPAGINA
Raadsspreekuur 16 april 2018
De raad zit voor u klaar tijdens het Raadsspreekuur
Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracties 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
tijdens het Raadsspreekuur dat elke twee weken plaatsvindt op maandagavond
tussen 19.15 uur en 20.15 uur. U hoeft dan niet bij alle fracties langs, maar
kunt in één keer met vertegenwoordigers van alle fracties spreken. U krijgt
hiervoor 20 minuten de gelegenheid.

Maak
een
afspraak
Maak
een

Komt u langs op het gemeentehuis?
Voor steeds meer producten kunt u
een afspraak maken. Dan zitten wij
voor u klaar en bent u meteen aan
de beurt.

afspraak

Maak een afspraak via
www.castricum.nl/afspraakmaken.
Of bel 14 0251.

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 16 april 2018.
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de griﬃe. 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 raadsgriﬃe@castricum.nl.

Raadsplein 26 april 2018

welkom

Op 26 april 2018 zal het eerstvolgende reguliere Raadsplein plaatsvinden. Zodra meer
informatie over deze bijeenkomst bekend is informeren wij u via deze infopagina.

Wij zitten voor u klaar.

Diverse asfaltwerkzaamheden 9 en 10 april
Op maandag 9 en dinsdag 10 april zijn er diverse herstelwerkzaamheden aan het asfalt op de
Hammerskjoldlaan (Castricum), Buurtweg (Akersloot), Middenweg (Limmen). Het gaat om het
afmaken van werkzaamheden die eerder vanwege het slechte weer niet konden doorgaan.

• Buurtweg en Middenweg op 9 april tijdelijk verkeershinder vanwege plaatselijke asfaltreparaties. Doorgaand verkeer blijft mogelijk.
De werkzaamheden kondigen wij met borden aan. Bewoners informeren wij per brief.

Bereikbaarheid
• Hammerskjoldlaan op 9 april van 7:00 tot 16:00 uur en op 10 april van 7:00 tot 12.30 uur is
geen doorgaand verkeer mogelijk, vanwege frezen en asfalteren van de rijbaan. De afvalbakken legen wij op 10 april in de middag.

Meer informatie
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met onze toezichthouder Frank Schönig, telefoonnummer 088 909 75 34 of e-mail frankschonig@debuch.nl

Oﬃciële mededelingen woensdag 4 april 2018
Kennisgeving meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken ter uitvoering van de Wet
milieubeheer bekend dat op grond van artikel 8.41 van deze wet de volgende meldingen zijn
ontvangen:
Activiteitenbesluit milieubeheer
• Aldi Zaandam B.V., Bakkerspleintje 77 (1901EZ) te Castricum, het uitbreiden van het bedrijf
met elektrische ovens waarin brood wordt afgebakken;
• Vof de Graaf-Zonneveld, Zuiderdijkje 5 (1901MR) te Castricum, het uitbreiden van het bedrijf door het vergroten van de minicamping van 15 naar 30 standplaatsen;
• Bp Soomerwegh, Soomerwegh 3 (1902CE) te Castricum, het wijzigen van het bedrijf voor

Colofon
Contact met gemeente
Postbus 1301
1900 BH Castricum
tel. 14 0251 (ma. t/m do. 9:00-16:00 uur; vr.
9:00-12:00 uur)
fax (0251) 661 234
gemeentebestuur@castricum.nl
www.castricum.nl
WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen
Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden
Regel het online
U hoeft niet meer voor alles naar het gemeentehuis. Steeds meer zaken (denk aan

verhuizing doorgeven, uittreksel aanvragen)
kunt u thuis regelen via www.castricum.nl.
Langskomen? Maak online een afspraak voor
zaken als paspoort of rijbewijs, dan bent u
direct aan de beurt.
Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur op werkdagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlimmendewoude@debuch.nl
Openingstijden Gemeentehuis
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort,
rijbewijs, uittreksels en vragen over zorg en
ﬁnanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

een tijdelijke onttrekking van grondwater en het lozen daarvan op het vuilwaterriool in
verband met de inspectie van ondergrondse brandstoftanks;
In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven
moeten voldoen. Deze voorschriften richten zich op de bescherming van het milieu. Wij
controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschriften.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst NoordHolland Noord (RUD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.
Castricum, 4 april 2018

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, griﬃe en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.
Bezoek op afspraak.
Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(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

