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INFOPAGINA
Raadsspreekuur 16 april 2018
e raad it oor 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 n keer met vertegenwoordigers van alle fracties spreken. U krijgt
hiervoor 20 minuten de gelegenheid.
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
Op 26 april 2018 zal het eerstvolgende reguliere Raadsplein plaatsvinden. Zodra meer informatie over deze bijeenkomst bekend is informeren wij u via deze infopagina.

Kent u iemand die een lintje verdient?
Bijna iedereen kan deze vraag waarschijnlijk wel met ‘ja’ beantwoorden.
ant o eral in ederland e en
mensen zich in voor vele doelen.
Vaak zonder eigen belang, in alle bescheidenheid. En dat zijn nu precies
mensen die in aanmerking kunnen
komen voor een Koninklijke onderscheiding.

Foto: Ernest Selleger
De nieuwe gemeenteraad is gestart. Tijdens een volle raadzaal werden de raadsleden op
donderdag 29 maart geïnstalleerd. In totaal telt de raad nu 25 zetels. Twee zetels meer dan
voorgaande jaren. Dit komt doordat het inwonersaantal van onze gemeente is gegroeid. Een
overzicht van alle raadsleden, wanneer de raad vergadert en hoe je de raad informeert over een
onderwerp staat op www.castricum.nl/raad.

De beste boeren wonen in de stad

Maar dan moeten ze daarvoor eerst
worden voorgedragen. U kunt dat
doen. Want iedereen kan iemand
anders voordragen voor een lintje.
Voordat de burgemeester een lintje
kan uitreiken aan een inwoner van de
gemeente Castricum, wordt er altijd eerst uitgebreid onderzoek gedaan naar de verdiensten van
de persoon die u voordraagt. Dat kost veel tijd. Daarom is het belangrijk om op tijd in actie te
komen.

Op 16 april vindt er een bijeenkomst
plaats van de Overleggroep Buitengebied Castricum. Het thema is De beste
boeren wonen in de stad, Castricumse
veehouders midden in de maatschappij’. Op deze bijeenkomst vertellen
veehouders Ingrid Mooij, Michiel
Mooij en erard Veldt over hun praktijkervaringen. Drie veehouders met
verschillende bedrijven. Hoe runnen ze
hun bedrijf, wat zijn de toekomstplannen en wat komen ze daarbij tegen?
De wet- en regelgeving is complex en
de beeldvorming soms negatief. Deze
avond is er volop ruimte om het hele
verhaal te horen.

om op tijd in actie
Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen’ (rond
Koningsdag) in 2019? Doet u dat dan vóór 1 juli 2018.

De bijeenkomst op maandag 16 april vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang
20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Sluiting om 22.00 uur, waarna drankje en hapje.
De bijeenkomst is openbaar en belangstellenden zijn welkom!

Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding tijdens bijvoorbeeld een jubileum, of een andere bijzondere gelegenheid? Dan moet het aanvraagformulier zes maanden v r
de gewenste datum van de uitreiking bij de burgemeester zijn ingediend.
Aanvraagformulier
Op de website www.lintjes.nl vindt u het formulier dat u hiervoor kunt gebruiken. Wij adviseren
u voor u het formulier verstuurt, eerst even contact op te nemen met het bestuurssecretariaat

Eén servicecentrum voor vier gemeenten
e rontoﬃce mede erkers an de gemeenten Bergen, itgeest, Castricum en eiloo erken
oortaan anuit n centraal ser icecentrum anuit het gemeentehuis an Castricum eant
oorden ij u ragen ia tele oon o hats pp oor u erandert er niets
elt en appt
gewoon nog naar hetzelfde nummer.
We werken elke dag aan onze dienstverlening. De samenwerking met Bergen, Uitgeest en Heiloo is een goed moment om onze manier van werken aan te pakken. Door te werken vanuit een
servicecentrum op n locatie leren de medewerkers van de gemeente van elkaar en kunnen
ze elkaar vervangen bij afwezigheid. Hier blijft het niet bij. De komende twee jaar werken we er
aan om alle vragen via telefoon, app, post en sociale media op één plek binnen te laten komen.
Zo weten we eerder wat er speelt in de gemeenten, kunnen we hier eerder op reageren en onze
dienstverlening verder verbeteren.

Werkzaamheden Laan van Albert’s Hoeve
Maandag 9 april zijn de werkzaamheden aan de Laan van Albert’s Hoeve gestart.
Het werk is verdeeld in 4 fases. Fase 1 start vanaf de Cieweg en loopt tot de Oosterweide.
Verkeer uit de buurt wordt door middel van borden omgeleid. Tussen de Voorweide en Oosterweide is een doorsteek over het ﬁetspad gemaakt. Hier kan het autoverkeer gebruik van maken
om zo de wijk uit te komen. De werkzaamheden van fase 1 duren ongeveer 1 week. Dit is wel
a ankelijk van de weersomstandigheden.
Voor meer informatie tijdens de werkzaamheden kunt u terecht bij Mathijs Ras van de ﬁrma
KWS. Mathijs is bereikbaar via de mail op mras@kws.nl
Voor de omleidingstekening en de tekening met fasering, kunt u terecht op de website
www.castricum.nl/wonen/werken-aan-de-weg 42936.

Repair Café in De Bakkerij op 14 april
Op zaterdagmiddag 14 april is er in De Bakkerij aan de Dorpsstraat 30 in Castricum weer
een Repair Caf . De openingstijden van het Repair Caf zijn van 13.00 tot 16.00 uur. De
entree is gratis (giften zijn welkom). Je betaalt alleen voor eventuele materialen.
Dit Repair Caf wordt vier keer per jaar georganiseerd door Transition Town Castricum en
De roene Bak en is toegankelijk voor jong en oud. Een mooi moment om langs te komen
met uw kapotte spullen en deze samen met onze vrijwilligers te repareren. Reparaties zijn
mogelijk aan kleine elektrische en huishoudelijke apparaten. Ook is er advies mogelijk bij
computerproblemen en kan er hulp geboden worden bij textielreparaties en bij haken en
breien. Helaas is er dit keer geen advies bij ﬁetsreparaties.
Vrijwilligers helpen u om samen spullen te repareren, waarna u het zoveel mogelijk zelf
afmaakt. Repareren en reparaties zijn uiteraard op eigen risico.

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.

Vitale verblijfsrecreatie brengt kansen voor
Noord-Holland Noord
oord olland oord is een populaire estemming oor toeristen en recreanten aarlijks
verblijven er miljoenen gasten bij één van de ruim 220.000 slaapplaatsen in de hotels, pensions, ungalo parken o op campings in de regio Om de toppositie an de oord ollandse
er lij srecreatie te ehouden moeten ondernemers hun aan od aanpassen aan de erander
ende consumenten ehoe en Om ook in de toekomst aantrekkelijk te lij en oor toeristen
he en Castricum en de andere
gemeenten in samenspraak met de markt er lij srec
reatie edrij en , natuurorganisaties en rancheorganisaties een regionale isie op de er lij
srecreatie ont ikkeld
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Maak een afspraak via
www.castricum.nl/afspraakmaken.
Of bel 14 0251.

De gezamenlijke visie Regionale Visie Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord’ heeft als doel om
in 2030 de meest vitale verblijfsregio van Nederland te zijn. De gemeenten willen met de visie
de markt uitdagen om te komen met mooie onderscheidende concepten die de regio versterken. We zien graag dat er geïnvesteerd wordt in de regio, juist nu de markt er klaar voor is. Maar
dat wel op een duurzame wijze, waarbij kwaliteit en een verantwoorde landschappelijke inpassing belangrijke voorwaarden zijn. Ontwikkelingen die voor de lange termijn goed zijn voor de
lokale economie, met onderscheidende concepten die het imago van de regio echt versterken.
Dit geeft de regiogemeenten een grote verantwoordelijkheid. Hoe zorgen we voor de juiste kaders waarbinnen de markt kan zorgen voor een toekomstbestendige branche? Hoe zorgen we
voor balans tussen landschap, inwoners en bezoekers? De regionale visie op de verblijfsrecreatie
geeft antwoord op deze vragen. Het is gelukt om samen met de belanghebbenden partijen te
komen tot een inspirerend toekomstbeeld voor verblijfsrecreatie in ons gebied. Naast inspiratie
biedt het ook concrete handvatten om initiatieven voor uitbreiding, herontwikkeling en nieuwbouw te toetsen. En geeft het aanbevelingen voor een gerichte aanpak van het bestaande
aanbod. Hoe bieden we de parken zonder toeristisch toekomstperspectief mogelijkheden voor
herbestemming, verplaatsing of sanering?
Rond de zomer van 2018 worden de visie en het ontwikkelkader ter vaststelling aan de nieuwe
gemeenteraden voorgelegd.

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.

welkom

Wij zitten voor u klaar.

Stuur gerust een appje
Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek?
We zijn ook bereikbaar via WhatsApp.
Laat je bericht achter op 06 19 42 96 61.
Toch bellen? Dan niet naar dit nummer maar naar 14 0251.
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Aangevraagde vergunningen

Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een afspraak
te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij omgevingsvergunning@debuch.nl.
Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Erachter staat de datum waarop deze ontvangen zijn.
U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Tegen een
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag.
Deze publicatie is alleen ter informatie.
Datum Adres
220318
illem de ijgerlaan in Castricum
het plaatsen van een dakopbouw
rinses renestraat in Castricum
het vergroten van de woning
230318 Project Zandzoom in Limmen
Het bouwen van drie woningen
250318 Oosterzijweg achter Oosthoek tot A9 in Limmen
Het dempen en graven van sloten en aanleggen dammen
270318 ag ammarskjoldlaan in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
280318 rinses renestraat in Castricum
Het vergroten van de woning (1e verdieping)
290318 Maatlat in Limmen
Het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw
300318 uhout an der eenstraat in Castricum
Het vergroten van de woning
020418 Kapelweg 58 in Limmen
Het bouwen van een woning
ederik in Castricum
Het aanleggen van een uitrit
030418 Bleumer eg in Castricum
Het bouwen van twee veldschuren
040418 ern straat in Castricum
Het vervangen van een dakkapel

Omgevingsvergunning – reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te
verlenen:
Datum Adres
270318
romplaan in Castricum
Het vergroten van de woning
Castricummer er
in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw
280318
ilgenlint t m
one en , Berkenlint t m
e en in immen
immer inten ase c
Het bouwen van 2 woongebouwen en 2-rij-woningblokken
290318 uin eg in Castricum
Het tijdelijk verharden van het terrein
030418
alnootlint t m
e en , t m
one en , mandellint t m
e en ,
t m
one en , a elnootlint t m
e en , ieu elaan t m
e en
in immen immer inten ase
Het bouwen van 50 woningen
040418 Buurtweg 20 in Akersloot
Het vervangen van de WTW-kast
050418
a en urgh in Castricum
Het vergroten van de woning
Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen zes
weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de kennisgeving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

Verleende APV-vergunning

Datum Adres
270318
esterplein a speel eld in Castricum
Evenementenvergunning Opening Buiten oga seizoen 2018 op zondag 15 april
2018
ee eg
in Castricum
Evenementenvergunning NK Big air Kitesurfen, 1 dag in het weekend binnen de
windramen op zaterdag 31 maart 2018 tot vrijdag 15 juni 2018 en van zaterdag 1
september 2018 tot zondag 14 oktober 2018 tussen 8.00 uur en 18.00 uur. Dit is
a ankelijk van de windsnelheid
Gemeente Castricum
De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling gesteld
Collectevergunning Stichting Help Ons van maandag 15 oktober 2018 en zaterdag
en worden niet verder behandeld
20 oktober 2018
Achterweg 22 in Limmen
Buiten ehandeling Burgemeester ieu enhuijsenstraat in immen
Ontheﬃng art.35 Drank- en Horecawet tijdens Bokkentocht Limmen/Heiloo op
Het veranderen van de kozijnen en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de
zaterdag 21 april 2018 en zondag 22 april 2018 van 13.00 uur tot 21.00 uur
woning
280318 Vuurbaak in Limmen
Buiten ehandeling ogeduin in Castricum
Evenementenvergunning Koningsdag 2018 in het park aan de Vuurbaak in Limmen
Het bouwen van een schuur
op 27 april 2018 van 8.00 uur tot 18.00 uur.
orpsplein Castricum
Verlengen behandeltermijn
Evenementenvergunning Koningsdag 2018 Castricum op Dorpsplein in Castricum
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de
vrijdag 27 april 2018 van 15.00 uur tot 24.00 uur.
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
290318 Bakkummerstraat d ijle eg in Castricum
Datum Adres
Evenementenvergunning Koningsdag 2018 Bakkum op vrijdag 27 april 20187 van
290318 Buurtweg 20 in Akersloot
08.00 uur tot 17.00 uur
Het vervangen van de WTW-kast op het dak van basisschool De Brug
ilhelminaplein ter hoogte an in kersloot
orpsstraat in Castricum
Evenementenvergunning Koningsdag 2018 bij De Storey Klub in Akersloot op
Het brandveilig gebruik
vrijdag 27 april 2018 van 12.00 uur tot 21.00 uur
030418 Tulpenveld 3 in Limmen
Het bouwen van een berging
Bezwaar
040418 tierop in e oude
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen
Het uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. het funderingsherstel
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een
050418
iele aal in Castricum
bezwaarschrift indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat
Het plaatsen van een tuinmuur
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bij de kennisgeving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de APV via apv@
debuch.nl of via 088 9097561.

Verkeersbesluit d.d. 11 april 2018
In de Staatscourant van 11 april 2018 worden de volgende verkeersbesluiten gepubliceerd:
Besluit
1. het bestemmen van de half-verhoogde rode stroken langs De Bloemen (tussen Koekoeksbloem/Wederik en Henri Dunantsingel) als ﬁetsstroken, door middel van het aanbrengen
van ﬁetssymbolen op de rode verharding, zoals bedoeld in artikel 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990 en zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.
Tevens wordt de doorgetrokken belijning tussen de zwarte rijloper en de half-verhoogde
rode ﬁetsstroken vervangen door onderbroken belijning, waardoor duidelijk is dat
andere bestuurders dan ﬁetsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig de ﬁetsstroken mogen gebruiken om een tegenligger te kunnen passeren;
2. het uitbreiden van de 30 km/h-zone door middel van het verplaatsen van verkeersborden
A1 (Zone) en A2 (Zone) op de Laan Albert’s Hoeve van net ten oosten van het kruispunt
met de Dorcamp naar net ten oosten van het kruispunt met de Rietkamp en het verwijderen van verkeersborden A1 (Zone) en A2 (Zone) op het kruispunt Dorcamp-Laan van
Albert’s Hoeve, zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening;
3. het opheﬀen van de voorrangsregeling op het kruispunt De Bloemen-De Bloemen (ter
hoogte van sportcentrum De Bloemen), door middel van het verwijderen van verkeersbord B5 en B6, zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening;
4. het opheﬀen van de voorrangsregeling op het kruispunt De Bloemen-Henri Dunantsingel,
door middel van het verwijderen van verkeersborden B4, B5 en B6 en het verwijderen
van de op het wegdek aangebrachte haaientanden, zoals bedoeld in bijlage 1 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en zoals aangegeven op de bij dit
besluit behorende tekening;
5. het circa 50 meter naar het noorden verplaatsen van de voetgangersoversteekplaats op
de Laan van Albert’s Hoeve ter hoogte van huisnummer 138 (kern Castricum) naar perceelnummer 134, door middel van het verwijderen en aanbrengen van zebramarkering
op het wegdek, zoals bedoeld in artikel 49, lid 2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het verwijderen en plaatsen van verkeersborden L2, zoals bedoeld
in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en zoals beschreven in hoofdstuk IV, paragraaf 2, lid 9 van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens en zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening;
6. het instellen van voorrangsregeling op het kruispunt Laan van Albert’s Hoeve – C.F.
Smeetslaan, door middel van het plaatsen en verwijderen van verkeersborden B6, zoals
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het
aanbrengen en verwijderen van haaientanden, zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV
1990 en zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening;

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

7. het instellen van voorrangsregeling op het kruispunt Laan van Albert’s Hoeve – Dorcamp/
M.L. Kinglaan, door middel van het plaatsen van verkeersborden B3 en B6, zoals bedoeld
in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het aanbrengen
van haaientanden, zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 en zoals aangegeven op
de bij dit besluit behorende tekening;
8. het instellen van voorrangsregeling op het kruispunt Laan van Albert’s Hoeve – Molendijk
ten gunste van ﬁetsverkeer op de Molendijk, door middel van het plaatsen van verkeersborden B6, zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het aanbrengen en verwijderen van haaientanden, zoals bedoeld in artikel
80 van het RVV 1990 en zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.
De volledige tekst van deze verkeersbesluiten – inclusief bijbehorende tekening – kunt u
inzien op: www.oﬃcielebekendmakingen.nl/staatscourant.
Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen schriftelijk binnen zes weken na
de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift
niet per email indienen. Stuur uw bezwaarschrift aan het college van burgemeester en
wethouders van Castricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. In uw bezwaarschrift moet in
ieder geval staan:
- uw naam, adres en telefoonnummer;
- de datum;
- een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- uw handtekening.
Wij vragen om uw telefoonnummer omdat we soms contact opnemen met bezwaarmakers
om te bespreken wat de beste behandeling is van het bezwaarschrift.
Vraagt u zich af of een bezwaarprocedure de juiste weg is? De Bezwaarkaart van de Nationale Ombudsman kan helpen bij het maken van uw afweging. U vindt deze op de website van
de Nationale Ombudsman (www.ombudsman.nl). In het zoekscherm typt u “bezwaarkaart.
pdf” in.
Voorlopige voorziening
Naast het bezwaarschrift kunt u om een voorlopige voorziening vragen. Dit kunt u doen als
u nadelige gevolgen van het besluit voorziet tijdens de behandelingsprocedure van uw bezwaarschrift. Voor de behandeling van dit verzoek moet u griﬃerecht betalen.
Een verzoek kunt u doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; hiervoor heeft u wel
een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Schriftelijk kan ook: bij de Rechtbank NoordHolland, Sectie Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
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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

