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Nieuwe editie 
Vakantie-
magazine 
Het Vakanti emagazine van 
Wat gaan we doen.nl’ 

is weer uit  
Het blad informeert 
bezoekers van en bewoners 
in de gemeenten Bergen, 
Uitgeest, Castricum en 
Heiloo over alle acti viteiten 
die er te doen zijn.

Het grati s Vakanti emagazine 
geeft  tal van suggesti es voor 
wat je kan gaan doen. n de 
glossy staan achtergrond-
verhalen, advertorials en een 
overzicht van acti viteiten.

Het magazine ligt bij hotels, 
campings, vakanti eparken, 
restaurants, diverse 
winkels, VVV-informati e-
punten, bezoekerscentra, 
bibliotheken, supermarkten 
en acti viteitenaanbieders 
in de gemeente. 
Of lees m digitaal op 
www.watgaanwedoen.nl. 

Castricum lanceert editie 2018 plattegrond 
Voor Liefhebbers
Met de slogan Voor Lie  ebbers’ wil het gemeentebestuur van Castricum al het moois in de 
gemeente op de kaart ze  en  Toerisme zit in de li   en steeds meer bezoekers weten de weg 
naar de oord-Hollandse kust te vinden  Daarom hee   de gemeente een handige pla  egrond 
op brie  aar  ormaat ontwikkeld  Editi e 2 18 is helemaal up-to-date en weer verkrijgbaar

De platt egrond is dit jaar uitgebreid met B&B’s en supermarkten in de gemeente. Tevens zijn 
een aantal lie  ebberijen buiten de gemeentegrens opgenomen. Kortom een overzicht van de 
mooiste plekjes aan de kust en het meer. Een mooi tastbaar en promoti oneel product

De platt egrond is grati s verkrijgbaar bij de toeristi sch-recreati eve ondernemers en op het 
gemeentehuis van Castricum. De platt egrond is niet alleen voor bezoekers; de gemeente bezit 
tal van pareltjes die ook voor de eigen inwoners interessant zijn. De platt egrond is ook online 
beschikbaar op www.voorlie  ebbers.nl. 

Herdenking 4 mei: thema ‘Jaar van het verzet’
19:  uur 
Algemene herdenking bij het Monument voor de Gevallenen Limmen/Castricum 
- Sti lle tochten vanuit Castricum en Limmen komen samen bij monument 
- Tijdens de sti lle tocht vanuit de Dorpskerk Castricum staat men sti l bij het Joods monument     
  naast het Oude Raadhuis en vindt een kranslegging plaats bij de Pancrati us kerk 
- Wethouder Rood spreekt herdenkingsrede uit

Algemene herdenking bij het Vredesmonument Akersloot 
Burgemeester Mans spreekt herdenkingsrede uit

Voorafgaande aan de sti lle tochten zijn er bijeenkomsten in de kerk:
- 18:15 uur Dorpskerk Castricum
- 18:50 uur Dorpskerk Akersloot
- 18:30 uur Corneliuskerk Limmen

Voorafgaand aan het algemene programma vindt om 15  uur een herdenking plaats op de 
begraafplaats bij de protestantse kerk aan de uidkerkenlaan in Limmen. De burgemeester legt 
er bloemen bij de oorlogsgraven. U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Op 4 mei herdenken we de slachto  ers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook van 
oorlogssituati es en vredesmissies daarna. Er worden op diverse plekken herdenkings-
bijeenkomsten georganiseerd (zie elders op deze infopagina). Ook hangen we deze dag de 
vlag halfstok. Overheden moeten zich hierbij aan het vlagprotocol van de Rijksoverheid 
houden. Wilt u ook de vlag half stok hangen, dan mag u dit natuurlijk naar eigen inzicht doen. 

We geven u een paar ti ps, die u eventueel kunt gebruiken:
 

 Gebruik de vlag met de ederlandse driekleur, maar zonder wimpel. 
 Hang de vlag op 4 mei half stok, van 18.00 uur tot zonsondergang 
 Laat de vlag na de twee minuten sti lte halfstok hangen, tot zonsondergang. Daarna kunt   

   u de vlag naar binnen halen.  
 De volgende ochtend (Bevrijdingsdag) kunt u de vlag tot in de top hijsen.

De nati onale herdenking is trouwens alti jd op 4 mei. Meer informati e: www.4en5mei.nl.

Hoe kunt u op 4 mei herdenken? 

Winkelen * Overnachten * Dorpen * Eten en Drinken * Activiteiten * Praktisch DOEN * Regio

in de gemeenten bergen, uitgeest, castricum en heiloo
in der gemeinden bergen, uitgeest, castricum und heiloo

Lintjesregen Castricum
Een zeer geslaagde lintjesregen in Castricum  Maar liefst ti en inwoners onderscheiden, 
waarvan een tot Ridder

De onderscheiding Lid in de Orde van Oranje- assau’ werd door burgemeester Mans uitgereikt 
aan: el van den Bos, Albert Bras, Marianne Vollers, Margreet Denekamp, Dirk Denekamp, 
Piet Baltus, Tiny Veldt-Baltus, Diety de Kloet-Buringa en Gury Lute-Henneman. 

Ton Kenter ontving uit handen van burgemeester Mans de onderscheiding Ridder in de Orde 
van Oranje- assau’. 
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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.

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 publicati e is alleen ter informati e.

Datum Adres
230418 Meester Bodewesstraat 3 in  Castricum
 Het wijzigen van de gevel
 Lange Akker 21 in Limmen
 Het bouwen van een woning 
 Eerste Groenelaan 9 in Castricum
 Het realiseren van een B&B

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:

Datum Adres
260418 Oude Parklaan 8 in Castricum
 Het bouwen van een schutti  ng en schuur (wijziging op eerder verleende 
 vergunning)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:

Datum Adres
230418 Dorpsstraat 65 in Castricum 
 Het brandveilig gebruik van het pand

240418 Julianaweg 77 in Akersloot
 Het vergroten van de woning
 Dusseldorperweg 17 in Limmen
 Het veranderen van de woning en het verplaatsen van de inrit
 Kleibroek 12 in Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel
250418 Willem de Zwijgerlaan 35 in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw 
260418 Kerklaan 11 in Akersloot
 Het herbestemmen van de basisschool tot medisch centrum 

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 bezwaar-
schrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de kennis-
geving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Verleende APV-vergunning
Datum Adres
250418 Dampegheestlaan 2 in Limmen
 Verleende evenementenvergunning Familie Straten Toernooi bij voetbalvereniging  
 Limmen op 
 donderdag 10 mei 2018 tot en met zaterdag 12 mei 2018, Limmen, verzenddatum  
 besluit 25 april 2018 (APV1800224).

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 bezwaar-
schrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de kennis-
geving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de APV via apv@debuch.nl of via 
088 9097561.

Castricum, 2 mei 2018.

Offi  ciële mededelingen woensdag 2 mei 2018

Het afvalbrengdepot op Schulpstet en de onderkomens Wijkbeheer zijn:
Bevrijdingsdag, zaterdag                5 mei 2018  Gesloten 
Hemelvaartsdag, donderdag          10 mei 2018   Gesloten
Vrijdag                                         11 mei 2018   Open
Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei 2018   Gesloten

Gemeentehuis
Hemelvaartsdag, donderdag,         10 mei 2018  Gesloten
Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei 2018  Gesloten

Vervangende dagen afvalinzameling
GFT en PDM Castricum 3:  Donderdag 10 mei wordt  woensdag 9 mei
GFT en PMD Castricum 3A:  Donderdag 10 mei wordt  vrijdag 11 mei
GFT en PMD Limmen 1:   Maandag 21 mei  wordt  vrijdag 18 mei
GFT en PMD Limmen 2:  Maandag 21 mei wordt  dinsdag 22 mei
PMD De Woude:  Maandag 21 mei wordt  woensdag 23 mei

De vervangende ophaaldagen en overige info over afval en inzameling kunt u ook vinden op de 
Afvalwijzer app of www.mijnafvalwijzer.nl. De app kunt u installeren via de Google Play Store.

Aangepaste openingstijden Bevrijdings-
dag, Hemelvaartsdag, Pinksteren 2018

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 ge-
meentehuis. Steeds meer zaken (denk aan 

verhuizing doorgeven, uitt reksel 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 werk-
dagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlim-
mendewoude@debuch.nl 

Openingsti jden 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 voor-
werpen, 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 af-
spraak

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 ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@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

welkom

Wij zitten voor u klaar.

Maak 
afspraak

een 

Maak 
afspraak

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. 

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




