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Regionale Veteranendag Castricum-Uitgeest
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Foto: Veteranencomité Castricum-Uitgeest
Veteranendag 2017
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Op zaterdag 23 juni organiseren de gemeenten Castricum en Uitgeest in nauwe samenwerking
met het Veteranencomit de Veteranendag 2018. De gemeenten eren op deze wijze hun
lokale veteranen met een feestelijk programma. Deze regionale Veteranendag is bedoeld om
(hernieuwd) kennis te maken en bij te praten met mensen die dezelfde ervaringen delen.
Naast de onderlinge kennismaking staat de dag natuurlijk in het teken van waardering voor het
bijzondere werk van de veteranen.
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Het Veteranencomit , bestaande uit Marcel Jansen en Hans Walrave, heeft samen met de
gemeenten een interessant en aantrekkelijk programma opgesteld. Een stoet historische
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Oﬃciële mededelingen woensdag 6 juni 2018
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
250518 Pirola 18 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak
280518 De Bloemen 26 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel (zijdakvlak)
Bakkummerstraatweg 29a in Castricum
Het wijzigen van de bestemming
Lindenlaan 90 in Castricum
Het aanbrengen van een constructieve wijziging
290518 Zeeweg 70 in Castricum
Het plaatsen van een tijdelijke koelcontainer
Lindenlaan 90 in Castricum
Het plaatsen van een erker en het uitbouwen van de achtergevel
De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling
gesteld en worden niet verder behandeld
Ingetrokken: Pirola 18 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak
Vergunningsvrij: Meester Bodewesstraat 3
Het wijzigen van de gevel in Castricum
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
280518 Bleumerweg 12 in Castricum
Het bouwen van twee veldschuren
310518 Tweede Groenelaan 4 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw

Omgevingsvergunning – reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te
verlenen:
Datum Adres
290518 Breedeweg 77 in Castricum
Het bouwen van een schuur
Theebos 24 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel
Zomerschoon 101 in Limmen
Het wijzigen van het kozijn

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

Lindenlaan 90 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw
Hoogegeest 43 in Akersloot
Het bouwen van een woning
Schelgeest 41 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw
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 Evenementenvergunningen (APV*)

Datum Adres
280518 Kerklaan 20 in Akersloot
Verleende doorlopende evenementenvergunning Korenfestival Akersloot bij ’t
Hoorntje op 10 juni 2018 van 13.00 uur tot 19.00 uur, verzenddatum besluit
28 mei 2018 (APV1800501)
Alkmaardermeer en Uitgeestermeer
Verleende ontheﬃng voor het snelvaren op het Alkmaarder- en Uitgeestermeer
op 23 en 24 juni 2018, 17 t/m 19 augustus 2018, 24 t/m 26 augustus 2018, 15 en
16 september 2018, 29 en 30 september 2018, 6 en 7 oktober 2018, verzenddatum
besluit 28 mei 2018 (APV1800444)
290518 Op het parcours op de Van der Mijleweg, de 2e Groenelaan,
de Bakkummerstraat, de Stetweg en de Brederodestraat in Castricum
Verleende evenementenvergunning Ringsteken Bakkum op zondag 24 juni 2018
verzenddatum besluit 29 mei 2018 (APV1800352).
300518 Op de stoep C.F. Smeetslaan in Castricum
Verleende vergunning voor de buitententoonstelling “open je ogen” met het
plaatsen van 16 buitendisplays op de stoep C.F. Smeetslaan in Castricum, van
11 juni 2018 tot 10 juli 2018 , verzenddatum besluit 30 mei 2018 (APV1800510).
* APV = Algemene Plaatselijke Verordening
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 APV-vergunningverlener via apv@debuch.nl of via 088 9097561.
Conceptbegroting 2019 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
Op 22 mei 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Castricum ingestemd met de conceptbegroting 2019 van de Regionale Uitvoeringsdienst
Noord-Holland Noord. Deze dienst voert in opdracht van 17 gemeenten en de provincie
Noord-Holland milieutaken uit. In de conceptbegroting 2019 staat beschreven welke taken
de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord in 2019 van plan is uit te voeren en
welke kosten dit voor de gemeente met zich meebrengt.
De conceptbegroting 2019 ligt vanaf 5 juni 2018, voor een periode van zes weken,
ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis.
Castricum, 6 juni 2018.

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

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

