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INFOPAGINA
Agenda Raadsplein 21 juni 2018
Behandeling Kadernota 2019
Tijd
17.00 – 18.30

19.30 20.45

19.30 20.45

21.00 22.00

21.00 22.00

r is
j ns

Onderwerp
Kamer
1. Opening en mededelingen
Raadzaal
2. Vaststellen agenda
3. Besluitvorming
A. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: zienswijze op jaarrekening
2017, begrotingswijziging 2018 en begroting 2019
B. Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM): zienswijze
op jaarrekening 2017, begrotingswijziging 2018 en begroting 2019
C. WNK Personeelsdiensten: zienswijze op jaarrekening 2017 en
begroting 2019
D. GGD Hollands Noorden: zienswijze op jaarrekening 2017 en
begroting 2019
E. Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD): zienswijze
op jaarrekening 2017 en begroting 2019
. Vuilverbrandingsinstallatie (VVI): zienswijze jaarrekening 2017 en
begroting 2019
G. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA): zienswijze
jaarrekening 2017 en begroting 2019
H. Wijziging van de gemeenschappelijke regeling RHCA
I. Aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet over 2017
. Verordening commissie bezwaarschriften incl. amendement
. Motie loondispensatie
L. Vaststellen Bestemmingsplan Sifriedstraat 34 Castricum
4. Algemene Beschouwingen Kadernota 2019
- Ma imaal 7 minuten per fractie
- Volgorde wordt bij loting bepaald
ommissiebehandeling moties bij programma
1 Kadernota 2019:
Een sociale en vitale gemeente
- Dienstverlening
- Samenleven
- Veiligheid
ommissiebehandeling moties bij programma
3 Kadernota 2019:
Een lee are gemeente
- Wonen en leefomgeving
- Duurzaamheid en milieu
- Beheer en onderhoud openbare ruimte
ommissiebehandeling moties bij programma
2 Kadernota 2019:
Een aantrekkelijke gemeente
- ultuur, Recreatie en Toerisme
- Economische vitaliteit
- Een bereikbare gemeente
ommissiebehandeling moties bij programma
4 Kadernota 2019:
Een ﬁnancieel gezonde gemeente
- inanciële positie
- Bedrijfsvoering
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Raadzaal

Trouwzaal

Raadzaal

21.00 – 22.00
21.00 22.00
22.00 22.45
22.00 – 22.45

Trouwzaal
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Onderwerp
Kamer
Raadsvergadering
Raadzaal
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Debat Raad
A. Actuele politieke onderwerpen
B. Gelegenheid tot plenair debat over Kadernota 2019 inclusief
bespreking van de (gewijzigde) moties
4. Besluitvorming
A. adernota 2019 inclusief moties en amendementen
5. Sluiting
Commissies
Diverse voorstellen:
Raadzaal
Instemmen met voorstel Kustzonering
Wensen en zienswijze t.a.v. actieplan geluid 2018 - 2023
Auditcommissie
Stierop
Rapportage Interbestuurlijk Toezicht
Stierop
Commissie Algemene Zaken*
Raadzaal
1A Besluitenlijst raadsvergadering 26 april 2018
1B Lijst van ingekomen stukken
1 Lijst ter inzage gelegde informatie
1D Mededelingen van het college
- Algemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden
1E Vragen uit de raad
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‘Open je Ogen’ voor mensenhandel
indringende portre en van vrouwen n mannen vragen de aandacht voor mensenhandel
e zeven burgemeesters van de regio Alkmaar ondersteunen de aanpak tegen mensenhandel
aarom reist de tentoonstelling Open je Ogen’ door de gemeenten Op dit moment is de e po
te zien naast het gemeentehuis van Castricum aarna reist de e po door naar Bergen
portre en en verhalen
De tentoonstelling bestaat uit 30 portretten en verhalen van slachtoﬀers. 30 indringende
portretten van vrouwen n mannen, die s mbool staan voor het feit dat mensenhandel onder
onze ogen plaatsvindt. Veiligheid en privac hebben voorop gestaan bij het maken van de
portretten. Daarom zijn de foto’s dusdanig weergegeven dat ze niet direct herleidbaar zijn
tot personen. Zo is in overleg met hen ook gekozen voor de doeken om hun hoofd, waarbij
de ogen vrij zijn: open je ogen. Alle geportretteerden hebben vol overtuiging ingestemd
met het openbaar maken van de foto's. Om zo aandacht te vragen voor het probleem van
mensenhandel.
De portretten zijn in opdracht van oMensha samen met stichting Open Mind tot stand
gekomen en krachtig vastgelegd door fotograaf Ernst oppejans.

Aankondiging cliëntervaringsonderzoek Wmo

Agenda Raadsplein 28 juni 2018
Tijd
19:30 – 20.45

foto: Jan Jong
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In de maand juni organiseert de gemeente een
cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van
de regelingen vanuit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Inwoners die in 2017
gebruik hebben gemaakt van een regeling vanuit
deze wet ontvangen in juni een brief en een
vragenlijst. De gemeente is verplicht om jaarlijks
dit onderzoek te doen. Met de informatie uit het
onderzoek kunnen we werken aan verbetering
van de ondersteuning. Zodra de resultaten van
het onderzoek bekend zijn, naar verwachting in
september, worden deze gepubliceerd op deze
infopagina.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Anja de Vries, telnr. 088 90 97 182.

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.
welkom

Wij zitten voor u klaar.

INFOPAGINA

Hoe toegankelijk is de horeca
in de gemeente Castricum?
staurant
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Restaurant ohanna’s of voldoet aan de eisen van het la orm Gehandicaptenbeleid
Castricum GBC
anager Theo Groentjes kreeg daarom van wethouder Wim Swart en dwin
Steeman van het pla orm de eerste keurmerk’-sticker uitgereikt et is het eerste restaurant
van een hele reeks lokale restaurants waarbij wordt ge nventariseerd of ze voldoende
bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een beperking
Iedereen moet kunnen meedoen’
De aanleiding voor deze actie is het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van
personen met een handicap’, dat sinds juli 2016 ook voor Nederland geldt. Het doel van dit
verdrag is dat ‘mensen met een beperking, welke dan ook, op voet van gelijkheid kunnen
deelnemen aan de samenleving’. Uit eten gaan hoort daar ook bij.
oe toegankelijk is de lokale horeca
Hoe het staat met de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met een beperking
in de gemeente Castricum, gaat het PGBC – met steun van de gemeente - in de komende
maanden onderzoeken. De nadruk wordt gelegd op mensen met een lichamelijke beperking,
dus motorisch, visueel of auditief. Belemmeringen kunnen zijn drempels, het ontbreken van
een invalidentoilet, slechte akoestiek of ongelijkmatige verlichting. Er is voor de inventarisatie
gestart met de restaurants ohanna’s Hof was de eerste. Op korte termijn worden tien
restauranthouders uitgenodigd om met PGB samen te werken de andere 30 volgen later. Actief
aanmelden voor deelname kan ook, via info@pgbc.nl.
Keurmerk-sticker
Deelnemende restaurants krijgen tijdens het bezoek, indien nodig, praktische tips om de
toegankelijkheid te verbeteren. De restaurants die volgens het PGBC voldoende toegankelijk
en bruikbaar zijn, krijgen bij wijze van (onoﬃcieel) keurmerk, een sticker. ij kunnen zich
daarmee proﬁleren. De gemeente en PGB besteden vervolgens aandacht aan het project en de
(positieve) uitkomsten ervan.
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Wie en wat is het GBC
Het PGBC adviseert aan de gemeente over allerlei zaken die van belang zijn voor mensen met een
beperking, onder meer over de toegankelijkheid van openbare gebouwen en de openbare ruimte.
De leden van het PGBC zijn allemaal vrijwilligers, met of zonder beperking.

Oﬃciële mededelingen woensdag 20 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 astricum. 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
060618 eeltje Groentjesstraat in Castricum
Het uitbreiden van de woning t.b.v. mantelzorg
070618 Kapelweg in immen
Het uitbreiden van de woning
080618 elson andelahof in Castricum
Het aanleggen van een brede in- of uitrit
090618 aandervaart in immen
Het aanleggen van een dam, het dempen en graven van sloten en de aanleg van
natuurlijke oevers/berm,
avendellint in immen
Het aanleggen van een nieuwe in- of uitrit
100618 Breedeweg in Castricum
Het verplaatsen van een schuur
110618
eidoornlaan in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw op de keuken
elmkade in Castricum
Het plaatsen van een dakserre aan de achterzijde
120618 uliana van Stolbergstraat in Castricum
Het vergunningsvrij bouwen van een berging
ienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een belanghebbende mondeling of schriftelijk zijn
zienswijze indienen bij de gemeente. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt
u een afspraak maken met de afdeling Dienstverlening, tel. 14 0251.

Omgevingsvergunning reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te
verlenen:
Datum Adres
110618 Rijksweg in immen
Het bouwen van een opslagruimte
120618 e Bloemen in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel (zijdakvlak)
elving in Akersloot
Het uitbreiden van een schuur
elving in Akersloot
Het vergroten van de schuur en het bouwen van een kapschuur
150618 Willem de wijgerlaan in Castricum
het wijzigen van de achtergevel

Verleende venementenvergunningen A V
Datum Adres
120618 Westerplein in Castricum
Verleende evenementenvergunning IJzerwin bij het Huis van Hilde op zaterdag 7
en zondag 8 juli 2018 verzenddatum besluit 12 juni 2018(APV1800210)
150618 Vuurbaak, Kerkweg en de usseldorperweg in immen
Verleende doorlopende evenementenvergunning Jaarmarkt Limmen op
woensdag 27 juni 2018 van 14.00 uur tot 21.00 uur op verzenddatum besluit
15 juni 2018(APV1800376).
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 astricum. De datum van verzending
staat bij de kennisgeving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de APVvergunningverlener via apv@debuch.nl of via 088 9097561.
* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het realiseren van drie
woningen aan het agnolialint in immen

Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat het ontwerpbesluit
omgevingsvergunning voor het realiseren van een drietal woningen aan het Magnolialint
in Limmen voor zes weken ter inzage ligt. Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met
de bijbehorende stukken liggen van 21 juni 2018 t/m 1 augustus 2018 ter inzage in het
gemeentehuis van astricum. Tevens is het plan te raadplegen op www.castricum.nl.
ienswijze:
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze
indienen tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning bij het college van burgemeester
en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), onder vermelding van ‘Zienswijze
Magnolialint astricum’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze (op afspraak) en
voor meer informatie: mw. . Muamba, afdeling Ontwikkeling, tel. 14 0251.

Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Westerweg

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 mei 2018 het bestemmingsplan
Westerweg 174’ gewijzigd heeft vastgesteld. De gemeenteraad heeft besloten geen
e ploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan.
Inhoud bestemmingsplan
Dit bestemmingsplan maakt het omzetten van een bestaande agrarische bedrijfswoning
op het perceel Westerweg 174 in Limmen naar een burgerwoning mogelijk. De wijzigingen
betreﬀen het toevoegen van de mogelijkheid voor het hobb matig houden van paarden
voor een deel van het plangebied.
Waar en wanneer kunt u stukken inzien
Het raadsbesluit, het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, en de hierbij behorende
stukken liggen met ingang van 20 juni 2018 ter inzage tot het einde van de beroepstermijn.
Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID:

meentehuis. Steeds meer zaken (denk aan
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Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Schulpstet 17, 1901 JH Castricum

hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

In strijd om Mountainbikecup

Winst voor Ben Visser

Gespreksgroep rouw bij
partnerverlies van start
de gespreksgroep rouw bij partnerverlies: tijdens elke bijeenkomst van de gespreksgroep (in
totaal tien bijeenkomsten) wordt
een thema besproken dat betrekking heeft op aspecten van het
rouwproces zoals: het leren omgaan met emoties, het aanvaarden
van het verlies, het alleen verder
gaan en de reacties van de omgeving. De deelnemers kunnen zelf
ook thema’s inbrengen.
Startdatum en aanmelden
De gespreksgroep gaat op donderdag 8 november van 10.00 tot
12.00 uur van start in Castricum en
staat open voor mensen uit de verschillende kernen van de gemeente. Circa tien mensen zullen deelnemen en de groep komt om de
veertien dagen bij elkaar. Mannen
en vrouwen van alle leeftijden die
hun partner hebben verloren kunnen zich voor de gespreksgroep
aanmelden. Het advies is echter
om niet eerder dan minimaal zes
maanden na het overlijden van de
partner aan de groep deel te gaan
nemen. Uiteraard mag het ook langer zijn dan zes maanden geleden.
De kosten voor deelname bedragen 50 euro.
Voor aanmelden of meer informatie kan contact opgenomen worden met Nel Groen, telefoon:
06 23205300, mailadres: phm.coumans@ziggo.nl of met Margreet
de Jongh, telefoon: 06 22973186,
mailadres:
margreetdejongh@
gmail.com. Voor algemene informatie of aanmelden kan eveneens
contact op worden genomen met
Welzijn Castricum, telefoon 0251
65 65 62. Het mailadres is: info@
welzijncastricum.nl.

Akerlsoot - Heerhugowaarder
Ben Visser heeft, voor de afwisseling bij afwezigheid van veelvraat
Henk Verdonk junior, de overwinning in de wekelijkse donderdagavondwedstrijd mountainbike in
Akersloot op zijn naam geschreven. Het is wel eens leuk als Verdonk junior niet voorkomt op de
deelnemerslijst van de strijd om
de Kids and Parents Bikeschool
(KPB) mountainbikecup op Sportcomplex de Cloppenburgh. Nu
stond de naam van Ben Visser
op de startlijst, die in staat moest
worden geacht de anderen te
kloppen. Niemand, maar dan ook
niemand twijfelde daaraan en
dat het hem dan op een speelse
manier moest gaan lukken. Maar
dan als een duveltje uit een doosje streed daar dan de voor allen onbekende Uitgeester Dennis Ebert in het voorste gelid. Niet
zomaar volgend achter Ben Vis-

ser, maar zelfs bedreigend als een
tijger die zijn prooi wilde bespringen. Steeds moest Ben Visser tot
het uiterste gaan om nieuwkomer Dennis Ebert van zich af te
houden. Tot bij het ingaan van de
laatste omloop van twee kilometer leek het te gaan lukken, maar
toen was bij Ebert de pijp leeg en
liet hij het lopen, zodat Ben Visser
toch nog een welverdiende overwinning mocht pakken. De spanning op de laagste plek op het
podium bleef ook tot in de laatste ronde bestaan en werd in het
voordeel beslist van Henk Jan
Verdonk senior (Egmond aan den
Hoef ) voor thuisrijder Pleun Lodewijks.
Uitslag: 1. Ben Visser Heerhugowaard 2. Dennis Ebert Uitgeest 3.
Henk Jan Verdonk senior Egmond
aan den Hoef 4. Pleun Lodewijks
Akersloot 5. Henk Louwe Alkmaar

Kamerkoor Krommenie en Kleinkoor Castricum

Duo-concert op 8 juli
Regio - Op 8 juli vinden twee bijzondere koren elkaar in het Hervormde Kerkje in Krommeniedijk. Het Kamerkoor Krommenie
en het Kleinkoor Castricum geven een duoconcert. Beide koren brengen composities uit het
eigen repertoire ten gehore en
zingen gezamenlijk ‘As Torrents in
Summer’ van Edward Elgar.
De inbreng van het Kamerkoor
Krommenie op deze middag bestaat onder andere uit 5 delen uit
de Suite Chorale van Heinrich Sutermeister en La Bomba van ‘Mateo Flecha.
Het Kleinkoor Castricum waagt
zich opnieuw aan een uitdagend

en bijzonder repertoire. Het koor
zingt werken die grenzen overschrijdt, zowel muzikaal als geografisch. Als voorproefje op het
themaconcert ‘Over Grenzen’ later dit jaar, vertolkt het koor deze
middag een selectie uit zijn programma zoals ‘Calme des Nuits en
Les fleurs et les arbres van Saint
Saens en het Spaanse ‘Se equivocó la paloma’ van Guastavino.
Het Hervormde Kerkje bevindt
zich aan de Krommeniedijk 182.
Het concert begint om 15.00
uur en de kerk is vanaf 14.30 uur
open. De toegang is vrij, er wordt
wel een deurcollecte gehouden.

Expositie op de Woude
De Woude - In het kerkje genaamd De Kemphaan op De Woude zullen zaterdag 30 juni en zondag 1 juli Wendaliene Hagens,
Gea Breet en Saskia Bitter exposeren.
De onderwerpen van de foto’s van
Wendaliene zijn uiteenlopend. De
verbinding bestaat uit het oproepen van basale emoties als geborgenheid, rust, bezinning en verdriet. Saskia Bitter beschildert stenen en uiteenlopende voorwer-

pen met acrylverf. Zij laat zich inspireren door de vorm, de aard
van het materiaal en de bestaande kleur van een voorwerp.
Gea Breet is al 16 jaar een gedreven beeldhouwer. Het liefst werkt
ze in hardsteen. Klieven, hakken,
schuren en polijsten tot een beeld
overblijft dat vormgeeft aan haar
passie.
De expositie is beide dagen te bezchtigen van 11.00 tot 17.00 uur.

Midzomernacht in de
Eilandspolder
Regio - Beleef de magische midzomernacht met een vaartocht door
het prachtige landschap van eilandjes en rietkragen in de Eilandspolder. Varen in de schemering,
zien hoe het licht verandert en de
dag plaats maakt voor de nacht.
Ook de geluiden veranderen. Sommige moerasvogels laten zich ook
in het donker horen en met wat
geluk vliegen er vleermuizen. Wel
heel bijzonder om in deze sfeer
de kortste nacht door te brengen.

Tip van de boswachter: Trek warme kleding aan, het is vaak koud
op het water. Vaar mee op zaterdag 23 juni van 22.00 tot 00.00 uur
en reserveer een plaats aan boord
op:
www.gaatumee.nl Vertrekpunt: Werkschuur Eilandspolder,
Oudelandsdijk 1a, 1844 KN Driehuizen. Kosten: €15,- en €10,- voor
kinderen tot 12 jaar. Beschermers
van Landschap Noord-Holland:
€10,- en €7,50 voor hun kinderen
tot 12 jaar. (Foto: aangeleverd)
20 juni 2018

Openingstijden Gemeentehuis
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort,
rijbewijs, uittreksels en vragen over zorg en
ﬁnanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
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
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.

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 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
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

Castricum - In november wordt
vanuit Welzijn Castricum een gespreksgroep rouwondersteuning
gestart voor mannen en vrouwen
die hun partner verloren hebben.
Nel Groen en Margreet de Jongh
gaan de groep weer begeleiden.
Beiden zijn gecertificeerd rouwbegeleider. In gesprek met hen komt
naar voren hoe belangrijk ondersteuning kan zijn na het verlies van
je partner.
Margreet licht toe: ’Als je je partner
verloren hebt kom je in een nieuwe wereld terecht, je komt los te
staan van het normale leven. Soms
is dat moeilijk uit te leggen aan familie en vrienden. Als je met lotgenoten praat is een half woord daarentegen vaak al genoeg. Het is
dan fijn dat je begrepen wordt en
niets hoeft uit te leggen.’ Nel sluit
aan: ‘Rouwenden voelen zich inderdaad vaak onbegrepen en begrijpen zichzelf soms ook niet in
een tijd waarin het snelle leven
overheerst. Rouwen is het hervinden van jezelf en ontdekken hoe
je weer kunt zorgen voor het leven, voor jezelf en ook weer zin in
het leven kunt vinden. Het is hard
werken, mensen zijn vaak moe in
een rouwperiode. ’ Nel vervolgt:
‘Een belangrijke functie van de gespreksgroep is dat je er minder alleen voor staat, terwijl je tegelijkertijd in de groep ervaart dat ieder
zijn eigen rouwproces doormaakt.’
Margreet voegt toe: ’Het gaat er zeker niet alleen treurig en zwaar aan
toe in de gespreksgroepen. Alleen
al de erkenning en herkenning maken vaak dat je je lichter voelt en
er zijn natuurlijk ook momenten
waarop er gelachen kan worden.’
Wat betreft het programma voor
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Regel het online
U hoeft niet meer voor alles naar het gemeentehuis. Steeds meer zaken (denk aan
Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden
WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen
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

Colofon

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren)
controleren en handhaven op het naleven
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren,
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl
Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s):
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurssecretariaat@castricum.nl
Bestuur, griﬃe en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.
Bezoek op afspraak.
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

Castricum, 20 juni 2018.
Beroepstermijn
Een belanghebbende kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is
gelegd een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State (schriftelijk: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, of digitaal:
https://digitaalloket.raadvanstate.nl). Voor de behandeling van een beroepschrift is
griﬃerecht verschuldigd.
NL.IMRO.0383.BP16WESTERWEG174-VS01. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage
op het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1.

Voorlopige voorziening
De werking van een besluit wordt door de indiening van een beroepschrift niet opgeschort.
Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treﬀen. Het verzoek dient te
worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak (schriftelijk: Postbus
20019, 2500 EA Den Haag, of digitaal: https://digitaalloket.raadvanstate.nl). Indien het
verzoek tijdens de beroepstermijn van het bestemmingsplan wordt ingediend, treedt het
bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Voor de behandeling van
een verzoek is griﬃerecht verschuldigd.

Oﬃciële mededelingen woensdag 20 juni 2018
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