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Raadsvergadering
Tijd
Onderwerp
.
. pening en mededelingen
. vaststellen agenda
. debat raad
. actuele politieke onderwerpen
. besluitvorming
. otie ederlandse vlag
. otie ona ankelijke klachtenregistratie
C. oofdlijnen kadernota zanderij
D. eschikbaar stellen budget uitvoering actieplan
jongerenwerk
. ijzigingsverordening op de referendumverordening
. sluiting

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.

21 januari: 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 aadsspreekuur dat elke twee weken plaatsvindt op maandagavond
tussen . uur en . uur. U hoeft dan niet bij alle fracties langs, maar
kunt in n keer met vertegenwoordigers van alle fracties spreken. U krijgt
hiervoor 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.
welkom

Wij zitten voor u klaar.

Andere instellingen verkeerslic en ij sweg er weg
n de afgelopen jaren heeft de gemeente regelmatig klachten ontvangen van bewo
ners en verkeersdeelnemers over de verkeerslichten op de kruising erkweg ijks
weg in immen. Daarom is deze automaat op vrijdag december
vervangen
door een nieuwe installatie, die de doorstroming van het verkeer zal verbeteren.
n de nieuwe situatie krijgt het verkeer uit de erkweg en de urg. ieuwenhuij
senlaan gelijktijdig groen. Dit gold al voor de ijksweg. et voordeel is dat zowel
het verkeer op de hoofdroute ijksweg) als op de zijwegen erkweg en de urg.
ieuwenhuijsenlaan) langer groen licht heeft, evenals de ﬁetsers op de ijksweg.
et de nieuwe installatie wordt ook beter ingespeeld op de verkeerssituatie per
dagdeel. o is er een ochtendspits , een daluren en een avondspitsprogramma
ingesteld. ok zijn de lampen vervangen door ledverlichting wat zorgt voor min
der storingen.
De gewijzigde instelling van de verkeerslichten is misschien even wennen, nu de
erkweg en urg. ieuwenhuijsenlaan gelijktijdig mogen oprijden, maar zal lei
den tot een betere doorstroom voor het autoverkeer en het langzame verkeer.
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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.
. en digitale versie kunt u per
e mail aanvragen bij omgevingsvergunning debuch.nl.
Ontvangen omgevingsaanvragen
p deze aanvragen is nog niet beslist. rachter staat de datum waarop deze
ontvangen zijn. U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeen
tehuis van Castricum. egen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit
kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Deze publicatie is alleen ter
informatie.

Datum

dres
Oosterweide 46 te Castricum
et vergroten van een woning
Hoogegeest 28a, te Akersloot
et bouwen van een onder kap woning
Lavendellint kavel 5 te Limmen
et bouwen van een woning
Kerkweg 6 te Limmen
et uitbreiden van een dakkapel
Prinses Margrietstraat 17 te Castricum
et doortrekken van een schuine dak over de bestaande uitbouw
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040118 Maatlat 8, te Limmen
Het plaatsen van een hekwerk
Woude 4 en 5 te De Woude
Het kappen van 3 essen en 2 berken

Datum Adres
291217 Sifriedstraat 16 te Castricum
Het plaatsen van een semi permanente (jaarlijks gedurende de
wintermaanden) overkapping van de gravelbanen

Omgevingsvergunning – reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te verlenen:
Datum Adres
291217 Van Alkemadelaan 6 te Limmen
Het plaatsen van een dakkapel op de bestaande uitbouw

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.

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen niet te verlenen:

Castricum, 10 januari 2018

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

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: sociaalteamakerslootlimmendewoude@debuch.nl

Openingstijden Gemeentehuis
Regel het online
Publieksbalies: voor zaken als uw
U hoeft niet meer voor alles naar het 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

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

