
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.
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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.

Offi  ciële mededelingen woensdag 1 augustus 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 publicati e is alleen ter informati e.

Datum Adres 
190718 Westerweg 174 nabij in Limmen 
 Het bouwen van schuilstallen
 Sifriedstraat 34 in Castricum 
 Het bouwen van een woning
 Mient 1 in  Castricumm 
 Het wijzigen van de in-uitrit
200718 Eerste Groenelaan in Castricum 
 Het bouwen van 15 woningen
 Prins Hendrikstraat 6 in Castricum  

 Het veranderen van de woning (begane grond vloer)
 Raadhuisweg 26 in Akersloot 
 Het plaatsen van twee dakkapellen
230718 Heereweg 114 in Castricum 
 Het reconstrueren van een parkeerterrein
240718 Zandzoom in Limmen 
 De nieuwbouw van een woning
 
De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling gesteld 
en worden niet verder behandeld

Buiten behandeling: 
Zoutmanlaan 2 in Castricum 
Het vergroten van de woning

Vergunningsvrij: 
Dusseldorperweg 10 in Limmen 
Het bouwen van een schuur

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 

i willige s edan t  a e t e date
Waar zouden we zijn zonder vrijwilligers? Hun inzet verdient een bedankje. Daarom zet de 

ti chti ng el ijn Castricum samen met ons – net als vorig jaar - de vrij illigers in het onnetje  

nder het mott o Vrijwilligers Bedankt ’ worden 3 t/m 11 november tal van workshops en andere 
acti viteiten georganiseerd. Bent u een van onze inwoners die dit jaar ook weer acti ef is geweest 
als vrijwilliger? Dan kunt u zich vanaf 1 oktober 2018 om 9.00 uur inschrijven voor één van de 
grati s acti viteiten via de website www.vrijwilligers-bedankt.nl. et deze datum dus alvast in uw 
agenda  Vanaf half september volgt verdere informati e over de acti viteiten die georganiseerd 
worden. 

eilig we  oo  i willige s 
en i willige so ganisaties

e gemeente Castricum vindt het elangrijk dat vrij illigers en vrij illigersorganisati es veilig 
hun erk kunnen doen en dat de organisati es een eleid he en voor sociale veiligheid  
In opdracht van de gemeente ontwikkelde het vrijwilligerssteunpunt daarom een aantal 
instrumenten die kunnen helpen het eleid goed op te e  en

Wat is sociale veiligheid?
Sociale veiligheid betekent: bescherming tegen handelen van anderen. In het beleid van de 
vrijwilligersorganisati es worden daarom omgangs-, en gedragsregels opgenomen waarover 
alle betrokkenen worden geïnformeerd en wordt een meldprotocol ontwikkeld rondom 
grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast wordt een vertrouwens(contact)persoon aangesteld. Een 
veilige organisati e geeft  daarmee vertrouwen aan alle betrokkenen.

Grati s Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 
De grati s regeling V  van het rijk wordt per 1 november 2018 uitgebreid om de veiligheid in 
het vrijwilligerswerk te sti muleren. De nieuwe regeling rati s V  gaat daarom gelden voor alle 
vrijwilligers die werken met mensen in een a  ankelijkheidssituati e. De bestaande regeling komt 
te vervallen.

Vertrou ens(contact)persoon voor vrij illigersorganisati es  
Voor organisati es en verenigingen die (nog) geen eigen vertrouwens(contact)persoon hebben, is 
het mogelijk om hun vrijwilligers, leden en cliënten te wijzen op de mogelijkheid van een externe 
vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon kan direct benaderd worden via onderstaande 
contactgegevens.

eer informati e of ondersteuningsvragen
(Vrijwilligers) rganisati es en verenigingen kunnen voor meer informati e terecht bij: 

Steunpunt Vrijwilligerswerk Castricum
rene ijlstra, telefoonnummer 0251 656562

www.vrijwilligerswerkcastricum.nl

Vertrouwenspersoon: mevrouw ita nderwijzer van Socius Maatschappelijk Dienstverleners. 
Telefoonnummer: 088-8876900.

Aanmelden training oe maak ik mijn organisati e veilig ’
Aanmelden voor de training kan via www.vrijwilligersacademiebuch.nl

e oeling oe en  C ec  et wemwate
Met het warme weer kan een duik in het water verfrissing geven. Check wel even de 
kwaliteit van het zwemwater. Juist door de warmte gaat de kwaliteit achteruit. Er kan 
bijvoorbeeld blauwalg voorkomen en daar worden sommigen ziek van. 

p www. wemwater.nl is van alle o   ciële zwemplekken te zien hoe het ervoor staat. 
Daar is ook de app te downloaden.
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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

termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:

Datum Adres 
230718 Zeeweg 70 in Castricum 

Het plaatsen van een ti jdelijke koelcontainer
250718 Neeltje Groentjesstraat 2 en 2a 

Het uitbreiden van de woning t.b.v. mantelzorg

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

Datum Adres 
230718 Nesdijk 1 in Limmen 

Het bouwen van een nieuwe schuur
Pieter Kieft straat 20 in Castricum 
Het plaatsen van vier lokalen voorzien van twee voorportalen voor ti jdelijke  
huisvesti ng
Dusseldorperweg 38 in Limmen 
Het verbouwen van een woning

240718 Bogerdlaan 30 in Limmen 
Het maken van een constructi eve doorbraak

250718 Hoogeweg 1 in Castricum 
Het bouwen van een bijgebouw

260718 Lavendellint 7 in Limmen 
Het aanleggen van een nieuwe in- of uitrit
Prins Hendrikstraat 6 in Castricum 
Het veranderen van de woning (begane grond vloer)

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 informati e kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Verleende evenementenvergunningen (APV*) 
Datum Adres 
240718 Roemersdijk in Akersloot

Verleende melding doorlopende evenementenvergunning Timmerdorp Akersloot, 
voetbalveld Roemersdijk van woensdag 29 augustus t/m zaterdag 1 september 
2018. Verzenddatum besluit 24 juli 2018 (APV1800714).

260718 Dorpsplein in Castricum
Verleende evenementenvergunning Kermisevenement op het Dorpsplein in  
Castricum, op zaterdag 11 augustus en zondag 12 augustus 2018.
Verzenddatum besluit 26 juli 2018. (APV1800616).

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 informati e kunt u contact opnemen met de APV-
vergunningverlener via apv@debuch.nl of via 088 9097561.

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum, 1 augustus 2018.




