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Ruiterweg deels afgesloten
De werkzaamheden op en rond rotonde Torenstraat/Kleibroek worden na de bouwvak
weer opgepakt. Dat betekent een wegafsluiting van de Ruiterweg tussen de rotonde en
Burgemeester Boreelstraat. De werkzaamheden starten maandag 27 augustus en duren 3
weken.
Eerste week
In de week van 27 augustus t/m 2 september is dit deel afgesloten voor al het verkeer,
behalve autoverkeer richting Heemskerk. Voor verkeer vanaf Heemskerk is een omleiding via
de Burgemeester Boreelstraat en Burgemeester Lommenstraat.
In die week wordt ook het nog ontbrekende stuk ﬁetspad tussen Kleibroek en Ruiterweg
aangelegd. Fietsers worden omgeleid via de Meidoornlaan/Orchideelaan.
Tweede week
In de week van 3 t/m 9 september is de weg voor alle verkeer in alle richtingen
afgesloten. Voor autoverkeer richting Heemskerk geldt een omleiding via de
Helmkade, ﬁetsers worden omgeleid via de Meidoornlaan/Orchideelaan.
Voor verkeer de andere richting op blijft de omleiding via de B. Boreelstraat en
B. Lommenstraat vak kracht.

Grijze tegel eruit , groene planten erin!

Na regen komt altijd zonneschijn, maar andersom natuurlijk ook. De regen is heel welkom voor de
bodem en de stand van het grondwater. Want bij voldoende (hemel)water in de bodem beperken
we wateroverlast bij hevige buien, en wordt zelfs droogte voorkomen.
Maar door de groei van steden, dorpen en industrie, neemt de onbedekte bodem af en de
vergrijzing (van tegels, stenen en bebouwing) toe. Voor het regenwater is er steeds minder bodem
om in weg te lopen, en er ontstaat een tekort aan grondwater. Dat geeft overlast, zeker als de
riolen het niet meer aankunnen na stortbuien.
We proberen bodemafdekking te voorkomen door bijvoorbeeld het plaatsen van daktuinen
of groene gevels aan te moedigen, of bij ruimtelijke ontwikkeling rekening te houden met het
bodemgebied.
Ook inwoners kunnen bijdragen aan het verminderen van bodemafdekking. Door in de tuin een
aantal tegels te verruilen voor meer groen, dit kan al veel verschil maken. Of vang water op waar
het kan: in een regenton of in een vijver.
Meer informatie is te vinden op de websites www.operatiesteenbreek.nl of www.
veiligschoonvoldoende.nl/water-in-de-tuin/

Stuur gerust een appje

Derde week
In de week van 10 t/m 14 september worden de werkzaamheden afgerond, onder meer met
het aanbrengen van de markering. Als de situatie het toelaat kan het verkeer dan wel om en
om over 1 rijbaan. Zo niet, dan blijven de omleidingen van kracht.

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.

Bus
De omleidingen gelden ook voor de lijnbussen. Bushaltes hoeven niet te vervallen.

Oﬃciële mededelingen 22 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 publicatie is alleen ter informatie.
Datum Adresg
130818 Stetweg 23 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel (voorzijde)
Julianaplein 11 in Akersloot,
Het plaatsen van een aanbouw
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:

Datum Adres Omschrijving
150818 Rubrum 5 in Akersloot
Het plaatsen van een dakkapel

Omgevingsvergunning – reguliere procedure (GROENE KOP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen
te verlenen:
Datum Adres
130818 Koningsduin 6 in Castricum
Het plaatsen van een luifel
140818 Hogeweg 59 in Limmen
Het bouwen van een woning met garage
Kogerpolder 7 in De Woude
Het plaatsen van een dakkapel (achterzijde) en het vervangen van de ramen van
een bestaande dakkapel
Rijksweg 2 in Limmen
Het verplaatsen van een reclamebord
Stationsweg 4 in Castricum
Het wijzigen van het NS station
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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)
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
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

Like ons op
Facebook

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

Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies:
je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum.
Like de pagina en je kunt erover meepraten.

