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Agenda Raadsplein 13 september 2018
Tijd
Commissies
20:15 21:00
20:15 21:00
21.15 22.00
21:15 22:00

22.00 22.30
22:00 22:30

Onderwerp
Regionale visie verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord
Bespreken zorg n.a.v. artikel NRC over problemen bewoners, bestuur en
medewerkers gemeente Bergen
Vervolgbespreking Nota Dierenwelzijn (inclusief evt. amendementen en
moties)
Commissie Algemene Zaken
1A Aanpassen Reglement van orde gemeente Castricum en Verordening
ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
1B Benoemen commissielid mw. Zwikker
Motie kinderpardon
Verklaring van geen bedenkingen 4 woningen aan de Rooinap 15 te
Limmen

Kracht on Tour in oktober en november
Voor vrouwen die een mogelijkheid zoeken om stappen te ze en in de richting van de
arbeidsmarkt, zelfontwikkeling en ﬁnanci le zelfstandigheid organiseert R A Noord Holland Noord
Regionaal la orm Arbeidsmarktbeleid NHN Kracht on Tour’ Kracht on Tour maakt vrouwen
bewust van hun talenten en het belang van economische zelfstandigheid Ook maakt Kracht on
Tour afspraken met organisaties over het bieden van leer werkplekken, coaching of training,
of over een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt voor herintreders In oktober en
november zijn er meerdere bijeenkomsten en inspirerende workshops gepland: in Hoorn, Alkmaar
en Schagen Voor meer informatie, een overzicht van de workshops en aanmelden is er de Kracht
on Tour website www krachtontournhn nl
RPA NHN organiseert voor het derde jaar bijeenkomsten in de regio. RPA NHN is een
samenwerkingsverband van 18 gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers en werknemers, voor een
werkende arbeidsmarkt in de regio Noord-Holland Noord. RPA NHN creëert kansen zodat iedereen
die kan werken, gaat werken. Want werk zorgt voor economische zelfstandigheid, draagt bij aan het
gevoel van eigenwaarde en levert een bijdrage aan een sterke, regionale economie.

Raadsvergadering
22.45
Debat Raad
A Actuele politieke onderwerpen
A Nota Dierenwelzijn
B Aanpassen Reglement van orde gemeente Castricum en Verordening
ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
C Benoemen commissielid mw. Zwikker
Inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen
gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de
commissievergaderingen aan de orde zijn.
Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich
daarvoor tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 17.00 uur aanmelden
bij de gri e via raadsgri e@castricum.nl, of via de telefoonnummers 088 9097014 en 088
9097015.
Op de onderwerpen met een kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Agenda raadsinformatieavond
20 september 2018
Tijd
19.30 20.45

Onderwerp
Presentatie mogelijkheid pilot aardwarmte door Stichting Aardwarmte
Castricum (onder voorbehoud )

Deze bijeenkomst is nog onder voorbehoud. Zie voor de deﬁnitieve agenda de krant van
volgende week.

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 Raadsspreekuur dat elke
twee weken plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 uur en 20.15 uur. U hoeft dan niet
bij alle fracties langs, maar kunt in n keer met een vertegenwoordigers van alle fracties
spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid.
Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 17 september 2018
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de gri e. Dit kan tot en
met de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 0889097015 of stuur een e-mail naar raadsgri e@castricum.nl.

Sportverenigingen opgelet!
ieu e su sidieregeling ou en onderhoud s orta ommodaties
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt met ingang van 2019 jaarlijks een
subsidiebudget van 87 miljoen beschikbaar voor amateursportorganisaties o a stichtingen,
verenigingen en bv’s zonder winstoogmerk
Voor bouw, onderhoud en sportmaterialen
De subsidie wordt verstrekt voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties. Ook kan
de subsidie worden verstrekt voor de aanschaf en/of onderhoud van sportmaterialen.
Hoogte investeringsbedrag
Het investeringsbedrag moet minimaal € 25.000,- zijn. De subsidie bedraagt 20% van het
investeringsbedrag tot een maximale subsidie van € 2,5 miljoen. Boven deze subsidie kan er
een aanvullende subsidie van 15% worden verleend voor energiebesparing en toegankelijkheid.
Denk hierbij aan ledverlichting, zonnepanelen of een traplift.
De subsidie is niet van toepassing als de sportorganisatie recht heeft op aftrek van btw voor
bovengenoemde investeringen.
Aanvraag op volgorde van binnenkomst
De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Het is echter nog niet
bekend wanneer de sportorganisaties een subsidieverzoek voor 2019 kunnen indienen. In de
loop van dit jaar wordt hier meer over bekendgemaakt.
Oﬃci le bekendmaking
Meer informatie over de regeling vindt u via Overheid.nl: https://zoek.o cielebekendmakingen.
nl/stcrt-2018-40859.html

22 september: Burendag!
aterdag 22 september is het weer Burendag: het jaarlijkse feest, dat je samen viert met je buren
en de buurt Het is een dag waarop je gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen
voor elkaar en de buurt Bijna ieder jaar vieren een miljoen mensen in ons land Burendag
Burendag is een mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten waar u anders niet zo snel
contact mee hebt. Of om juist uw bestaande burencontacten te versterken. U kunt zelf ook iets
organiseren, hoe groot of klein ook.
Koﬃetafel of lunch?
U kunt bijvoorbeeld een gezellige ko etafel of lunch organiseren, waarbij iedereen iets meeneemt
en deelt met elkaar. Of verras uw buren met een bloemetje of een kaartje om aan te geven dat u
het burencontact zo waardeert. Of misschien willen uw kinderen deze dag wel hun trampoline of
schommel delen met de buurtkinderen Voor meer tips, inspiratie en ﬁnanciering, kijk op www.
burendag.nl. Daar vindt u ook allerlei leuke posters en uitnodigingen om in uw buurt te hangen.
Minder goed contact met de buren?
Misschien is er een buur waar u minder goed mee om kunt gaan. Dan kan Burendag het moment
zijn om daar iets aan te veranderen. Een kleine toenadering kan soms al voldoende zijn om in een
betere burensfeer te komen. Als u daar hulp bij nodig hebt, dan kunt u ook contact opnemen met De
Bemiddelingskamer. De medewerkers van de Bemiddelingskamer zetten zich in om de lee aarheid
tussen buren te vergroten en helpen u graag verder op weg.
Contact met De Bemiddelingskamer
Voor meer informatie over de Bemiddelingskamer, thuis in buurtbemiddeling, kunt u kijken via www.
debemiddelingskamer.nl of bel naar 06-41 198 606 (Castricum).

INFOPAGINA
Zondag: superschoon festival
in Castricum

Het gezelligste duurzaamheidsfestival voor jong en oud!
Het SuperSchoon Festival komt eraan. Zondag 16 september van 12.00 17.00 kunnen bezoekers
genieten van live muziek, lekker eten en drinken, theater, een lokale en duurzame markt en leuke
educatieve activiteiten voor kinderen. Iedereen is welkom op het gratis festival in het Willem de
Rijkepark in Castricum.
rogramma van 12 00 17 00
Om 12.00 uur start het programma met straattheater, kindertheater en live muziek. Kinderen
kunnen zich laten schminken met vegan schmink, klimmen en klauteren op de stormbaan en
meedoen aan het plastic soep spel.
12:00 : Start SuperSchoon Festival
12:30 : Opening wethouder Paul Slettenhaar
12:40 : Straattheater The Re-C clists’
13:15 : Optreden All the King’s Daughters’
13:30 : Kindertheater Kabouter Zibbedeus’

14:30 : Straattheater The Re-C clists’
15:00 : Optreden orick van Norden’
15:15 : Kindertheater Kabouter Zibbedeus’
16:00 : Straattheater The Re-C clists’
17:00 : SuperSchoon Festival afgelopen

Idee n welkom
Het festival wil de bezoekers vooral op een positieve manier inspireren voor een duurzamere
levensstijl. De gemeente Castricum is aanwezig met informatie over onder meer afval scheiden en
zwerfafvalacties. Ook kan iedereen zijn of haar idee voor een zwerfafvalvrije omgeving achterlaten.
Wie nu al een idee of wens heeft kan dit kwijt op Facebook.com/SuperSchoonFestival. Wie dat doet
v r vrijdag 14 september om 11.00 uur maakt kans op een Dopper, op te halen bij het festival.

Vrijdag 21 september:
Wereld Alzheimer Dag 2018
Vrijdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag met als thema: muzikale ontmoetingen
In de week rond de Wereld Alzheimer Dag, van 17 tot en met 22 september organiseren veel
organisaties in uw omgeving activiteiten met muziek en bewegen om samen van te genieten
Er zijn in heel Nederland verschillende organisaties van Alzheimer Nederland met als doel:
mensen met dementie en hun naasten helpen. U kunt daar terecht voor informatie en steun en
zij organiseren ook verschillende activiteiten.
Informatie per regio
Wilt u meer informatie over de activiteiten rond Wereld Alzheimer Dag in uw regio, of wilt u
meer informatie over dementie Kijk dan op de website www.alzheimer-nederland.nl.

Oﬃciële mededelingen gemeente Castricum 12 september 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. 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
310818 Uitgeesterweg 35 in Limmen
Het verbouwen van de bestaande slaap- / badkamer en bijkeuken
Rollerusstraat 1 in Castricum
Het wijzigen van de bestemming agrarisch in tuin
eeweg 31 in Castricum
Het vervangen van een pannendak en aanbrengen van PV-panelen
030918 Elisabeth Boddaertstraat 1 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning
indenlaan 90 in Castricum
Het bouwen van een erker aan de voorgevel
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
030918 Eerste Groenelaan 70 t m 84 even te Castricum
en Eerste Groenelaan 70a t m 82a even te Castricum
Het bouwen van 15 woningen
040918 Karekiet ter hoogte van 1 in Castricum
Het uitvoeren van werkzaamheden aan het gastransportnet
040918 anddijk ter hoogte van 2 in Castricum
Het uitvoeren van werkzaamheden aan het gastransportnet
050918 Hogeduin 9 in Castricum
Het bouwen van een schuur
Duinweg 13a in Castricum
Het bouwen van een schuurkas en silo’s
060918 Hollaan 2 in Castricum
Het uitbreiden van de bestaande bedrijfswoning met een aanbouw t.b.v. het
realiseren van een extra bedrijfswoning
Rubrum 1 in Akersloot
Het plaatsen van een dakkapel
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.

Omgevingsvergunning reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te
verlenen:
Datum Adres
030918 Magnolialint 30, 32 en 34 in immen Visweg andzoom
het bouwen van drie woningen
040918 Kapelweg in immen
het vergroten van de woning (erker)
050918 Meester Nijsenstraat 2 in Castricum
het plaatsen van een dakopbouw
060918 Raadhuisweg 2 in Akersloot
Het plaatsen van twee dakkapellen
070918 Mient 1 in Castricum
Het wijzigen van de in-/uitrit
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 A V-vergunning

Datum Adres
030918 Strand Castricum richting de Schoorlse duinen
Verleende evenementvergunning ATB Strand en Duinen tocht over strand
Castricum richting de Schoorlse duinen en retour Castricum, op zondag
25 september 2018 van 08.00 uur tot 14.00 uur, verzenddatum besluit
3 september 2018 (APV1800242).
040918 Willem de Rijkepark aan de Willem de Rijkelaan in Castricum
Verleende evenementenvergunning Super Schoon Festival op zondag
16 september 2018 tussen 12.00 en 17.00 uur in het Willem de Rijkepark aan
de Willem de Rijkelaan in Castricum, verzenddatum besluit 4 september 2018
(APV1800801).
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 APVvergunningverlener via apv@debuch.nl of via 088 9097561.
APV Algemene Plaatselijke Verordening
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Oﬃciële mededelingen gemeente Castricum 12 september 2018
Rectiﬁcatie Vastgesteld bestemmingsplan Eerste Groenelaan Castricum
In voorgaande rectiﬁcatie van 5 september 2018 tot het bekendmaken van het vastgestelde
bestemmingsplan Eerste Groenelaan Castricum is onverhoopt een verkeerde datum
vermeld. Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, en de hierbij behorende
stukken zijn met ingang van 30 augustus 2018 gedurende zes weken digitaal in te zien en
niet 30 september 2018 zoals dit vermeld werd.
De juiste tekst had moeten zijn:
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 juli 2018 het bestemmingsplan
Eerste Groenelaan Castricum heeft vastgesteld.
Inhoud bestemmingsplan
In het plan is een afweging gemaakt tussen vrije kavels of rijwoningen. Het college heeft
gekozen voor rijwoningen in het sociale segment. Het plan is eind 2016 en medio 2017
besproken met omwonenden en belanghebbenden en vervolgens aangepast.
De gemeenteraad heeft in oktober 2017 het aangepaste plan vastgesteld als deﬁnitief
Ruimtelijk Kader. Na het raadsbesluit is de ruimtelijke procedure opgestart en is het ontwerp
bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan is door het college in februari
2018 ter visie gelegd. Gedurende de ter visie legging termijn van 6 weken zijn er geen
zienswijze op het bestemmingsplan binnen gekomen.
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, en de hierbij behorende stukken
zijn met ingang van 30 augustus 2018 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.
ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0383.BPC18Groenelaan-VS01. Daarnaast
ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Castricum,
Raadhuisplein 1, 1902 CA, Castricum.
Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van de dag na
die waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende zes weken beroep bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen
gebruik maken:
• een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft
gebracht;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn
zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen;

Ontwerpbestemmingsplan Heereweg 114, Bakkum-Noord

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Heereweg 114,
Bakkum Noord ter inzage ligt.
Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van groepsaccommodaties in het bestaande
monument, waar mensen met een zorgbehoefte samen met familie en vrienden vakantie
kunnen vieren. Een retraitehuis vormt ook een onderdeel van deze ontwikkeling.
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 13
september 2018 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.
nl onder planID NL.IMRO.0383.BPC17Heereweg114-ON0. Daarnaast ligt het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1,
1902 CA Castricum.
Hoe kunt u reageren?
Een ieder kan tijdens de inzagetermijn mondeling of (bij voorkeur) schriftelijk zienswijzen
naar voren brengen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten
worden ingediend bij de gemeenteraad van Castricum, postbus 1301, 1900 BH Castricum,
onder vermelding van bestemmingsplan Heereweg 114, Bakkum-Noord. Voor een
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het Team Plannen en Projecten, tel.
14 0251. Anonieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail laten we buiten behandeling.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de
gemeente Castricum, tel. 14 0251 of via e-mail richardvandenhaak@debuch.nl.

Diverse asfaltwerkzaamheden 17 tot en met 21 september

In de week van 17 september zijn er werkzaamheden in meerdere straten van de gemeente
Castricum. Het gaat om de Beverwijkerstraatweg (Castricum), Mient (Castricum), Westerweg
(Limmen) en de Vredeburglaan in Limmen. Het asfalt wordt gerepareerd of vervangen.

Bereikbaarheid
• Beverwijkerstraatweg: afgesloten op 19 september voor autoverkeer vanaf de rotonde
naar Castricummer Werf en de Oude Haarlemmerweg tot en met Korendijk. De
afsluiting is van 20:00 tot 06:00 uur. Het asfalt van de rotonde wordt vervangen en op de
Beverwijkerstraatweg repareren wij slechte plekken. Het autoverkeer wordt omgeleid via
Heemskerk en Uitgeest. Fietsverkeer blijft wel mogelijk.
Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
• Mient: tijdelijk verkeershinder op 19 september. Van 18:00 tot 06:00 uur repareren we
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en
scheuren en slechte plekken. Doorgaand verkeer blijft mogelijk.
bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen kan • Westerweg: afgesloten op 17 september voor auto- en ﬁetsverkeer vanaf het kruispunt
met de Zanddijk tot aan de gemeentegrens van Heiloo (huisnummer 176). De afsluiting
via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl.
is van 07.00 tot 16.00 uur. Het asfalt wordt vervangen. Verkeer wordt omgeleid via de
Vennewatersweg en de Hoogeweg in Limmen en Heiloo.
Inwerkingtreding bestemmingsplan
• Vredeburglaan: afgesloten van 17 tot en met 21 september voor autoverkeer vanaf de
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling
Dusseldorperweg tot de Meidoornlaan. De afsluiting is van 07.00 tot 16.00 uur. Het asfalt
van het bestemmingsplan, in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor
wordt vervangen.
genoemde beroepstermijn aﬂoopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het
besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige
De werkzaamheden kondigen wij met borden aan. Bewoners langs Beverwijkerstraatweg,
voorziening. Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van
Vredeburglaan en Westerweg informeren wij per brief. Omleidingstekeningen vindt u op de
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den
website: www.castricum.nl/wegwerkzaamheden
Haag. Digitaal indienen kan via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de
beroepstermijn een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat
> Meer informatie
op het verzoek is beslist.
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met toezichthouder Frank Schönig, tel. 088 909
75 34 of e-mail frankschonig@debuch.nl
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de
Castricum, 12 september 2018
gemeente Castricum, tel. 14 0251 of via e-mail marcovinke@debuch.nl

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

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

Like ons op
Facebook

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

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

