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De gemeente telt vele sloten en 
vaarten. In een deel daarvan gaat 
de gemeente over zaken als maaien 
van waterplanten, verwijderen van 
vuil en het baggeren van water. 
Het hoogheemraadschap heeft  de 
grootste wateren al in onderhoud. 
Daar komen nu de wateren van de 
gemeente bij. Door de overdracht 
bespaart de gemeente op de onder-
houdskosten. Een ander voordeel 
is dat met de overdracht een eind 
komt aan de versnippering van het 
onderhoud. 

Wat betekent de overname
In de prakti jk brengt de overdracht 
geen grote veranderingen met zich 
mee. Wel kan bijvoorbeeld het aan-
tal maaibeurten van riet veranderen. 
Wie aan het water woont en spe-
cifi eke problemen of wensen heeft  
rond het onderhoud, kan terecht bij 
het hoogheemraadschap.
De gemeente blijft  wel het dagelijks 
onderhoud doen zoals het verwijde-
ren van zwerfvuil en kadavers. Ook 
het onderhoud van de oevers blijft  
een taak van de gemeente. Met deze 
afspraken is er een duidelijke en 
effi  ciënte rolverdeling. Gemeente en 
hoogheemraadschap stemmen met 
elkaar de werkzaamheden af.

Inloopbijeenkomst 
maandag 2 oktober
De gemeente en het hoogheemraad-
schap houden een inloopbijeen-
komst op maandag 2 oktober, van 
17.00 tot 19.30 uur in het gemeente-
huis van Castricum. 
Daar geven ze informati e over wie 
waar baggert, maait en andere mo-
gelijke veranderingen. Ook kunnen 
bezoekers hun vragen kwijt over het 
waterbeheer in het algemeen en 
over het water in de eigen buurt. 

Ruim 32 kilometer
In het stedelijk gebied van Castricum 
ligt in totaal ruim 32 km water. De 
grotere wateren, zo'n 12 kilometer, 
heeft  het hoogheemraadschap al in 
onderhoud. Als alles doorgaat draagt 
de gemeente het onderhoud van 
de 15 km water over aan het hoog-
heemraadschap. Een klein deel blijft  
in beheer bij de gemeente, zoals 
sloten bij sportvelden en begraaf-
plaatsen. 

Meer informati e
Op de websites van het hoogheem-
raadschap, www.hhnk.nl/werkin-
debuurt, en gemeente Castricum, 
www.castricum.nl/waterbeheer, is te 
zien wat er mogelijk verandert.

De gemeente Castricum draagt het groot onderhoud van het 
water binnen de bebouwde kom over aan het Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier. Deze intentie heeft het college 
van B&W. In oktober neemt het college hierover een defi nitief 
besluit en legt het vervolgens voor aan de gemeenteraad. Deze 
besluit daar in november over. Inwoners zijn welkom op een 
inloopavond op maandag 2 oktober.

Raadsspreekuur
De verschillende gemeenteraads-
fracti es gaan graag in gesprek met 
inwoners die een verzoek willen 
doen, tegen een probleem aanlo-
pen, een idee willen voorleggen of 
een voorstel willen presenteren. 
Dit kan elke twee weken ti jdens 
het Raadsspreekuur op maandag-

avond 2 oktober tussen 19.15 uur 
en 20.15 uur. U hoeft  dan niet bij 
alle fracti es langs, maar kunt in 
één keer met een vertegenwoor-
diger van alle fracti es spreken. U 
krijgt hiervoor 20 minuten de ge-
legenheid.

Agenda Raadsplein 28 september 
2017

Tijd   Onderwerp   
Carrousels  
19.30 – 21.00 Bestemmingsplan aansluiti ng A9 
19.30 – 20.30 Kenbaar maken wensen en bedenkingen ten aanzien van  
   het voorgenomen principebesluit van het college 
   aangaande het afb ouwen van het aandelenbelang in  
   Eneco Groep N.V.
20.30 – 21.00  Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen*  
   1A. Voorstel m.b.t. omroep Castricum  
21.15 – 22.15 Bestemmingsplan Dusseldorperweg 10 -12 in Limmen 
21.15 – 22.15  Vervolg debat bestuurscultuur    
 
Raadsvergadering 
22.30  A Huurverhoging naar aanleiding van uitbreiding het Kruispunt  
      Akersloot
  B Bestemmingsplan twee woningen Rietorchis-Vogelmelk te 
       Limmen i incl. amendement  
  C Voorstel m.b.t. omroep Castricum (o.v.b. carrouselbehandeling) 
  D Moti e bij wijzigingsverordening sociaal domein  
   
Er kan alleen ingesproken worden bij de onderwerpen die in de carrousel 
worden behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) 
worden ingesproken

Agenda raadsinformatieavond 
5 oktober 2017

Tijd   Onderwerp 
19.30 – 20.30 Presentati e Programma Publieke Bekosti ging 
19.30 – 20.30 Presentati e totstandkoming afvalbeleidsplan 
20.45 – 22.30 Bijeenkomst over begroti ng 2018:

20:45 uur: inloopavond Begroti ng 2018: bewoners en organisati es kunnen 
mening over de begroti ng kenbaar maken
Aansluitend: mogelijkheid tot presentati e begroti ng 2018 door het college
Aansluitend: technische vragen bij Begroti ng 2018 

Inloopbijeenkomst maandag 2 oktober

Wie maait straks het water?

Op vrijdag 6 oktober gaat de jaarlijkse 
kermis in Bakkum weer van start. De 
kermis vindt plaats op het terrein aan 
de Van der Mijleweg in Bakkum. De 
kermis is vrijdag geopend van 19.00  
tot 24.00 uur en zaterdag 7 en zondag 
8 oktober van 14.00 tot 24.00 uur. 

In verband met de kermis zijn de Van 
der Mijleweg en de Van Oldenbar-
neveldweg vanaf de hoek Van Haer-
lemlaan tot aan de Van Uytrechtlaan 
afgesloten voor verkeer van woensdag 
4 oktober t/m maandag 9 oktober. 

6, 7 en 8 oktober Kermis Bakkum!
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Hoe halen we meer uit ons afval?
Afval scheiden: dat kan beter!

In onze gemeente scheiden 
we al 60% van het afval. Dat is 
mooi, maar nog niet genoeg.
De inzet is 75% in 2020.

Tijd voor de 
volgende stap!

2020

2017

60%

75%

Verbranden van afval kost geld en er gaan 
goed bruikbare grondstoffen verloren.

Het is dus slim om afval goed te scheiden.

Thuis scheiden levert de 
beste kwaliteit grondstoffen op. 

Hoe zou dat er in de praktijk uit kunnen zien?

Hoe verder?

Een rolcontainer voor 
PMD (plastic, metaal
en drankenkartons).

Een rolcontainer voor
GFT (groente-, fruit- 
en tuinafval).

Een bak voor 
oud papier.

1

3

Goed scheiden 
betekent weinig
(rest)afval.

Bruikbare
grondstoffen halen 
we aan huis op.

(Rest)afval brengt 
u zelf naar een
ondergrondse container.

Daarom werkt de gemeente aan een
nieuw afvalbeleidsplan.

Dat gaat uit van omgekeerd inzamelen.

 Er komen onder-
grondse containers.

Dit brengt u zelf naar de 
container in de buurt.

Zaken als batterijen,
textiel, of glas:

Inleveren zoals u 
gewend bent.

De gemeente haalt deze 
grondstoffen aan huis op.

De gemeenteraad besluit over het afvalbeleid. 
Daarna bespreken we met inwoners hoe we 
het gaan uitvoeren. 

Met elkaar halen we eruit wat erin zit.

“Hoe vaak  
halen we rol-

containers op?”
“Hoe kunnen 

verenigingen profiteren
van oud papier?”

“En als ik  
geen extra

 container wil?”

“Waar moeten 
 de ondergrondse  

 containers komen?” 

Elke woning krijgt 
eigen (rol)containers.

€
€

€

€
€€
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De gemeente werkt aan een afvalbeleidsplan. Inzet is te komen tot minstens 
driekwart afvalscheiding. Door te scheiden kunnen van grondstoff en nieuwe 
producten worden gemaakt. Hoe kunnen we dat bereiken? 
Donderdag 5 oktober is er een raadsinfobijeenkomst over dit onderwerp. Deze 
is vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. Iedereen is hierbij welkom.

Vervolg
In december stelt de raad het afvalbeleidsplan vast.
De uitvoering van het beleid gebeurt in samenspraak met 

De gemeenteraad van Castricum no-
digt u van harte uit om uw mening te 
geven over de begroti ng 2018 op don-
derdagavond 5 oktober aanstaande. 
Om 20.45 uur kunt u in de raadzaal 
van het gemeentehuis uw mening 
kenbaar maken.
De gemeenteraad van Castricum 
behandelt de begroti ng 2018 op 2 
november 2017 en besluit hierover op 
9 november 2017. Daarmee besluit de 
raad hoe gemeenschapsgeld in 2018 
wordt besteed.
Ook voor u als inwoner, organisati e of 
instelling van de gemeente Castricum 

dus een belangrijk moment. De ge-
meenteraad hoort daarom graag uw 
mening op 5 oktober, zodat de raads-
leden uw input kunnen meenemen bij 
de verdere behandeling van de begro-
ti ng. U kunt de begroti ng vinden op 
de website castricum.raadsinformati e.
nl. De stukken vindt u in de vergader-
kalender onder 5 oktober 2017.
Als u uw mening wilt laten horen 
wordt u vriendelijk verzocht zich te 
melden bij de griffi  e (Vera Hornstra: 
0251-661277 of Rosanne Slootweg 
0251-661233. Mailen kan ook naar 
raadsgriffi  e@castricum.nl) 

Geef uw mening over 
de Begroting 2018

Blijf op de hoogte via e-mail of app
Natuurlijk hoeft  u niet elke week op 
deze website te kijken. Meld u aan 
voor de e-mailservice of download 
de app via overuwbuurt.overheid.
nl en blijf op de hoogte van ontwik-
kelingen in uw buurt. Heeft  u geen 
internet? Dan kunt u gebruik maken 
van een computer in de bibliotheek. 
Tot 1 oktober plaatsen wij de be-

kendmaking van algemene besluiten 
nog in de krant bij onze offi  ciële be-
kendmakingen. Na 1 oktober maken 
wij beleidsregels, een aanwijzings-
besluit, een mandaatbesluit of een 
ander algemeen besluit alleen nog 
bekend in het gemeenteblad van 
Castricum op www.offi  cielebekend-
makingen.nl.    

Onze besluiten in uw mailbox
Besluit het college iets algemeens? Denk bijvoorbeeld aan 
nieuw beleid over sporten, parkeren of veiligheid. Dan laten wij 
dit natuurlijk aan u weten. Vanaf 1 oktober doen we dit alleen 
nog op www.offi  cielebekendmakingen.nl. Een website waar 
ook waterschappen en milieudiensten hun besluiten delen. Op 
die manier heeft u één overzicht van de ontwikkelingen in uw 
buurt. 
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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. 14 0251. Een digitale versie kunt u 
per e-mail aanvragen bij omgevingsvergunning@debuch.nl.
Ontvangen omgevingsaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande omgevingsaanvragen, 
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, ontvan-
gen. Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking wordt verleend.
Datum Adres 
140917 Oosterbuurt, Breedeweg 17 te Castricum 
 Het bouwen van een hobbykas
160917 Zeeweg 10 te Castricum 
 Het plaatsen van een herdenkingsplaquett e
170917 Koningsweg 23 te Akersloot 
 Het vernieuwen van de voorgevel en de kozijnen
180917 Pieter Kieft straat 14 te Castricum 
 Het plaatsen van een carport
190917 Meidoornlaan 23 te Limmen 
 Het plaatsen van een dakkapel
200917 Zanddijk 2 te Castricum 
 Het aanpassen van de vloer van de stal ten behoeve van een  
 milieutechnische wijziging

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten 
behandeling gesteld en worden niet verder behandeld 
Buiten behandeling:  Schoolstraat 13b 
     Het realiseren van een mantelzorgwoning
Vergunningsvrij:  Hogeduin 11 te Castricum 
        Het wijzigen van de gevel 
 
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omge-
vingsaanvragen de termijn van behandeling met maximaal 6 weken is 
verlengd:
Datum Adres 
200917 Rollerusstraat 1 te Castricum 
 Het renoveren van een monument
210917 Heereweg 64a 

Omgevingsvergunning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevings-
vergunningen te verlenen:
Datum Adres 
180917 Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 6 te Limmen 
 Het verbouwen van een woning
190917 Kievit 4 te Castricum 
 Het plaatsen van een tuinhuis
 Castricummer Werf 33 en 35 te Castricum 
 Het realiseren van 2 dakopbouwen met een overige 
 gebruiksfuncti e
 Molenweide 60 te Castricum 
 Het plaatsen van een dakkapel

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevings-
vergunningen niet te verlenen:
Datum Adres
200917 Van Duurenlaan 3 te Castricum 
 Het plaatsen van een tuinhuis

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevings-
vergunningen te verlenen:
Datum Adres 
260917 Limmerweg 5c in Castricum 
 Het ti jdelijk voeren van een pluktuin en het aanleggen van 
 parkeerplaatsen
Bezwaar
Indien u het niet eens bent met de inhoud van een van bovengenoemde 

besluiten kunt u hiertegen binnen 6 weken na de dag van verzending van 
de vergunning (zie datum) een bezwaarschrift  indienen bij de gemeente.
Vermeld in uw bezwaarschrift  uw telefoonnummer, de gemeente kan tele-
fonisch contact met u opnemen om te bespreken wat de beste behande-
ling is van uw bezwaarschrift .  

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
‘bouw woning met schuur aan de Limmerweg 2c in Bak-
kum Noord’ (legalisati e)
Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat het ont-
werpbesluit omgevingsvergunning voor de bouw van een woning met een 
schuur aan de Limmerweg 2c in Bakkum Noord (legalisati e) zes weken ter 
inzage ligt. 
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken 
ligt van 28 september t/m 8 november 2017 ter inzage in het gemeente-
huis van Castricum. Tevens is het plan te raadplegen op www.castricum.nl. 

Zienswijze: 
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schrift elijk een 
zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning bij het 
college van burgemeester en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH Castri-
cum), onder vermelding van ‘Zienswijze bouw woning met schuur aan de 
Limmerweg 2c in Bakkum Noord’. Voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze (op afspraak) en voor meer informati e: dhr. R. van den Haak, 
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 0251.

Werken aan de weg
De Starti ngerweg te Akersloot (ter hoogte van Starti ngerweg 27)  is op 
maandag 16, dinsdag 17 en woensdag 18 oktober 2017 afgesloten voor al 
het verkeer. Op deze dagen worden werkzaamheden aan het riool uitge-
voerd.
De werkzaamheden starten maandagochtend om 7.00 uur en zijn woens-
dagmiddag om 16.00 uur gereed.
Meer informati e:
Johan de Wit, projectleider
+31 (0)888115346

Verkeersbesluit d.d. 27 september 2017
In de Staatscourant van 27 september 2017 is het volgende verkeersbesluit 
gepubliceerd:
1. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicap-

tenparkeerplaats nabij appartementencomplex Eerste Groenelaan 100, 
kern Castricum. Door middel van plaatsing van verkeersbord E6 en een 
onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, 
als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerste-
kens 1990 (RVV1990). De volledige tekst van het verkeersbesluit – inclu-
sief bijbehorende tekening – kunt u inzien op: www.offi  cielebekendma-
kingen.nl/staatscourant.

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen schrift elijk bin-
nen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift  
indienen. U kunt uw bezwaarschrift  niet per email indienen. Stuur uw 
bezwaarschrift  aan het college van burgemeester en wethouders van Cas-
tricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. In uw bezwaarschrift  moet in 
ieder geval staan:
- uw naam, adres en telefoonnummer;
- de datum;
- een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u 
  bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- uw handtekening. 
Wij vragen om uw telefoonnummer omdat we soms contact opnemen 
met bezwaarmakers om te bespreken wat de beste behandeling is van het 
bezwaarschrift .
Vraagt u zich af of een bezwaarprocedure de juiste weg is? De Bezwaar-
kaart van de Nati onale Ombudsman kan helpen bij het maken van uw 
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afweging. U vindt deze op de website van de Nati onale Ombudsman 
(www.ombudsman.nl). In het zoekscherm typt u ‘bezwaarkaart.pdf’ in.

Voorlopige voorziening
Naast het bezwaarschrift  kunt u om een voorlopige voorziening vragen. 
Dit kunt u doen als u nadelige gevolgen van het besluit voorziet ti jdens de 
behandelingsprocedure van uw bezwaarschrift . Voor de behandeling van 
dit verzoek moet u griffi  erecht betalen.
Een verzoek kunt u doen via htt p://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; 
hiervoor heeft  u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.Schrif-
telijk kan ook: bij de Rechtbank Noord-Holland, Secti e Bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem.

Bekendmaken van collegebesluiten 
van algemene strekking
Op 22 september 2017 heeft  het college van burgemeester en wethouders 
besloten om met ingang van 1 oktober collegebesluiten van algemene 
strekking bekend te maken in het elektronisch blad van Castricum op 
www.offi  cielebekendmakingen.nl. Dit besluit treedt in werking op 1 okto-
ber 2017. Het besluit ligt vanaf vandaag ter inzage bij de publieksbalie van 
het gemeentehuis.

Castricum, 27 september 2017.

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, 
uitt reksel aanvragen) kunt u thuis 
regelen via www.castricum.nl. Langs-
komen? Maak online een afspraak 
voor zaken als paspoort of rijbewijs, 
dan bent u direct aan de beurt.

Sociaal Team
tel. 14 0251; e-mail: 
sociaal@castricum.nl

Openingsti jden Gemeentehuis 1 
mei tot 1 oktober:
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 bouwplan-
nen, het doorgeven van gevonden 
of verloren voorwerpen, het afge-
ven 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, griffi  e 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 opsporings-
ambtenaren) controleren en hand-
haven op het naleven van de regels 
rond zaken als parkeren, honden-
poep en afval.
Mariska Wiedijk algemene zaken 
mariskawiedijk@castricum.nl
Jan van Slooten algemene zaken 
janvanslooten@castricum.nl
Ed Stuijt drank- en horecawet 
edstuijt@castricum.nl

Colofon
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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, griffi  e 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 opsporings-
ambtenaren) controleren en hand-
haven op het naleven van de regels 
rond zaken als parkeren, honden-
poep en afval.
Mariska Wiedijk algemene zaken 
mariskawiedijk@castricum.nl
Jan van Slooten algemene zaken 
janvanslooten@castricum.nl
Ed Stuijt drank- en horecawet 
edstuijt@castricum.nl

Colofon
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Na steekpartij bij Dijk en Duin
Beveiliger en verdachte 
maken het relatief goed 
Castricum - Op maan-
dagavond een week ge-
leden vond er steekinci-
dent plaats op het voor-
malig terrein van Dijk en 
Duin. Zowel de beveili-
ger als de verdachte zijn 
niet levensgevaarlijk 
gewond geraakt en ma-
ken het naar omstandig-
heden goed.

Omstreeks 19.20 uur wilde 
een beveiliger van de GGZ 
in een ruzie tussen twee 
mannen bemiddelen. Toen 
hij de mannen genaderd 
was stak één van hen hem 
ineens met een mes in zijn 
borst. Nadat de politie ge-
waarschuwd was, luisterde 
de verdachte niet naar de 
aanwijzingen van de po-
litie en liep op de agen-
ten af. Hierbij konden de 

agenten niet zien wat de 
man nog in zijn handen 
had. 
Nadat vruchteloos was ge-
probeerde de man met 
pepperspray in zijn ge-
zicht te raken besloot één 
van de agenten de man in 
zijn been te schieten. Hier-
na kon de verdachte wor-
den aangehouden. 

Inbraken
Zaterdagmiddag kwam er 
een melding binnen van 
een inbraak in een club-
gebouw in het duingebied. 
Er was een raam openge-
broken. In het pand is ge-
probeerd een kast open te 
breken, maar dat is niet 
gelukt. Uit het gebouw 
werden een laptop, geld 
en gereedschap wegge-
nomen. Verder werden er 

nog zaken vernield.
In Limmen werd maandag-
avond omstreeks 21.00 uur 
geprobeerd in te breken in 
een woning aan de Absa-
lon. Een toevallig passe-
rende getuige zag een man 
in de voortuin bij een raam 
van de woning staan. Toen 
de getuige bleef staan kij-
ken en de man hem in de 
gaten kreeg, ging deze er 
vandoor. 
Een tweede man kwam 
achter de woning vandaan 
en rende ook weg. Later 
bleek dat er geprobeerd 
was om een raam open te 
breken. Het zou gaan om 
twee tengere, in het zwart 
geklede mannen van on-
geveer 20 tot 25 jaar.

Teveel alcohol
In de vroege ochtend van 
vrijdag zagen surveilleren-
de agenten, rond 2.40 uur 
een personenauto over de 
Rijksweg rijden in Lim-
men die bijna de berm in-
reed. De bestuurder reed 
de Westerweg in, vervol-
gens Het Achtkant en ver-

hoogde zijn snelheid flink. 
Na een korte achtervol-
ging door de wijk reed de 
bestuurder zichzelf vast in 
een doodlopend straatje. 
Bij een blaastest bleek de 
bestuurder, een 57-jarige 
inwoner van Egmond te-
veel alcohol te hebben ge-
dronken. Op het politiebu-
reau was de uitslag van de 
ademanalyse 235 ugl.
 
In de nacht van zondag op 
maandag eern week gele-
den werd tussen 20.30 en 
0.30 uur een alcoholcon-
trole langs de Zeeweg ge-
houden. Hierbij werden 
568 blaastesten op straat 
afgenomen. Twee bestuur-
ders bleken te veel ge-
dronken te hebben waar-
van er één zijn rijbewijs di-
rect moest inleveren.

Snelheidsovertredingen
Maandag tussen 13.10 en 
15.00 uur heeft er langs de 
Geesterweg in Akersloot 
een snelheidscontrole 
plaatsgevonden met een 
radar. Toegestane snel-

heid: 50 km/u, Hoogste 
snelheid: 87 km/u, Aan-
tal passanten: 453, aantal 
overtredingen: 69. Ook op 
donderdag vond er tussen 
9.20 en 11.50 uur, een snel-
heidscontrole plaats langs 
de Geesterweg. Hoogste 
snelheid: 72 km/u, aan-
tal passanten: 602, aantal 
overtredingen: 54.
Op zaterdag omstreeks 
16.15 uur was er melding 
van twee drones die bo-
ven de woningen aan de 
Hoogegeest in Akersloot 
zouden vliegen. De meld-
ster had het idee dat ze 
geobserveerd werd. Toen 
de politie ter plaatse was, 
waren de drones verdwe-
nen. Het is niet toegestaan 
om met een drone boven 
de bebouwing te vliegen.
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afweging. U vindt deze op de website van de Nati onale Ombudsman 
(www.ombudsman.nl). In het zoekscherm typt u ‘bezwaarkaart.pdf’ in.

Voorlopige voorziening
Naast het bezwaarschrift  kunt u om een voorlopige voorziening vragen. 
Dit kunt u doen als u nadelige gevolgen van het besluit voorziet ti jdens de 
behandelingsprocedure van uw bezwaarschrift . Voor de behandeling van 
dit verzoek moet u griffi  erecht betalen.
Een verzoek kunt u doen via htt p://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; 
hiervoor heeft  u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.Schrif-
telijk kan ook: bij de Rechtbank Noord-Holland, Secti e Bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem.

Bekendmaken van collegebesluiten 
van algemene strekking
Op 22 september 2017 heeft  het college van burgemeester en wethouders 
besloten om met ingang van 1 oktober collegebesluiten van algemene 
strekking bekend te maken in het elektronisch blad van Castricum op 
www.offi  cielebekendmakingen.nl. Dit besluit treedt in werking op 1 okto-
ber 2017. Het besluit ligt vanaf vandaag ter inzage bij de publieksbalie van 
het gemeentehuis.

Castricum, 27 september 2017.

Contact met gemeente
Postbus 1301
1900 BH Castricum
tel. 14 0251 (ma. t/m do. 9:00-16:00 
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www.castricum.nl/ietsmelden

Regel het online
U hoeft  niet meer voor alles naar het 

gemeentehuis. Steeds meer zaken 
(denk aan verhuizing doorgeven, 
uitt reksel aanvragen) kunt u thuis 
regelen via www.castricum.nl. Langs-
komen? Maak online een afspraak 
voor zaken als paspoort of rijbewijs, 
dan bent u direct aan de beurt.

Sociaal Team
tel. 14 0251; e-mail: 
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