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22 januari: De raad zit voor u 
klaar tijdens het Raadsspreekuur

ertegenwoor igers van e verschillen e gemeenteraa s rac  es gaan graag in 
gesprek met inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aan-
lopen, een idee willen voorleggen of een voorstel willen presenteren. Dit kan 
 j ens het aa sspreekuur at elke twee weken plaatsvin t op maan agavon  

tussen  uur en  uur  U hoeft  an niet bij alle rac  es langs, maar 
kunt in n keer met vertegenwoor igers van alle rac  es spreken  U krijgt 
hiervoor  minuten e gelegenhei  

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 22 januari. 
ls u aan het spreekuur wilt eelnemen kunt u zich opgeven bij e gri   e  it 

kan tot en met e on er ag voora gaan  aan het spreekuur tot  uur  el 
   o  stuur een e mail naar raa sgri   e castricum nl

aadsinformati ebijeenkomsten
p  januari zijn s avon s geen raa sin orma  ebijeenkomsten

Agenda Raadsplein 
18 januari 2018

  
Tijd Onderwerp  
Carrousels

   espreken amen ementen bij hoo lijnen a ernota
  an erij oor

   ekenkameron erzoek roen  en omenbelei

    iverse technische on erwerpen raa svoorstellen  
      

   ijzigingsveror ening veror ening sociaal omein 
   men ement bij bu get uitvoering ac  eplan 

 jongerenwerk 
   iverse raa svoorstellen

  wijziging  eilighei sregio 
  o   e gri   ers  grip op 

r kan alleen ingesproken wor en bij e on erwerpen ie in e carrou
sel wor en behan el  p e on erwerpen met een  kan niet opnieuw) 
worden ingesproken

Raadsvergadering
Tijd Onderwerp

  pening en me e elingen
  aststellen agen a
  ebat raa
  ctuele poli  eke on erwerpen
  esluitvorming
  o  e e erlan se vlag
  o  e ona  ankelijke klachtenregistra  e
  oo lijnen ka ernota an erij 
  eschikbaar stellen bu get uitvoering ac  eplan 
      jongerenwerk
  ijzigingsveror ening op e re eren umveror ening
  ekrach  ging geheimhou ing stukken neco
  slui  ng

m nt    st ij   ntj  aan anc rin  
rtaa

t u r  rric t  nin  an t ni u  rtaa  sam n m t c
a stuur rs uit r n, it st i  n r anisa  s i  n s i unc   a
n in  t, aar n r  c  n  ijn, i sraa  ciaa  m in, mant
r r anisa  s n j n r n r rs  

en website waar u informati e kunt vinden over alles op so iaal gebied: of het nu 
gaat om ti ps over org, maalti jdver orging, onsultati ebureau, inburgering, in-
formati e over vrijwilligerswerk, verslavings org, ge ond blijven voor ouderen, of 
de onta tgegevens van een therapeut in de buurt   vindt het sinds de e week 
op www samenlevenin astri um nl, of op on e website via een druk op de knop 

amenlevenin astri um  

uim aanbod
et webportaal is gevul  oor organisa  es ie ac  e  zijn op het bre e gebie  van 

welzijn en ie u van ienst kunnen zijn  e regio waarbinnen u kunt zoeken, kunt u 
bre er instellen an e grenzen van e gemeente  o krijgt u een ruimer aanbo  te 
zien  at reikt tot ergen, Uitgeest en eiloo  aarvoor is bewust gekozen

Geen internet?
nwoners ie geen gebruik kunnen) maken van internet en aarbij ook geen hulp 

hebben van amilie, buren o  vrien en, kunnen contact opnemen met een van e 
ociaal eams via tele oonnummer   op werk agen van  uur)

ilt u uw organisati e vermelden  
eeft  u een be rij  o  organisa  e ie inwoners ook kan helpen o  on ersteunen en 

staat u nog niet vermel  in het webportaal  U kunt uw organisa  e zel  aanmel en, 
via het igitale ormulier in het webportaal  U kunt an ook uw eigen in orma  e 
online bijhou en

Vind sociale informatie 
en tips via webportaal 
‘SamenleveninCastricum’

Kent u iemand die een lintje verdient? 
et afgelopen jaar ontvingen maar liefst elf in-

woners van on e gemeente een oninklijke on-
ders heiding

aarmee kregen zij een blijk van waar ering uit 
e samenleving voor alle lang urige inzet voor e 

maatschappij op allerlei terreinen  ersonen ie 
zich inzett en voor e samenleving kunnen een 

oninklijke on erschei ing krijgen  ent u ook 
ieman  in uw omgeving ie een lintje ver ient  an kunt u ie persoon voor

ragen  eem contact op met e gemeente waarin e persoon woont

en koninklijke on erschei ing kan wor en uitgereikt bij twee gelegenhe en
  j ens e jaarlijkse lintjesregen , it is meestal e ag voor onings ag
 en bij een bijzon ere gelegenhei , zoals bijvoorbeel  een a schei  o  een   

 jubileum

Vraag op ti jd een lintje aan
en voorstel voor een koninklijke on erschei ing voor ein  april moet u v r  

juli in het jaar ervoor bij e burgemeester in ienen  en voorstel voor e uitrei
king bij een an ere bijzon ere gelegenhei  moet tenminste zes maan en van 
tevoren worden ingediend.

ebt u vragen  
ebt u vragen  eem an contact met ons op o  stuur een e mail naar be

stuurssecretariaat castricum nl  ok kunt u uitgebrei e in orma  e vin en op 
onze website. 
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Offi  ciële mededelingen woensdag 17 januari 2018
Aangevraagde vergunningen 

oor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken ient u 
voora  een a spraak te maken via tel    en igitale versie kunt u per 
e mail aanvragen bij omgevingsvergunning ebuch nl

Ontvangen omgevingsaanvragen
p eze aanvragen is nog niet beslist  rachter staat e atum waarop eze 

ontvangen zijn  U kunt eze aanvragen na a spraak inzien in het gemeen
tehuis van astricum  egen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken  it 
kan alleen tegen een besluit op een aanvraag  eze publica  e is alleen ter 
in orma  e

atum res
 illem de wijgerlaan  te astri um

 et vergroten van e woning en het plaatsen van een rookkanaal
 ooseveltlaan  te astri um 

 et vergroten van e woning erker)
 Roemersdijk 15 te Akersloot

 et vergroten van e woning erker), het ichtzett en van het 
 balkon en het realiseren van een dakkapel op het voordakvlak

 orpsstraat  te astri um
 et bran veilig gebruik van het pan  

Verlengen behandeltermijn
urgemeester en wethou ers elen mee at voor on erstaan e omgevings

aanvragen e termijn van behan eling met ma imaal  weken is verleng
atum res

 eeweg  te astri um
 et bouwen van een opslagloo s

Omgevingsvergunning  reguliere pro edure
urgemeester en wethou ers hebben besloten e volgen e omgevingsver

gunningen te verlenen
atum res

 rinses Beatri straat  te astri um 
 et plaatsen van een akkapel op voor  en achter akvlak 

 eereweg  te astri um
 et verbouwen van e woning

 ollerusstraat  te astri um
 et renoveren van een monument

 uinmeiershof  te astri um
 et wijzigen van e kozijnen 

 oningsduin  te astri um
 et plaatsen van een akkapel aan e achterzij e van e woning 
 ient  te astri um
 et aanleggen van een oprit 
 ine ar ushof  te astri um
 et plaatsen van een schu   ng

Be waar
eze besluiten kunt u na a spraak inzien in het gemeentehuis van astricum  
innen zes weken na atum van verzen ing van het besluit, kunnen belang

hebben en een bezwaarschrift  in ienen bij het college van astricum  e 
atum van verzen ing staat bij e kennisgeving  oor meer in orma  e kunt u 

contact opnemen met de gemeente. 

ennisgeving ploitati eovereenkomst 

Ontwikkeling lo ati e Brederodestraat  te astri um
urgemeester en wethou ers elen mee at zij op  ecember  een 

overeenkomst zoals be oel  in ar  kel  li   et ruimtelijke or ening 
hebben gesloten met apital ol ing  eb e betre  en e eigenaren be
trekking hebben  op e ontwikkeling van  appartementen in het kerkge
bouw aan e re ero estraat  te astricum

en zakelijk omschrijving van e overeenkomst ligt voor e uur van zes 
weken voor een ie er ter inzage in het gemeentehuis aan het aa huisplein 

,   te astricum ge uren e openings  j en van maan ag tot en met 
woens ag van  uur tot  uur, op on er ag van  uur tot  
uur en op vrij ag van  uur tot  uur  oor vragen kunt u contact 
opnemen met mevrouw mit, a eling ntwikkeling, op het tele oonnum
mer  

Castricum, 17 januari 2018

Gemeenteraadsverkiezingen en 
referendum: telt u de stemmen?
Voor de gemeenteraadsverkie ingen en het raadgevend referendum op 
woensdag  maart ijn we op oek naar tellers  Bent u  jaar of ouder, se-
uur en wilt u dit een keertje meemaken  ees dan snel verder  

at houdt het werk in
ls e stembureaus zijn gesloten gaat u aan e slag met het tellen van e stem

men  m  uur mel t u zich bij een stembureau  aar bent u ongeveer tot 
 uur bezig  U oet het werk natuurlijk niet alleen  oor at u aan e slag 

gaat, krijgt u online een instruc  e  eze kunt je thuis op uw eigen computer, 
laptop of tablet volgen. 

Vergoeding van € 60
oor het werk krijgt u een vergoe ing van   ergeet it be rag niet op te 

geven bij je aangift e inkomstenbelas  ng

Vragen?
ebt u een vraag  tuur an een e mail naar verkiezingen castricum nl, bel 

 o  hats pp naar 

Telt u mee?
ijkt het u leuk om mee te tellen  aat het ons an weten v r woens ag  

januari via verkiezingen castricum nl

ownloa  e app valwijzer o  kijk op e website mijna valwijzer nl voor 
e a valkalen er  lle in orma  e over a val in astricum nu op n 

plek terug te vin en  ebt u vragen o  weet u niet hoe u e app moet 
ownloa en o  e kalen er kunt raa plegen, bel an met het lantcon

tactcentrum via tele oonnummer   

Afvalkalender 2018 

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

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; telefonisch spreekuur 
op werkdagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastri-
cum1901@debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastri-
cum1902@debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-
akerslootlimmendewoude@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 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 
voor bijvoorbeeld parkeren, honden-
poep en afval. 
boa@debuch.nl

Colofon




