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De acti e is een ‘dankjewel’ voor al 
het werk dat vrijwilligers verzett en 
en waarvan inwoners in de gemeen-
ten profi teren. Op de website www.
vrijwilligers-bedankt.nl staat het 
complete overzicht van alle acti vitei-
ten. Vrijwilligers kunnen zich daar tot 
31 oktober 2017 zelf inschrijven. 
 ‘Vrijwilligers Bedankt!’ wordt ge-

lijkti jdig ook georganiseerd in de 
gemeenten Bergen, Heerhugowaard, 
Heiloo, Langedijk en Uitgeest.
Voor meer informati e: Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Castricum, Geester-
duinweg 5 Castricum. Telefoon 0251 
65 65 62. Openingsti jden: op werk-
dagen van 9.00 tot 12.30 uur

Inwoners van de gemeente 
Castricum die actief zijn als 
vrijwilliger krijgen van 4 t/m 12 
november een bedankje voor 
hun werk. Stichting Welzijn 
Castricum organiseert samen 
met de gemeente Castricum 
tal van gratis workshops, 
rondleidingen en voorstellin-
gen onder het motto ‘Vrijwil-
ligers Bedankt!’. Variërend van 
wandelingen, sport en spel tot 
lezingen en theatervoorstel-
lingen.

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 16 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-
digers van alle fracti es spreken. 
U krijgt hiervoor 20 minuten de 
gelegenheid. 

Agenda raadsinformatieavond 
5 oktober 2017

Tijd  Onderwerp 
19.30 – 20.30 Presentatie Programma Publieke Bekostiging 
19.30 – 20.30 Presentatie totstandkoming afvalbeleidsplan 
20.45 – 22.30 Bijeenkomst over begroting 2018:

20:45 uur: inloopavond Begroting 2018: bewoners en organisaties 
kunnen mening over de begroting kenbaar maken
Aansluitend: mogelijkheid tot presentatie begroting 2018 door het 
college
Aansluitend: technische vragen bij Begroting 2018
 
Geef uw mening over de Begroting 2018
De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te 
geven over de begroti ng 2018 op donderdagavond 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 no-
vember 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 Castri-
cum dus een belangrijk moment. De gemeenteraad hoort daarom graag 
uw mening op 5 oktober, zodat de raadsleden uw input kunnen meene-
men bij de verdere behandeling van de begroti ng. U kunt de begroti ng 
vinden op de website castricum.raadsinformati e.nl. De stukken vindt u in 
de vergaderkalender 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) 

Agenda Raadsplein 
12 oktober 2017

Tijd  Onderwerp 
Carrousels  
19.30 – 21.00 Haalbaarheidsonderzoek zwemvoorziening 
  Castricum
19.30 – 20.30  Vaststellen ruimtelijk kader voor de bouw van 15  
  sociale huurwoningen aan de 1e Groenelaan te  
  Castricum
20.30 – 21.00  Motie SP inzake behoud buslijn 164  
21.15 – 22.30 Programma Publieke Bekostiging 
21.15 – 22.00  Beschikbaar stellen budget voor uitvoerings-
  programma jongerenwerk
22.00 – 22.30  Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen*
22.45 
Raadsvergadering 
A  Kenbaar maken wensen en bedenkingen ten  
  aanzien van het voorgenomen besluit van het  
  college aangaande het afbouwen van het aandel- 
  enbelang in Eneco Groep N.V.    
   
Er kan alleen ingesproken worden bij de onderwerpen die in 
de carrousel worden behandeld. Op de onderwerpen met een * 
kan niet (opnieuw) worden ingesproken

Vrijwilligers 
Bedankt!

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!

Bladkorven
Elk jaar als de bladeren beginnen te val-
len plaatsen wij 38 bladkorven verdeeld 
over de gemeente. De korven zijn be-
doeld voor het bladafval van de straat 
en uit uw eigen tuin, maar niet voor 
snoeiafval of etensresten. Wij legen 

de korven regelmati g. Is een bladkorf 
tussenti jds toch vol dan kunt u dit aan 
ons doorgeven via telefoonnummer 14 
0251. De bladkorven blijven ongeveer 
tot half december staan. U kunt géén 
extra bladkorven aanvragen.

Najaarsschouw vanaf 16 oktober
Is uw sloot al schoon? 

Vanaf maandag 16 oktober 
controleren de schouwmees-
ters de sloten in het gebied van 
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwarti er. Zij kijken of de 
sloten voldoende schoon zijn. Dit 
is nodig om het water snel af te 

kunnen voeren naar gemalen als 
het regent. De sloten moeten vrij 
zijn van (water)planten en afval 
die de doorstroming van het water 
kunnen belemmeren. De najaars-
schouw is elk jaar vanaf de 3de 
maandag in oktober.
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Inwoners en bestuur
€ 2.602.000 
Samen leven
€ 27.392.000 
Een veilige gemeente
€ 2.612.000
Cultuur, recreatie en toerisme
€ 870.000
Economische vitaliteit
€ 268.000
Bereikbare gemeente
€ 1.299.000
Wonen en leefomgeving
€ 4.451.000
Duurzaamheid en milieu
€ 5.373.000
Beheer en onderhoud
€ 7.071.000
Financiële gemeente
€ 12.942.000 

Dit geven we uit:
€ 64.880.000

Kijk voor meer informatie op 
www.castricum.nl/begroting

Elk jaar geven we veel geld uit. Dit doen we om te zorgen 
voor een fijne omgeving om te wonen, leven en werken. 
Voor u, de andere inwoners, ondernemers en bezoekers. 
Sommige uitgaven zijn we verplicht om te doen. Andere 
uitgaven doen we om die fijne omgeving te maken. Hierover 
maken we van tevoren afspraken met het college en de raad. 

 Gemeente Castricum

Begroting 2018
Bekijk hoeveel geld we ontvangen en uitgeven.
Zo krijgt u een beeld van waar in 2018 
het geld naartoe gaat.

Dit komt er binnen:
€ 64.896.000

Inkomsten Rijk
€ 40.925.000

Inkomsten uit 
belastingen en heffingen
€ 14.167.000
Opbrengsten van leges
€ 1.688.000
Andere inkomsten
€ 8.116.000
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Inwoners en bestuur
We werken altijd aan beleid voor 
en door onze inwoners, onder-
nemers en organisaties. Denk aan:
• digitale dienstverlening waar het 

kan en persoonlijk waar het moet, 
• inwoners worden met participatie en 

communicatie betrokken bij beleid,
• inzet van diverse vormen van media, 

passend bij de doelgroep.

Een veilige gemeente
We werken aan een prettige en 
veilige leef- en werkomgeving, 
die ook zo door onze inwoners, 
ondernemers en organisaties 
wordt beleefd. Denk aan:
• sociale en fysieke veiligheid, 
• toezicht en 
• handhaving.

Samen leven
We leven in gemeenschap waarin 
onze inwoners zelfredzaam zijn en 
zich bij elkaar betrokken voelen. 
Denk aan:
• faciliteren en stimuleren initia-

tieven vanuit de bevolking, 
• onze partners stimuleren om bij 

jeugd in te zetten op preventie, 
vroeg signalering en innovatie,

• langer zelfstandig blijven van oude-
ren en mensen met een beperking,

• gemeentelijk beleid met onderwijs, 
kinderopvang en peuterspeelzalen.

Cultuur, recreatie
en toerisme
We bieden een prettige omgeving 
om te wonen en te recreëren. 
Een omgeving die inwoners boeit 
en bindt en inwoners aantrekt. 
Denk aan:
• samenwerken met ondernemers, 
• meer aanbod, 
• een aantrekkelijker strand.

Van de uitgaven wordt er € 173.000 gestort in de reserves.

Economische vitaliteit
We creëren werkgelegenheid en 
het behoud van voorzieningen door 
met name recreatie en toerisme te 
stimuleren. Denk aan:
• samenwerken met ondernemers, 
• meer werkgelegenheid, 
• aantrekkelijker maken van winkel-

gebieden en werklocaties.

Bereikbare gemeente
We zorgen voor een toegankelijke 
en veilige infrastructuur. Denk aan:
• verbeteren van verkeersveiligheid, 

leefbaarheid en de doorstroming, 
• in stand houden en verbeteren van 

het parkeren, 
• verhogen van de verkeerseducatie.

Wonen en leefomgeving
We sluiten aan op actuele en 
toekomstige woonwensen en 
demografische ontwikkelingen. 
Denk aan:
• faciliteren woningbouwpartners bij 

het realiseren van flexibele en 
betaalbare woningen,

• inspelen op nieuwe kleinschalige 
ontwikkelvormen, 

• zo effectief mogelijk inzetten op 
projecten.

Beheer en onderhoud
We leveren maatwerk in beheer op 
wijk- en kernniveau, afgestemd met 
en op gebruikers. Denk aan: 
• onderhoud- en beheersvraagstuk-

ken voorleggen aan wijkbewoners, 
• planmatig onderhouden openbare 

ruimte. 

Duurzaamheid en milieu
We maken op termijn onze 
gemeente energieneutraal, door de 
vraag naar energie te verminderen 
en overige energie op te wekken 
met duurzame bronnen. Denk aan:
• CO2 reduceren, 
• verduurzamen gemeentelijke 

bedrijfsvoering, 
• inzetten op watersysteem dat 

(grondwater)overlast voorkomt.

Financiële gemeente
We hebben een gezonde financiële 
positie en kunnen de gemeentelijke 
lasten verantwoorden. 
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Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 4 oktober 2017
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 
230917 Wagnerlaan 50 te Akersloot 
 Het vervangen van de kozijnen
250917 Rijksweg 49 w te Limmen 
 Het plaatsen van een balkonbeglazing
260917 Korte Brakersweg 5 te Castricum 
 Het plaatsen van een kleine hobbykas
 Tine Marcushof 5 te Castricum 
 Het verplaatsen van een schuur en een schutti  ng
 Jacob Rensdorpstraat 30 te Castricum 
 Het wijzigen van de voorgevel
 Prins Mauritsstraat 36 te Castricum 
 Het wijzigen van de voorgevel
 Zwaluw 12 te Castricum 
 Het plaatsen van een buitenberging

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten 
behandeling gesteld en worden niet verder behandeld 
Vergunningsvrij: Meidoornlaan 23 te Limmen  
       Het plaatsen van een dakkapel

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevings-
vergunningen te verlenen:
Op 27-09-2017 zijn onderstaande verleende vergunningen verkeerd gepu-
bliceerd.

Ze volgen de reguliere (i.p.v. de uitgebreide) procedure
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 gebruiks- 
 functi e
 Molenweide 60 te Castricum 
 Het plaatsen van een dakkapel
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende
omgevingsvergunningen niet te verlenen:
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Wethouder Wim Swart: ‘We vinden 
het heel vervelend als inwoners lang 
moeten wachten. Daarom hebben 
we in mei de openingsti jden van onze 
publieksbalies verruimd. Voor 2018 
werken we ook aan ruimere openings-

ti jden. In december vertellen wij u 
hierover meer.’ 
Onze openingsti jden op een rij
Tot en met december zijn onze ope-
ningsti jden:

Extra openingstijden publieks-
balies tot einde van het jaar
De publieksbalies blijven tot het einde van het jaar extra open. 
Tot en met december bent u dus nog steeds welkom op woens-
dag van 9.00 tot 16.00 uur en op donderdag van 9.00 tot 20.00 
uur. Op maandag, dinsdag en vrijdag zijn de balies van 9.00 tot 
12.00 geopend. U kunt ook een afspraak maken, zodat u meteen 
aan de beurt bent.

Dag Gemeentehuis: voor het 
bekijken van bouwplannen, 
het doorgeven van gevonden 
of verloren voorwerpen, het 
afgeven van post  

Publieksbalies: voor zaken als 
uw paspoort, rijbewijs, uit-
treksels en vragen over zorg en 
fi nanciën 

Maandag 9.00 tot 16.00 uur 9.00 tot 12.00 uur

Dinsdag 9.00 tot 16.00 uur 9.00 tot 12.00 uur

Woensdag 9.00 tot 16.00 uur 9.00 tot 16.00 uur

Donderdag 9.00 tot 20.00 uur 9.00 tot 20.00 uur

Vrijdag 9.00 tot 12.00 uur 9.00 tot 12.00 uur

Telefonisch zijn we op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag bereik-
baar van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Of Whats-
App je vraag naar 0619429661. We antwoorden snel, maar wel binnen kan-
toorti jden. 

Regel uw zaken online
U hoeft  niet meer voor alles naar 
het gemeentehuis te komen. Op 
www.castricum.nl staat prakti sche 

informati e over de belangrijkste 
producten en diensten. Sommige 
producten kunt u helemaal online 

regelen, zoals het aanvragen van 
een uitt reksel of het doorgeven van 
zwerfvuil of een kapott e lantaarn-

paal. Komt u toch naar het gemeen-
tehuis? Kijk dan of u een afspraak 
kunt maken. 

De nieuwe zwemvoorziening dient ter 
vervanging van Zwembad De Witt e 
Brug, dat sinds 1973 bestaat en in-
middels aan vervanging toe is. De ge-
meenteraad heeft  in december 2016 
besloten dat de locati e van de nieuwe 

zwemvoorziening wordt gezocht in 
het gebied Noord-End in Castricum.

Haalbaarheidsonderzoek
De gemeente heeft  voor het haal-
baarheidsonderzoek gesproken met 

Infoavond nieuwe zwemvoorziening
De gemeente heeft de afgelopen maanden een haalbaarheids-
onderzoek laten uitvoeren naar een nieuwe zwemvoorziening in 
het gebied Noord-End in Castricum. Op dinsdag 10 oktober is er 
een informatiebijeenkomst over dit onderwerp. De bijeenkomst 
is in Sportcentrum De Bloemen, De Bloemen 71 in Castricum 
van 19.30 tot 21.30 uur.

parti jen in het gebied en gebruikers 
van het huidige zwembad. In deze 
gesprekken zijn meerdere locati es 
en varianten naar voren gekomen. Al 
deze locati es zijn onderzocht en be-
oordeeld. Daarnaast zijn zeven zwem-
badvarianten, variërend van klein 
naar groot, ruimtelijk en fi nancieel 
uitgewerkt. Het college stelt aan de 
gemeenteraad voor om drie locati es 
en drie varianten de komende maan-
den verder uit te werken. Het gaat 
om de volgende locati es: veld 5 van 
voetbalvereniging FC Castricum (ach-

ter het Jac. P. Thijsse College), het 2e 
veld van FC Castricum en de plek van 
de Pegasusvijver.

De gemeenteraad bespreekt deze 
maand de uitkomsten van het haal-
baarheidsonderzoek. 
Voordat de raad het besluit neemt, 
willen we graag eerst van de omwo-
nenden horen wat zij van de verschil-
lende locati es en varianten vinden. 

Het haalbaarheidsonderzoek kan wor-
den ingezien via www.castricum.nl.
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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; e-mail: 
sociaal@castricum.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 
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

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 4 oktober 2017
Datum Adres 
220917 Middenweg 39 te Limmen 
 Het plaatsen van een betonschutti  ng

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. 
Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij omgevingsvergunning@
debuch.nl.
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 .  

Beleidsregels Informati eveiligheid & Privacy
Op 19 september 2017 heeft  het college van B&W de ‘Beleidsregels In-
formati eveiligheid & Privacy’ vastgesteld. Deze beleidsregels vormen de 
kaders en uitgangspunten voor de wijze waarop informati eveiligheid en 
privacy worden gewaarborgd binnen de gemeente. De beleidsregels liggen 
bij de publieke balie ter inzage.

Castricum, 4 oktober 2017.
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Kennismaken met sport 
voor kinderen met JSP

Castricum - De JeugdSport-
Pas (JSP) in de gemeen-
ten Castricum en Heems-
kerk, uitgevoerd door Team 
Sportservice Kennemerland, 
gaat het schooljaar weer 
sportief van start. Kinderen 
die naar de basisschool in 
Akersloot, Castricum, Lim-
men of Heemskerk gaan of 
in deze plaatsen wonen, kun-
nen nu inschrijven voor het 
eerste blok van de JSP. Een 
uitgelezen kans om vrijblij-
vend kennis maken met een 
sport naar keuze. 
Wat doen ze nou precies bij 
tennis of schermen, waterpo-
lo, volleybal, schaken of atle-
tiek? En welke dansvorm is 
leuk, modern, streetdance of 
ballet? Allemaal vragen waar 
kinderen antwoord op kun-
nen krijgen als ze meedoen 
met de JSP, zonder verdere 
verplichtingen. Voor vijf eu-
ro is het mogelijk vier lessen 
mee te doen met een sport 

naar keuze. Er kan onder an-
dere ingeschreven worden 
voor hierboven genoemde 
sporten, maar ook voor voet

Akerloot - Best een bijzon-
dere eeuwenoude dijk: de 
West-Dijk in Akersloot stamt 
nog uit de middeleeuwen. 
Hij loopt evenwijdig aan de 
Startingerweg. Er was inder-
tijd een heel stelsel van zul-
ke dijkjes die bescherming 
moesten bieden tegen opko-
mend water. De dijk, in vroe-
ger tijden ook Wester Hooge 
Dijk geheten, heeft die func-
tie niet meer, maar is vanwe-
ge de landschappelijke waar-
de het behouden waard. Dan 
helpt het als het verhaal er-
achter bekend is. Daarom 
onthulden Frans Zonneveld 
van de Historische Vereni-
ging Oud-Akersloot en wet-
houder Marcel Steeman een 
informatiebord op deze plek. 
Wie dus meer wil weten over 
de dijk, over de rol van Heer 
Hugo van Akersloot of de ab-
dij van Egmond: pak de fiets 
of de wandelschoenen, be-
treed de historische grond en 
lees de tekst op het bord.

Dijk met een 
geschiedenis 
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INFOPAGINA

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 
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

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 4 oktober 2017
Datum Adres 
220917 Middenweg 39 te Limmen 
 Het plaatsen van een betonschutti  ng

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. 
Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij omgevingsvergunning@
debuch.nl.
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 .  

Beleidsregels Informati eveiligheid & Privacy
Op 19 september 2017 heeft  het college van B&W de ‘Beleidsregels In-
formati eveiligheid & Privacy’ vastgesteld. Deze beleidsregels vormen de 
kaders en uitgangspunten voor de wijze waarop informati eveiligheid en 
privacy worden gewaarborgd binnen de gemeente. De beleidsregels liggen 
bij de publieke balie ter inzage.

Castricum, 4 oktober 2017.
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