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Onderwerp
Aardwarmte Castricum

Is uw sloot al schoon?

Commissies

Commissie Algemene Zaken
Algemeen

maandag in oktober.
Wie moet er iets doen?

Raadsvergadering

gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij onderwerpen die in de

Wanneer is een sloot schoon?

daarvoor tot en met de dag waarop de vergadering plaatsvindt voor 17.00 uur aanmelden

Beschut werk voor mensen
met een arbeidsbeperking

Rioolrenovatie Castricum en Akersloot
tussen 8 en 31 oktober

Mensen met een arbeidsbeperking - die niet bij een reguliere werkgever kunnen werken

gemeente.
Wat is beschut werk?
Beschut werk is voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, die
omgeving en hebben meer begeleiding en mogelijk aanpassing van hun werkplek nodig. Een

Akersloot
Castricum

voor een beschut werkplek in aanmerking komt.

Nachtwerk

Bladkorven

Afvalbrengstation gesloten

Stuur gerust een appje
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.
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Gemeente haalt
weesﬁetsen weg
bij station

Eigen parkeervak voor
bak- en bromﬁetsen
vraag daarnaar.

komt, kan hem daar gerust achterlaten
in de bewaakte of onbewaakte stalling.
achtergelaten en door de eigenaar niet
maandag 22 oktober is dit parkeervak daarom voor alle tweewielers afgesloten.

stallingen, waaronder het parkeerdek.

Werkzaamheden Westerplein
half oktober met het labelen van de

opnemen met de gemeente.

Oﬃciële mededelingen woensdag 10 oktober 2018
Aangevraagde vergunningen

Ontvangen omgevingsaanvragen

Besluit hogere waarden Wgh
Julianaplein 15 in Akersloot
Limmerweg 2 in Castricum
Heereweg 69 in Castricum
Buurtweg 20 in Akersloot

Inzage

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te

Beroep

Elisabeth Boddaertstraat 16 in Castricum
Westerweg 35a in Akersloot
Zeeweg 31 in Castricum

Bezwaar

hinder.

Verleende APV-vergunning
Westerplein 6 in Castricum

Bezwaar
Castricum, 10 oktober 2018
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Colofon

Sociaal Team

WhatsApp

debuch.nl
debuch.nl

Iets melden

doorgeven van gevonden of verloren
voorContact college
spraak
Afvalbrengdepot

Regel het online

kunt u thuis regelen via www.castricum.nl.
direct aan de beurt.

Bijeenkomsten gemeenteraad
Boa’s

Kantoor Wijkbeheer

12.00 uur

controleren en handhaven op het naleven van
de regels voor bijvoorbeeld parkeren,

