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Gemeente sluit 
vuilnisbakken 
tijdelijk af
Vuurwerk veroorzaakt ieder jaar 
veel schade aan afvalbakken. Jaar-
lijks moet de gemeente zo’n 35 bak-
ken vervangen. Dit kost ongeveer € 
200,- per bak. Om de schade enigs-
zins te voorkomen sluiten wij vanaf 
eind december op diverse locati es 
de afvalbakken af. Dit geldt ook 
voor de papierbakken en honden-
poepbakken.  Wij hopen dat ieder 
zijn verantwoordelijkheid draagt en 
de hoeveelheid zwerfvuil beperkt 
blijft . Begin januari openen wij de 
bakken weer. Ziet u bij u in de buurt 
een opgeblazen vuilnisbak of an-
dere schade, dan kunt u dat melden 
bij de gemeente via telefoonnummer 14 0251 of www.castricum.nl.

U wordt uitgenodigd voor de Nieuwjaarsbijeenkomst die 
wordt gehouden op maandag 8 januari. Onder het genot 
van een hapje en drankje kijken we samen terug op het 

afgelopen jaar en wensen elkaar al het goede voor 2018.
U bent hartelijk welkom vanaf 19.30 uur 

in het gemeentehuis van Castricum. 
Rond 20.15 uur houdt de burgemeester zijn Nieuwjaars-

speech. Burgemeester en wethouders zien u graag.

G.A. Suanet,           drs. A. Mans,
secretaris            burgemeester

Inzameling kerstbomen 2018
Als de feestdagen voorbij zijn kan het opruimen beginnen. Maar wat te doen 
met uw kerstboom? Hieronder leest u de verschillende mogelijkheden.

U kunt uw kerstboom wegbrengen naar het afvalbrengdepot aan het Schulp-
stet in Castricum; 
U kunt uw kerstboom klein knippen en in de groene bak doen;
U kunt op donderdag 4 januari tussen 13.30 uur en 16.00 uur uw kerstboom 
inleveren op één van de volgende adressen: 

1. Limmen, groenonderkomen/brandweer aan de Rijksweg 51; 
2. Akersloot, groenonderkomen / brandweer aan de Buurtweg 51;
3. Castricum, groenonderkomen aan de Mr. Gilles van de Bempdenstraat 5;
4. Castricum, Van Haerlemlaan (ingang sportvelden Wouterland);
5. Castricum, nabij het parkeerterrein van het groenonderkomen aan de 
 Bloemen. 

Speciaal voor de jeugd!
Op deze dag is iedere ingeleverde kerstboom € 0,50 waard! 
(m.u.v. bomen die bij het afvalbrengdepot ingeleverd worden)

Restafval Limmen 1 en Limmen 2:
Maandag 25 december wordt vrijdag 22 december
Restafval Castricum 1:
Dinsdag 26 december wordt woensdag 27 december
Restafval Castricum 1A
Dinsdag 26 december wordt donderdag 28 december
PMD en GFT Limmen 1 + 2
Maandag 1 januari wordt vrijdag 29 december
PMD De Woude
Maandag 1 januari wordt dinsdag 2 januari

Inzameling afval rond feestdagen

Afvalkalender 2018 
Download de app Afvalwijzer of kijk op de website mijnafvalwijzer.nl voor de 
afvalkalender 2018. Alle informati e over afval in Castricum nu op één plek te-
rug te vinden. Heeft  u vragen of weet u niet hoe u de app moet downloaden 
of de kalender kunt raadplegen, bel dan met het Klantcontactcentrum via tele-
foonnummer: 14 0251

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst

Offi  ciële mededelingen donderdag 28 december 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
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Erachter staat de datum waarop deze 
ontvangen zijn. U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeen-
tehuis van Castricum. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit 
kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Deze publicati e is alleen ter 
informati e.
Datum Adres
151217 Frans Halslaan 50 te Akersloot
 De herbouw van een zij-aanbouw en tuinberging
181217 Pad van de Mensenrechten te Castricum
 Het kappen van 5 bomen en 10 struiken

 Zanderij perceel 6 (tussen Geversweg/Oude Schulpweg/Zanderij)  
 te Castricum
 Het herinrichten van het natuurgebied

Ontwerpbesluiten (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met ingang van (DATUM) 
de volgende ontwerpbesluiten gedurende 6 weken ter inzage liggen.
 Adres
 Torenstraat 63 te Castricum
 Het aanleggen van een in- of uitrit

Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een belanghebbende mondeling of schrif-
telijk zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Dienstver-
lening, tel. 14 0251.
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Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsver-
gunningen te verlenen:
Datum Adres
191217 Jan van Nassaustraat 4 t/m 20, Willem de Zwijgerlaan 47a, 47b en  

47c, Juliana van Stolbergstraat 5 en 7 te Castricum 
Het realiseren van 14 woningen inclusief de afgegeven verklaring  
van geen bedenkingen van GS

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. 
Binnen zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belang-
hebbenden een bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De 
datum van verzending staat bij de kennisgeving. oor meer informati e kunt u 
contact opnemen met de gemeente. 

Besluit omgevingsvergunning en besluit Hogere Waarde Wet geluidhinder 
‘twee onder-één kapwoning hoek Beverwijkerstraatweg en Oude Haarlem-
merweg in Castricum’
Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat de omge-
vingsvergunning en besluit Hogere Waarden Wet geluidhinder voor de bouw 
van een twee onder-één kapwoning op de hoek van de Beverwijkerstraatweg 
en de ude Haarlemmerweg in Castricum is verleend bij besluit van 13 de-
cember 2017. 

Het besluit omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken en het 
besluit Hogere Waarde Wet geluidhinder liggen vanaf 29 december 2017 
ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het plan te raad-
plegen op www.castricum.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan- D  

. M .0383. udeBHweg- 01

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag waarop de besluiten ter 
inzage is gelegd, een beroepschrift  indienen bij de echtbank oord-Holland, 
ector Bestuursrecht ( ostbus 1 21, 2003 B   Haarlem). oor de behande-

ling van een beroepschrift  is gri   erecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening
De werking van een besluit wordt door indiening van een beroepschrift  niet 
opgeschort. Daarvoor kan, indien onverwijlde spoed dat vereist, een verzoek 
om voorlopige voorziening worden ingediend bij de oorzieningenrechter 
van de echtbank oord-Holland, ector Bestuursrecht ( ostbus 1 21, 2003 
B   Haarlem); voorwaarde is dat tevens een beroepschrift  is ingediend. oor 
de behandeling van een verzoek is gri   erecht verschuldigd.
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Contact met gemeente
ostbus 1301

1900 BH Castricum
tel. 14 0251 (ma. t/m do. 9:00-16:00 
uur; vr. 00-12 00 uur)
fa  (0251) 1 23
gemeentebestuur@castricum.nl
www.castricum.nl

WhatsApp
06 19429661

oor 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, 
ui  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. 1  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, ui  reksels en 

vragen over zorg en  nanci n
aadhuisplein 1, 1 02 CA Castricum

Ma. t/m di. .00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur

rij. .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. .00 tot 1 .00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur

rij. .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. 5 uur
za. .00 tot 13.00 uur

Bestuur, griffi  e en kantoor
aadhuisplein 1, 1 02 CA Castricum. 

Bezoek op afspraak.
Contact college
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s)  bestuurssecretariaat,
tel. 14 0251, bestuurssecretariaat@
castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
aadhuisplein 1, 1 02 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

olo on
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