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Agenda Raadsplein 1 februari 2018
Tijd
Carrousels

Onderwerp

Raadsvergadering
Tijd

Inloopochtend over WOZ-waarde en
gemeentelijke belastingen op zaterdag
3 februari

MijnOverheid
Onderwerp

Bezwaar maken

Agenda raadsinformatiebijeenkomst
8 februari 2018
Tijd

Onderwerp

Controle op ﬁetsen bij station
Zo voorkomen we dat de doorgang wordt belemmerd

Verkoop snippergroen Wielewaal 1
Castricum
strook snippergroen

verkoop

Warmetruiendag: de grootste
klimaatactie van Nederland
Trek vrijdag 2 februari een warme trui aan, want in heel Nederland wordt de thermostaat
minimaal een graad lager gezet. Die vrijdag is het namelijk Warmetruiendag en gaan we
de energieverspilling te lijf. Doe ook mee, zet de verwarming lager en bespaar zo’n 6%
CO2 met elke graad minder op de thermostaat. Wilt u meer weten over de Warmetruiendag, ga dan naar www.warmetruiendag.nl.
U kunt de grootste slag slaan door uw woning goed te isoleren en de verwarming lager te

Aanleg Schelpenpad langs
het ﬁetspad Zeeweg
aangebracht.

tot verkoop van een

INFOPAGINA

10 februari: Repair Café in De Bakkerij

Vervolg nieuwe zwemvoorziening
Noord-End

spullen repareren is leuk, duurzaam, goedkoop en gezellig.

De gemeenteraad bespreekt komende maand het voorstel van het college voor een nieuw

Inloopbijeenkomst

Maak
een
afspraak
Maak
een

Komt u langs op het gemeentehuis?
Voor steeds meer producten kunt u
een afspraak maken. Dan zitten wij
voor u klaar en bent u meteen aan
de beurt.

Besluitvorming gemeenteraad

afspraak

Maak een afspraak via
www.castricum.nl/afspraakmaken.
Of bel 14 0251.

Like ons op Facebook

welkom

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

Wij zitten voor u klaar.

i le
Aangevraagde vergunningen

ededelingen woensdag

jan ari

Bezwaar

Verkeersbesluit: realisering gehandicaptenparkeerplaats

Bezwaar
Molenlei 7 te Akersloot
Verlengen behandeltermijn

Voorlopige voorziening

Verleende APV-vergunning
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Colofon
Contact met gemeente
Contact college
Voor het bekijken van bouwplannen, het
doorgeven van gevonden of verloren
voor-werpen, het afgeven van post:
WhatsApp

Bijeenkomsten gemeenteraad
Boa’s

Iets melden
Regel het online

Afvalbrengdepot

