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Agenda raadsinformatieavond 
& commissie 3 oktober 2019

 Commissie
19.30 – 21.00 Ruimtelijk kader voor de herontwikkeling van Jachthaven Laamens aan  
 de Geesterweg 10 -12 te Akersloot 

 Raadsinformati ebijeenkomsten
19.30  20.15 Presentati e Programma Versterking Winkel- en Verblijfsgebieden en  
 dan met name over twee projecten: Kerkplein & Burgemeester   
 Mooijstraat
20.15  21.00 Presentati e preventi e en handhavingsplan alcohol  drugs
21.15  22.30 Technische sessie bij begroti ng 2020

 21:15 uur: inloopavond begroti ng 2020: bewoners en organisati es  
 kunnen mening over de begroti ng kenbaar maken

 Aansluitend: mogelijkheid tot presentati e begroti ng 2020 door het  
 college

 Aansluitend: technische vragen bij begroti ng 2020

Fiets- en voetpaden Soomerwegh/Geesterduinweg sneller hersteld

Kruispunt van 1 t/m 4 oktober 
overdag dicht 

De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te geven over de begroti ng 
2020 op donderdagavond 3 oktober aanstaande. Om 21.15 uur kunt u in de raadzaal van het 
gemeentehuis uw mening kenbaar maken.

De gemeenteraad van Castricum behandelt de begroti ng 2020 op 31 oktober 2019 en besluit 
hierover op 7 november 2019. Daarmee besluit de raad hoe gemeenschapsgeld in 2020 wordt 
besteed.

Ook voor u als inwoner, organisati e of instelling van de gemeente Castricum dus een belangrijk 
moment. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening op 3 oktober, zodat de raadsleden 
uw input kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de begroti ng.  kunt de begroti ng 
vinden op de website castricum.raadsinformati e.nl. De stukken vindt u in de vergaderkalender 
onder 3 oktober 2019.

Als u uw mening wilt laten horen wordt u vriendelijk verzocht zich te melden bij de griffi  e (Vera 
Hornstra: 088-9097015 of Rosanne Slootweg 088-9097014. Mailen kan ook naar raadsgriffi  e@
castricum.nl) 

Geef uw mening over de Begroting 2020

 

Agenda Raadsplein 26 september 2019 

De Geesterduinweg wordt opnieuw ingericht sinds eind augustus  Dat zorgt voor overlast  
Die proberen we zoveel mogelijk te beperken  We zien dat de opgebroken aansluiti ng met de 
Soomerwegh (bij parkeerterrein ter hoogte van Blokker) voor verwarring en irritati e zorgt, 
vooral bij fi etsers en voetgangers  Daardoor wordt het soms ook voor automobilisten e tra 
oppassen  Dit willen we zoveel 
mogelijk voorkomen  We gaan het 
kruispunt versneld aanpassen, 
zodat in ieder geval het door-
gaande verkeer op de Soomer-
wegh (auto’s, brommers, fi etsen 

n voetgangers) weer goed en 
veilig doorstroomt  De toegang tot 
de Geesterduinweg blij   nog wel 
gesloten  

Om de aansluiti ng Soomerwegh/
Geesterduinweg snel te repareren, 
sluiten we het oostelijk deel van de 
Soomerwegh tussen BP Tanksta-
ti on en rotonde met de Oranjelaan 
overdag af van 1 tot en met 4 ok-
tober. Dat is het deel in noordelijke 
richti ng, langs het winkelcentrum. 
In die dagen kan aannemer Struk-
ton de fi ets- en voetpaden parallel 
aan de Soomerwegh herstellen. Die 
gaan dan op 4 oktober weer open, 
in plaats van op 14 november. 

Wat betekent dat
Het deel van de Soomerwegh langs 
het winkelcentrum richti ng rotonde 
Oranjelaan (noordelijke richti ng) 
wordt vanaf 1 oktober overdag 
afgesloten tussen 9:00 en 18:00 
uur. Het autoverkeer vanaf de ro-
tonde bij het gemeentehuis dat via 
het noorden het dorp uit wil, wordt 
omgeleid via de Beatrixstraat, lei-
broek, Oranjelaan. 

Fietsers en voetgangers langs deze 
route kunnen nog steeds over-
steken naar de andere kant van 
de Soomerwegh, dus hoeven niet 
m r om te fi etsen of lopen. 
Meer informati e en tekeningen 
vindt u op www.castricum.nl 

 Commissie
19.30  20.45 Diverse ontwikkelingen anderij uid:
  - Ruimtelijk kader planontwikkeling deelgebied 3 anderij uid (vml.  
    locati e aptein aas  aangrenzende percelen)
  - Ruimtelijk kader Puikman 1
19.30  20.45 Visie exploitati e binnensport
 Pauze
21.00  22.30 Startnoti ti e Regionale Energiestrategie 
21.00  21.30 Moti es en amendementen bij het Beleidsplan Openbare Verlichti ng  
 gemeente Castricum 2020 – 2029
21.30  22.00  Amendement en moti e bij de uitgangspunten Grondbeleid gemeente  
 Castricum 2019 – 2022
22.00  22.30 Commissie Algemene aken
 1A Ontslagbesluit en benoeming commissielid 
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 12 september 2019
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informati e
 2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - it de samenwerkingsverbanden
 2E Vragen uit de raad
22.45 Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen 
 4 Besluitvorming
 A Vaststellen bestemmingsplan Camping apelweg 10 te Limmen 
    (De Voetel)
 B itgangspunten Grondbeleid gemeente Castricum 2019-2022   
     inclusief amendement 
 C Beleidsnoti ti e snippergroen
 D Beleidsplan Openbare Verlichti ng gemeente Castricum 2020  2029  
     inclusief moti es en amendementen 
 E Ontslagbesluit commissielid 
 F Benoeming commissielid 
 5 Sluiti ng

Meer informati e vindt u op onze website onder ‘Raad en College’.

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek met in-
woners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen voorleggen 
of een voorstel willen presenteren. Dit kan ti jdens het Raadsspreekuur dat elke twee weken 
plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 uur en 20.15 uur.  hoe   dan niet bij alle fracti es 
langs, maar kunt in n keer met een vertegenwoordigers van alle fracti es spreken.  krijgt hier-
voor 20 minuten de gelegenheid. 

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 30 september 
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de griffi  e. Dit kan tot en met de 
donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-9097015 of 
stuur een e-mail naar raadsgriffi  e@castricum.nl.

De raad zit voor u klaar tijdens 
het Raadsspreekuur 

Vanaf volgend jaar stuurt niet de gemeente, maar Cocensus de rekening van de gemeentelijke 
belasti ngen  Cocensus verzorgt vanaf 1 januari 2020 de heffi  ng en invordering de OZB, toeristen-
belasti ng, graf- en begraafrechten en rioolheffi  ng  Hee  t u vragen of eventuele bezwaren, dan 
kunt u bij Cocensus terecht
 
Waarom Cocensus
Cocensus is een gemeenschappelijke regeling. Veerti en oord-Hollandse gemeenten nemen straks 
deel aan deze regeling; Bergen, Haarlem, Heerhugowaard en Alkmaar maken er nu al gebruik van. 
Castricum, itgeest en Heiloo volgen in 2020. De kwaliteit en conti nu teit worden beter gegaran-
deerd in deze samenwerking. De huidige medewerkers van de B CH die het werk nu doen, gaan 
mee naar Cocensus. o gaat de kwaliteit niet verloren en wordt deze verder ingezet bij Cocensus.
 

ffi  ci nter werken door het bundelen van krachten’
Algemeen directeur van de werkorganisati e B CH, Ron Suanet legt uit wat de voordelen zijn van 
deze regeling. ‘We  kunnen in dit samenwerkingsverband de kwaliteit en conti nu teit van de werk-
processen beter garanderen. Ons team belasti ngen hee   lang gedraaid met een minimum aan 
capaciteit. Dit maakte belangrijke processen kwetsbaar, maar meer mensen aannemen werd te 
duur. Binnen het samenwerkingsverband kan door de bundeling van krachten effi  ciënter gewerkt 
worden en is de conti nu teit van de beze   ng alti jd gewaarborgd. De drie gemeenten volgen hier-
bij hun B CH partner gemeente Bergen.’
 
Dit doet Cocensus vanaf 1 januari 2020
Cocensus verzorgt voortaan het bestandsonderhoud, de heffi  ng, invordering, behandeling van 
bezwaar- en beroepschri  en en de behandeling van verzoeken om kwijtschelding. Ook voor 
vragen over deze onderwerpen kunt u bij Cocensus terecht.

Gemeentelijke belastingen vanaf 2020 van Cocensus
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Omgevingsvergunningen
Ontvangen
Datum Adres 
120919 Starti ngerweg 23 in Akersloot 
 het plaatsen van een dakkapel aan voorzijde van de woning (WABO1901507)
160919 Woude 31 in de Woude 
 het veranderen van een schuur in mantelzorgwoning (WABO1901523)
180919 Rijksweg 64 in Limmen  
 het plaatsen van een ti jdelijke woonunit (WABO1901547)
 Julianaplein 10 in Akersloot 
 het vergroten van de woning (erker) (WABO1901548)
190919 Heereweg 114 in Castricum 
 het brandveilig gebruik van Horizon Castricum (WABO1901551)

Vergunningsvrij 
 • Schulpstet 32 in Castricum 
    het intern aanpassen en het wijzigen van de gevel (WABO1901448)

Buiten behandeling
 • Oude Haarlemmerweg 52 in Castricum 
    het bouwen van een bedrijfshal (WABO1900389)
 
Omgezet naar uitgebreide voorbereidingsprocedure
Datum Adres 
120919 Raadhuisweg 13-15 in Akersloot 
 het bouwen van 8 appartementen (WABO1901441)

Verleend
Datum Adres 
160919 Rubrum 23 in Akersloot 
 het bouwen van een schuur (WABO1901481)

190919 Zuidkerkenlaan 18 in Limmen 
 het plaatsen van een carport (WABO1901219)
 Geesterduin 4 in Castricum  
 het werken buiten de reguliere werkti jden en het overschrijden van de maximale  
 dagwaarde van 80bB(A) tot maximaal 90dB(A) ti jdens reguliere werkti jden tot 23  
 oktober 2019. (ontheffi  ng bouwbesluit arti kel 8.3) (WABO1901476)

Recti fi cati e Verleende APV-vergunning
Datum Adres 
090919 Sportpark De Duinloper, bos en duin PWN, strand van Castricum en Heemskerk,  
 fi etspad Zeeweg, camping Bakkum, Zeeweg 31 in Castricum  
 verleende evenementenvergunning AVC Strand- en Duinlopen, Parnassia Cross,  
 Finale Jeugdcrosscompeti ti e op zondag 27 oktober en 21 december 2019 en 
 zondag 5 januari en 2 februari 2020. Verzenddatum besluit 9 september 2019  
 (APV1900711)
110919 Johannisweg 2 (De Hoep) in Castricum  
 verleende evenementenvergunning Graef Castricum Trail bij De Hoep op zondag  
 17 november 2019, verzenddatum besluit 10 september 2019 (APV1900723)

 Dit moet zijn: 

090919 Start/fi nish Sportpark De Duinloper Zeeweg 31 in Castricum  
 verleende evenementenvergunning AVC Strand- en Duinlopen op 27 oktober  
 2019, 1 december 2019, 5 januari 2020 en 2 februari 2020, de Parnassia Cross op  
 1 maart 2020 en de fi nale Jeugdcrosscompeti ti e op 7 maart 2020 Verzenddatum  
 besluit 9 september 2019 (APV1900711)
110919 Start/fi nish Johannisweg 2 (De Hoep) in Castricum 
 verleende evenementenvergunning Graef Castricum Trail op zondag 17 november  
 2019, verzenddatum besluit 11 september 2019 (APV1900723)

Meer informati e vindt u op onze website onder ‘aanvragen en regelen’.

Kijk op www.castricum.nl voor 
prakti sche info. 
Maak via de website en afspraak voordat 
u naar het gemeentehuis komt. 
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding 
openbare ruimte via de website. 

Like ons op Facebook en Twitt er
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: Whatsapp 06 19429661
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00 tot 17.00 
uur. Voor spoed 24/7

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur

postcode 1901: 
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902: 
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes: 
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl 

Openingsti jden 
Publieksbalies 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 bouwplannen, 
het doorgeven van gevonden of verloren 
voorwerpen, het afgeven 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

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Colofon

Stiltewandeling vanaf De Hoep
Castricum - Vanaf de parkeer-
plaats van bezoekerscentrum 
De Hoep gaat op maandag 30 
september om 9.30 uur weer 
een stiltewandeling van start.

De deelnemers lopen in stil-
te door het mooie duingebied. 
Deelname is gratis, een geldi-
ge duinkaart is wel noodzake-
lijk. Na afloop is er gelegenheid 

om op eigen kosten een kopje 
koffie/thee te drinken bij Johan-
na’s Hof. 
Voor meer informatie: 0251-
654064.

Tattoo Conventie zoekt Amerikaanse 
klassiekers voor autoshow
Regio - Op 28 en 29 september 
vindt de 10e editie van de Tat-
too Conventie Alkmaar plaats in 
de Grote Kerk Alkmaar. Het wordt 
een weekend genieten van fantas-
tische tattoo-artiesten, livemuziek 
en de vertrouwde gezellige sfeer. 
Ook zal er een fraaie autoshow 
worden gehouden. Daarvoor is de 
organisatie van de Tattoo Conven-
tie nu op zoek naar enthousiaste 
deelnemers.
Wie is de trotse eigenaar van een 
Amerikaanse klassieker? Laat de-

ze dan zien aan het publiek van 
de Tattoo Conventie op een klein 
festivalterrein net buiten de kerk. 
De eigenaars van de auto’s die ge-
toond worden tijdens deze auto-
show krijgen bovendien een dag 
gratis toegang tot de Tattoo Con-
ventie. Er is per dag ruimte voor 10 
auto’s, dus aanmelden is noodza-
kelijk. Dit kan door een mail met 
foto van de auto te sturen naar 
tattooconventionalkmaar@gmail.
com. Aanmelders krijgen tijdig 
bericht.  Voorwaarde is dat de au-

to tijdens openingstijden van de 
conventie op de aangewezen plek 
blijft staan.
Houd www.grotekerkalkmaar.nl in 
de gaten voor het laatste nieuws 
over de Tattoo Conventie Alkmaar. 
De kerk is op zaterdag 28 septem-
ber van 11.00 tot 20.00 uur en op 
zondag 29 september van 11.00 
tot 19.00 uur geopend. Een kaartje 
kost € 12,50 en kinderen onder de 
12 jaar kunnen gratis, onder bege-
leiding van een volwassene, naar 
binnen. (Foto: aangeleverd)

Kledingverkoop voor 
Stichting Samen spelen
Akersloot - Om geld in te zame-
len voor Stichting Samen Spe-
len wordt er op zaterdag 12 okto-
ber een tweedehands dames- en 
kinderkledingverkoop georgani-
seerd. De verkoop vindt plaats bij 

Handbalvereniging Meervogels 
’60 in het Boshuis aan de Bos-
chweg 3 in Akersloot van 11.00 
tot 22.00 uur.
Om te helpen kan men tot 6 ok-
tober dames- en kinderkleding 

(herfst/winter) in zakken, voor-
zien van naam, e-mailadres en 
telefoonnummer brengen naar 
Loes in Akersloot. Een afspraak 
hiervoor kan gemaakt worden via 
fabulous50plus.nl@gmail.com.

Rock ‘n Roll met ‘DJ Swinging 
Rocking Daddy’
Akersloot - Zondag 29 septem-
ber is er in de Vriendschap weer 
een gezellige rock ‘n roll vrij-dans-
middag met muziek van DJ Swin-
ging Rocking Daddy.

Rock ‘n roll is ‘in’ op dit moment 
en dat is te merken aan het gro-

te aantal rock ‘n roll dansscho-
len, die ontstaan. DJ Swinging 
Rocking Daddy staat garant voor 
een middag dansbare rock `n roll 
nummers en laat de bekendste 
rock ‘n roll hits horen. Nummers 
van Chuck Berry, Elvis Presley, 
Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Ric-

ky Nelson, Carl Perkins, Fats Do-
mino en Johnny Cash komen alle-
maal aan bod op deze dansmid-
dag. 
De aanvang is 15.00 uur en de 
toegang is gratis. Café de Vriend-
schap is gevestigd op de Kerklaan 
18 in Akersloot.

Buiten bewegen voor senioren
Regio - Iedere maandag is het 
mogelijk om van 13.30 uur tot 
ongeveer 14.30 uur te sporten 
in de Heemskerkse duinen.
 
Zowel mannen als vrouwen van-
af 60 jaar, die nog een stevige 
wandeling kunnen maken, kun-
nen meedoen aan deze sportac-
tiviteit.

Er wordt gestart met een uit-
gebreide warming-up. Daarna 
wordt er gelopen en stevig door-
gewandeld, afgewisseld met oe-
feningen. Het betreft dus geen 
hardloopgroep. Er wordt geza-
menlijk afgesloten met een stret-
ching.
 
Het uitgangspunt is dat sporten 

met leeftijdsgenoten op het ei-
gen prestatieniveau gezelligheid 
en ontspanning biedt. 

Geïnteresseerden kunnen zich 
om 13.30 uur verzamelen bij 
de duiningang Rijksstraatweg 
(Kraaijennest) in Heemskerk. 
Voor vragen, bel 0251-310370 of 
0251-245065.
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Omgevingsvergunningen
Ontvangen
Datum Adres 
120919 Starti ngerweg 23 in Akersloot 
 het plaatsen van een dakkapel aan voorzijde van de woning (WABO1901507)
160919 Woude 31 in de Woude 
 het veranderen van een schuur in mantelzorgwoning (WABO1901523)
180919 Rijksweg 64 in Limmen  
 het plaatsen van een ti jdelijke woonunit (WABO1901547)
 Julianaplein 10 in Akersloot 
 het vergroten van de woning (erker) (WABO1901548)
190919 Heereweg 114 in Castricum 
 het brandveilig gebruik van Horizon Castricum (WABO1901551)

Vergunningsvrij 
 • Schulpstet 32 in Castricum 
    het intern aanpassen en het wijzigen van de gevel (WABO1901448)

Buiten behandeling
 • Oude Haarlemmerweg 52 in Castricum 
    het bouwen van een bedrijfshal (WABO1900389)
 
Omgezet naar uitgebreide voorbereidingsprocedure
Datum Adres 
120919 Raadhuisweg 13-15 in Akersloot 
 het bouwen van 8 appartementen (WABO1901441)

Verleend
Datum Adres 
160919 Rubrum 23 in Akersloot 
 het bouwen van een schuur (WABO1901481)

190919 Zuidkerkenlaan 18 in Limmen 
 het plaatsen van een carport (WABO1901219)
 Geesterduin 4 in Castricum  
 het werken buiten de reguliere werkti jden en het overschrijden van de maximale  
 dagwaarde van 80bB(A) tot maximaal 90dB(A) ti jdens reguliere werkti jden tot 23  
 oktober 2019. (ontheffi  ng bouwbesluit arti kel 8.3) (WABO1901476)

Recti fi cati e Verleende APV-vergunning
Datum Adres 
090919 Sportpark De Duinloper, bos en duin PWN, strand van Castricum en Heemskerk,  
 fi etspad Zeeweg, camping Bakkum, Zeeweg 31 in Castricum  
 verleende evenementenvergunning AVC Strand- en Duinlopen, Parnassia Cross,  
 Finale Jeugdcrosscompeti ti e op zondag 27 oktober en 21 december 2019 en 
 zondag 5 januari en 2 februari 2020. Verzenddatum besluit 9 september 2019  
 (APV1900711)
110919 Johannisweg 2 (De Hoep) in Castricum  
 verleende evenementenvergunning Graef Castricum Trail bij De Hoep op zondag  
 17 november 2019, verzenddatum besluit 10 september 2019 (APV1900723)

 Dit moet zijn: 

090919 Start/fi nish Sportpark De Duinloper Zeeweg 31 in Castricum  
 verleende evenementenvergunning AVC Strand- en Duinlopen op 27 oktober  
 2019, 1 december 2019, 5 januari 2020 en 2 februari 2020, de Parnassia Cross op  
 1 maart 2020 en de fi nale Jeugdcrosscompeti ti e op 7 maart 2020 Verzenddatum  
 besluit 9 september 2019 (APV1900711)
110919 Start/fi nish Johannisweg 2 (De Hoep) in Castricum 
 verleende evenementenvergunning Graef Castricum Trail op zondag 17 november  
 2019, verzenddatum besluit 11 september 2019 (APV1900723)

Meer informati e vindt u op onze website onder ‘aanvragen en regelen’.

Kijk op www.castricum.nl voor 
prakti sche info. 
Maak via de website en afspraak voordat 
u naar het gemeentehuis komt. 
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding 
openbare ruimte via de website. 

Like ons op Facebook en Twitt er
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: Whatsapp 06 19429661
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00 tot 17.00 
uur. Voor spoed 24/7

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur

postcode 1901: 
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902: 
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes: 
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl 

Openingsti jden 
Publieksbalies 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 bouwplannen, 
het doorgeven van gevonden of verloren 
voorwerpen, het afgeven 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

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Colofon

Stiltewandeling vanaf De Hoep
Castricum - Vanaf de parkeer-
plaats van bezoekerscentrum 
De Hoep gaat op maandag 30 
september om 9.30 uur weer 
een stiltewandeling van start.

De deelnemers lopen in stil-
te door het mooie duingebied. 
Deelname is gratis, een geldi-
ge duinkaart is wel noodzake-
lijk. Na afloop is er gelegenheid 

om op eigen kosten een kopje 
koffie/thee te drinken bij Johan-
na’s Hof. 
Voor meer informatie: 0251-
654064.

Tattoo Conventie zoekt Amerikaanse 
klassiekers voor autoshow Regio - Op 28 en 29 september 
vindt de 10e editie van de Tat-
too Conventie Alkmaar plaats in 
de Grote Kerk Alkmaar. Het wordt 
een weekend genieten van fantas-
tische tattoo-artiesten, livemuziek 
en de vertrouwde gezellige sfeer. 
Ook zal er een fraaie autoshow 
worden gehouden. Daarvoor is de 
organisatie van de Tattoo Conven-
tie nu op zoek naar enthousiaste 
deelnemers.
Wie is de trotse eigenaar van een 
Amerikaanse klassieker? Laat de-

ze dan zien aan het publiek van 
de Tattoo Conventie op een klein 
festivalterrein net buiten de kerk. 
De eigenaars van de auto’s die ge-
toond worden tijdens deze auto-
show krijgen bovendien een dag 
gratis toegang tot de Tattoo Con-
ventie. Er is per dag ruimte voor 10 
auto’s, dus aanmelden is noodza-
kelijk. Dit kan door een mail met 
foto van de auto te sturen naar 
tattooconventionalkmaar@gmail.
com. Aanmelders krijgen tijdig 
bericht.  Voorwaarde is dat de au-

to tijdens openingstijden van de 
conventie op de aangewezen plek 
blijft staan.
Houd www.grotekerkalkmaar.nl in 
de gaten voor het laatste nieuws 
over de Tattoo Conventie Alkmaar. 
De kerk is op zaterdag 28 septem-
ber van 11.00 tot 20.00 uur en op 
zondag 29 september van 11.00 
tot 19.00 uur geopend. Een kaartje 
kost € 12,50 en kinderen onder de 
12 jaar kunnen gratis, onder bege-
leiding van een volwassene, naar 
binnen. (Foto: aangeleverd)

Kledingverkoop voor 
Stichting Samen spelen Akersloot - Om geld in te zame-
len voor Stichting Samen Spe-
len wordt er op zaterdag 12 okto-
ber een tweedehands dames- en 
kinderkledingverkoop georgani-
seerd. De verkoop vindt plaats bij 

Handbalvereniging Meervogels 
’60 in het Boshuis aan de Bos-
chweg 3 in Akersloot van 11.00 
tot 22.00 uur.
Om te helpen kan men tot 6 ok-
tober dames- en kinderkleding 

(herfst/winter) in zakken, voor-
zien van naam, e-mailadres en 
telefoonnummer brengen naar 
Loes in Akersloot. Een afspraak 
hiervoor kan gemaakt worden via 
fabulous50plus.nl@gmail.com.

Rock ‘n Roll met ‘DJ Swinging 
Rocking Daddy’
Akersloot - Zondag 29 septem-
ber is er in de Vriendschap weer 
een gezellige rock ‘n roll vrij-dans-
middag met muziek van DJ Swin-
ging Rocking Daddy.

Rock ‘n roll is ‘in’ op dit moment 
en dat is te merken aan het gro-

te aantal rock ‘n roll dansscho-
len, die ontstaan. DJ Swinging 
Rocking Daddy staat garant voor 
een middag dansbare rock `n roll 
nummers en laat de bekendste 
rock ‘n roll hits horen. Nummers 
van Chuck Berry, Elvis Presley, 
Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Ric-

ky Nelson, Carl Perkins, Fats Do-
mino en Johnny Cash komen alle-
maal aan bod op deze dansmid-
dag. 
De aanvang is 15.00 uur en de 
toegang is gratis. Café de Vriend-
schap is gevestigd op de Kerklaan 
18 in Akersloot.

Buiten bewegen voor senioren Regio - Iedere maandag is het 
mogelijk om van 13.30 uur tot 
ongeveer 14.30 uur te sporten 
in de Heemskerkse duinen.
 
Zowel mannen als vrouwen van-
af 60 jaar, die nog een stevige 
wandeling kunnen maken, kun-
nen meedoen aan deze sportac-
tiviteit.

Er wordt gestart met een uit-
gebreide warming-up. Daarna 
wordt er gelopen en stevig door-
gewandeld, afgewisseld met oe-
feningen. Het betreft dus geen 
hardloopgroep. Er wordt geza-
menlijk afgesloten met een stret-
ching.
 
Het uitgangspunt is dat sporten 

met leeftijdsgenoten op het ei-
gen prestatieniveau gezelligheid 
en ontspanning biedt. 

Geïnteresseerden kunnen zich 
om 13.30 uur verzamelen bij 
de duiningang Rijksstraatweg 
(Kraaijennest) in Heemskerk. 
Voor vragen, bel 0251-310370 of 
0251-245065.
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