
woensdag 28 december 2022

Gemeentenieuws

Zaffi  er ondersteunt u bij werk, 
geldzaken en inburgering
U wilt graag grip houden op uw eigen 
situatie. Maar wat als er iets gebeurt 
in uw leven waardoor dit (tijdelijk) niet 
lukt? U heeft bijvoorbeeld zorgen over 
uw inkomen of u wilt inburgeren in 
Nederland. Vanaf 1 januari 2023 pakt 
Zaffi  er alle vragen over werk, geldzaken 
en inburgering op. Ontvangt u al onder-
steuning van de gemeente? De dienst-
verlening gaat door zoals u gewend 
bent.

Wat doet Zaffi  er voor u?
Zaffi  er neemt een aantal taken over van de 
gemeente. Zo ondersteunt Zaffi  er u bij het 
vinden van (aangepast) werk of zorgt dat 
u een uitkering krijgt. U kunt terecht voor 
ondersteuning bij geldzorgen of schulden. 
Of voor het aanvragen van de energietoe-
slag. Zaffi  er is er voor de (startende) onder-
nemers en ondersteunt werkgevers bij soci-
aal ondernemen en geeft advies over het 
aannemen van mensen met een arbeidsbe-
perking. Zaffi  er voert ook de inburgering uit 
voor de gemeente en geeft nieuwkomers de 
ondersteuning die zij nodig hebben. 

Wat kunt u verwachten van Zaffi  er?
De dienstverlening blijft zoals u gewend 

bent, met één aanspreekpunt. Onze con-
sulent gaat met u in gesprek en kijkt naar 
wat u nodig hebt en wat u zelf kunt. Uw 
inkomen is geregeld en er ligt snel een plan 
klaar om het weer zelf te kunnen, zodat u 
rust krijgt. En bovenal ruimte om mee te 
doen of weer te gaan werken.

Waarom Zaffi  er?
Om iedereen goed te ondersteunen is 
samenwerking nodig tussen gemeenten en 
andere partijen. We kunnen zo beter 
inspelen op veranderingen en leren van 
elkaars kennis en ervaring. Daarom gaat 
een deel van de werkorganisatie BUCH 
met Halte Werk en WNK samen verder als 
Zaffi  er. Met één regionale uitvoerings-
organisatie kunnen we meer mensen beter 
helpen. Zaffi  er voert de Participatiewet, 
inburgering en schuldhulpverlening uit 
voor de gemeenten Alkmaar, Bergen, 
Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en 
Uitgeest.

Meer weten over wat Zaffi  er 
voor u kan betekenen? 
Maak een afspraak bij u in de buurt. Zaffi  er 
is vanaf 1 januari te bereiken op 088 40 46 
000 of via de website www.zaffi  er.nl.

Gemeentelijke 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
op 9 januari

Graag proosten wij met u op 2023. Dat doen wij 

op maandagavond 9 januari in het gemeentehuis.

Wat, waar en hoe? 
U bent die avond tussen 19:30 en 21:30 uur van harte welkom om met 

ons het nieuwe jaar in te luiden. Vooraf aanmelden is niet nodig. 

Rond 20:15 uur kunt u in de hal van het gemeentehuis luisteren naar de 

Nieuwjaarsspeech. Ook worden de gemeentelijke Waarderingsspeld 

en - voor het eerst - het Jeugdlintje uitgereikt. 

Er is muziek, een hapje en een drankje en een jaaroverzicht 

2022 in beeld, dat is samengesteld door Omroep Castricum. 

We verwelkomen u graag vanaf 19:30 uur. 

College van B&W

Kerstreces gemeenteraad
De komende twee weken zijn er geen 
vergaderingen van de gemeenteraad van-
wege het kerstreces. Op 19 januari is weer 
de eerste raadsinformatieavond en op 
26 januari het eerste Raadsplein. 

Aanmelden voor het raadsspreekuur
Raadsleden gaan graag met u als inwoner 
in gesprek. Wilt u een verzoek doen, loopt 
u tegen een probleem aan of wilt u een idee 
voorleggen, dan kunt u zich aanmelden 
voor het raadsspreekuur. Het raadsspreek-
uur vindt elke twee weken plaats op maan-
dagavond. Aanmelden kan via de griffi  e, tot 
uiterlijk 12.00 uur op de donderdag vooraf-
gaand aan het spreekuur. Het eerstvolgende 
raadsspreekuur is op maandag 16 januari 
2023.

Gast van de raad
De gemeenteraad nodigt alle inwoners en 
organisaties in Castricum van harte uit om 
een keer Gast van de raad te zijn. Als Gast 
van de raad wordt u om 18.45 uur, vooraf-
gaand aan de vergaderingen, ontvangen in 

de publiekshal van het gemeentehuis. Daar 
wordt u opgehaald voor een kop koffi  e of 
thee en iets lekkers. Een medewerker van 
de griffi  e en een of meerdere raadsleden 
leggen u de ‘spelregels’ van de gemeente-
lijke politiek uit. Ook lichten ze de agenda-
punten van die avond verder toe. Daarna 
kunt u vanaf de publieke tribune de verga-
deringen bijwonen. U kunt zich aanmelden 
bij de griffi  e en een datum prikken. 

Contact met de griffi  e
Voor al uw vragen rondom (de vergaderin-
gen van) de gemeenteraad kunt u bij ons 
terecht. Dat kan per mail via raadsgriffi  e@
castricum.nl of telefonisch via 088 909 
7014, 088 9097094 of 088 909 9082. 
Neemt u ook eens een kijkje op 
castricum.nl/raad-en-college 
en facebook.com/RaadCastricum. 

Namens de gehele raad wensen wij ieder-
een hele fi jne feestdagen en een gelukkig 
nieuwjaar,
De griffi  e van Castricum

Kerstboominzameling 2023
•  U kunt uw kerstboom wegbrengen naar de milieustraat.
•  U kunt op woensdag 4 januari tussen 13.30 en 16.00 uur uw kerstboom inleveren 
    op één van de volgende adressen: 
•  Limmen -  groenonderkomen / brandweer aan de Rijksweg 51; 
•  Akersloot  -  groenonderkomen / brandweer aan de Buurtweg 51;
•  Castricum  - groenonderkomen aan de Mr. Gilles van de Bempdenstraat 5;
•  Castricum  -  aan de Van Haerlemlaan, ingang sportvelden Wouterland;
•  Castricum  -  nabij het parkeerterrein van het groenonderkomen aan De Bloemen. 

Let op: de kerstboom mag NIET in de gft-container, ook niet in stukjes, want is niet te 
composteren!

Speciaal voor de jeugd!
Op deze dag is iedere ingeleverde kerstboom € 0,50 waard!*
* Behalve bomen die bij de milieustraat worden ingeleverd en met uitzondering van (rest-
partijen) bomen die handelaren komen brengen.

Oudejaarsdag: containers afgesloten
Op 31 december vanaf 12.00 uur sluiten wij 
uit voorzorg veel containers voor oud papier, 
textiel, luiers en PMD op de milieuparkjes.  
Ook veel openbare prullenbakken gaan ‘op 
slot’. In de loop van nieuwjaarsdag worden 

de containers en prullenbakken weer open-
gezet. Houd u hier dus rekening mee als u 
uw spullen weg wilt brengen en zet niets 
naast de container. 

Werk je graag buiten en dan ook nog in een prachtige 
omgeving? Zorg jij dat onze inwoners kunnen genieten 
van een mooie gemeente? Word Medewerker groenvoorziening!

Bekijk de hele vacaturetekst en solliciteer direct.
www.debuch.easycruit.com 

Word Medewerker groenvoorziening!

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 - 194 296 61 (whatsapp)

 info@castricum.nl
Volg ons

gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Het vermelden van ontvangen aanvragen en genomen besluiten in de gemeentekrant 
en op de digitale gemeentepagina is een extra service van de gemeente. 
De wettelijk voorgeschreven publicatie van aanvragen en besluiten vindt u op 
www.offi  cielebekendmakingen.nl.

Geen CBF erkende collectes tot 29 januari
Tot 29 januari 2023 worden er géén collec-
tes gehouden, waarvoor een vergunning is 
verleend (CBF keurmerk). 

Wordt er toch gecollecteerd zonder CBF 
keurmerk, dan kunt u dit melden bij de 
politie. 
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