
Informatie opvragen over bouwen en verbouwen 

U vraagt informatie op over bouw- of verbouwplannen. Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen 

antwoord te geven.  

Voor informatie over bouwen of verbouwen kijkt u op: 

• Vergunning: Op Omgevingsloket kunt u zelf checken of u een vergunning nodig heeft.

• Bouwregels: Op de website van de Rijksoverheid vindt u algemene regels over (ver)bouwen.

• Bestemmingsplannen: Op ruimtelijke plannen kunt u bestemmingsplannen online inzien.

Uw gegevens 

Voornaam of voorletter(s) 

Achternaam 

Telefoonnummer (overdag)  

Email adres 

(op dit mailadres ontvangt u de reactie op uw verzoek) 

Welke informatie zoekt u? bouwen en verbouwen algemeen -> ga naar vraag 1 

monument of beschermd dorpsgezicht -> ga naar vraag 1 

gepubliceerde omgevingsvergunningen of 

bouwwerkzaamheden in uw omgeving -> ga naar vraag 2 

bestemmingsplan -> ga naar vraag 3 

vergunningcheck aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 

overkappingen -> ga naar vraag 4 

slopen of asbestverwijdering -> ga naar vraag 5 

kapvergunning bomen -> ga naar vraag 6 

U stuurt het ingevulde formulier naar administratievth@debuch.nl of 

per post naar gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. 

Let op: Vergeet niet een adres en postcode of een perceelnaam in te vullen bij uw vraag. 
Wij kunnen uw vraag of vragen zonder specifieke locatie niet beantwoorden. Het 
antwoord kan namelijk verschillen per adres of perceel.

https://www.omgevingsloket.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/


1. Informatie over bouwen en verbouwen of
over monument of beschermd dorpsgezicht
Adres en postcode of naam
van het perceel
Wat is uw vraag?

2. Informatie over een actueel bouwdossier
U hebt een vraag over een (ver)bouwplan na een publicatie op officiële bekendmakingen of in
de krant.

Adres en postcode of naam
van het perceel

Kenmerk aanvraag / Z-nummer

Wat is uw vraag?

Welke gegevens wilt u precies 
inzien? 

Situatietekening 

Plattegronden 

Gevels 

Besluit 

Anders   namelijk: 

Waarom wilt u deze 
gegevens inzien? 

3. Informatie over een bestemmingsplan'
Op de website ruimtelijke plannen kunt u bestemmingsplannen online inzien. Hebt u
na het raadplegen van bovenstaande site nog vragen? Stel ze dan hieronder.
Adres en postcode of naam
van het perceel

Wat is uw vraag?

https://www.ruimtelijkeplannen.nl
https://www.officielebekendmakingen.nl


4. Vergunningcheck aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Controleert u eerst op Omgevingsloket of u een vergunning nodig hebt voor een 
bijbehorend bouwwerk. Als u daarna nog vragen heeft, stel ze dan hieronder.

Adres en postcode of naam
van het perceel

Waarvoor gaat het bouwwerk 
dienen? 

Maten (in meters met 2 decimalen achter de komma, bijvoorbeeld 2,78 m) 

Hoogte 

Breedte 

Lengte 

Om u goed te kunnen adviseren, hebben wij een tekening op schaal nodig van alle 
bebouwing op het perceel nadat de werkzaamheden zijn voltooid. Voeg deze als bijlage 
toe. 

5. Informatie over slopen of asbestverwijdering
Wilt u slopen of asbest verwijderen dan vindt u informatie op Omgevingsloket. U kunt dan
zelf bekijken of u de sloop moet melden of niet.

Meer informatie over asbest en asbest verwijderen vindt u op de website van Infomil en bij
Milieu Centraal.

Hebt u na het raadplegen van bovenstaande sites nog vragen? Stel ze dan hieronder.

Adres en postcode of naam
van het perceel

U kunt bijlagen meesturen om uw vraag duidelijk te maken. Bijvoorbeeld een foto, 
plattegrond of document. 

6. Informatie over kapvergunning
Adres en postcode of naam
van het perceel

Wat is uw vraag? 

Wat is uw vraag?

Wat is uw vraag?

Waar staat de boom precies?

https://omgevingsloket.nl
https://omgevingsloket.nl
https://www.infomil.nl/onderwerpen/asbest/
https://www.milieucentraal.nl/zoeken/?q=asbest+in+en+om+het+huis
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