
 

 
   
Aan: Raads- en commissieleden van de gemeenten 

Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH) 
 

4 april 2018 

  

Uitnodiging kennismakingsbijeenkomst nieuwe gemeenteraden en werkorganisatie BUCH 

 

Geachte raads- en commissieleden van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo,  

 

Graag nodigen wij u in het kader van het inwerkprogramma uit voor een kennismakingsbijeenkomst 

tussen de vier nieuwe gemeenteraden en de BUCH werkorganisatie op woensdag 18 april 2018.   

U bent vanaf 17:45 uur van harte welkom in het gemeentehuis van de gemeente Castricum. Het 

programma duurt tot ongeveer 22:00 uur. 

Het idee van deze avond is tweeledig. Allereerst wordt u deze avond in de gelegenheid gesteld kennis 

te maken met elkaar als vier gemeenteraden en met de medewerkers van de werkorganisatie BUCH. 

Het gaat dan met name om de medewerkers die u regelmatig in de raadzaal zult tegenkomen. 

Na het welkomstwoord kunt u over de “markt” rondlopen om kennis te maken en in gesprek te gaan 

met elkaar, de domeinmanagers, teamleiders en medewerkers van de diverse domeinen. Elk domein 

heeft hiervoor een eigen plek op deze “markt”. Tevens is er gelegenheid tot ‘speeddaten’. 

Tussen 18.15 en 19.15 kunt u tevens gebruik maken van een maaltijd die in buffetvorm wordt 

aangeboden. 

Tijdens het tweede deel van de avond is er gelegenheid om u inhoudelijk te laten informeren over 

een aantal grote onderwerpen die BUCH-breed spelen. Er worden vier sessies georganiseerd van 
ongeveer één uur. Twee tegelijkertijd in verschillende zalen. De sessies gaan over ruimtelijke ordening 

en de omgevingswet, het sociaal domein, dienstverlening en de BUCH als organisatie. 

Het programma van de avond treft u bijgaand aan. Wilt u zich uiterlijk 16 april aanmelden bij uw 

griffie? 

We begroeten u graag op 18 april in het gemeentehuis van Castricum.  

Namens de griffies,   

Met vriendelijke groeten, 

 

Rosanne Slootweg en Dimph van der Schuur 

 

 

 

 

 



 

Programma 

 

17:45 – 18:00   Inloop  

 
18:00 – 18:15 Welkomstwoord   
 
 

18:15 – 19:30 Gelegenheid om langs kraampjes/statafels van de domeinen te lopen om in 

gesprek te gaan met diverse medewerkers.  

 Het buffet is geopend tussen 18.15 uur en 19.15 uur.  

 

19:30 – 21:30   Gelegenheid om diverse inhoudelijke presentaties te  bezoeken 

   19.30 – 20.30: Ruimtelijke Ordening + Omgevingswet in de Raadzaal 

   19.30 – 20.30: Dienstverlening in het Servicecentrum 

 

   20.30 – 21.30: Sociaal Domein in de Stierop 

   20.30 – 21.30: De BUCH in de Raadzaal  

 

21:30 – 22:00  Gelegenheid om na te praten  

 

22.00   Einde bijeenkomst 

 

 

 

 

 

  

  


