
Ik word blij van Transition Town Castricum 

Een lokaal antwoord op 
Klimaatverandering en het einde van de goedkope olie 

 
Een energie(k) debat 
met lokale politici. 
 
Kom maar meedoen! 

 

 
  

TT-Café – iedere eerste vrijdag van de maand 
 
Vrijdag 7 maart vanaf ca 19:30 ben je welkom in de bibliotheek van Castricum. 
 

Onderwerp deze keer: lokale politiek! 

Transition Town Castricum en CALorie gaan altijd graag met onze lokale politici in dialoog over de 
lokale thema’s zoals werk, zorg, onderwijs, vervoer en – natuurlijk – energie. En wel vanuit de visie 
dat een duurzamer Castricum juist kansen biedt voor burgers en ondernemers.  Met de 
Gemeenteraad verkiezingen in zicht, organiseren we die dialoog nu in de vorm van een openbaar 
politiek debat, waarvoor alle politieke partijen zijn uitgenodigd. Én natuurlijk alle inwoners van de 
gemeente. 
 

Meer info: http://castricum.transitiontowns.nl/ 

 



Ik word blij van Transition Town Castricum 

Een lokaal antwoord op 
Klimaatverandering en het einde van de goedkope olie 

 
Kies jij voor 
duurzaam?  
 
Op wie stem je dan? 

 

 
  

TT-Café – iedere eerste vrijdag van de maand 
 
Vrijdag 7 maart vanaf ca 19:30 ben je welkom in de bibliotheek van Castricum. 
 

Onderwerp deze keer: lokale politiek! 

Transition Town Castricum en CALorie gaan altijd graag met onze lokale politici in dialoog over de 
lokale thema’s zoals werk, zorg, onderwijs, vervoer en – natuurlijk – energie. En wel vanuit de visie 
dat een duurzamer Castricum juist kansen biedt voor burgers en ondernemers.  Met de 
Gemeenteraad verkiezingen in zicht, organiseren we die dialoog nu in de vorm van een openbaar 
politiek debat, waarvoor alle politieke partijen zijn uitgenodigd. Én natuurlijk alle inwoners van de 
gemeente. 
 

Meer info: http://castricum.transitiontowns.nl/ 

 



Ik word blij van Transition Town Castricum 

Een lokaal antwoord op 
Klimaatverandering en het einde van de goedkope olie 

 
De kracht van lokaal? 
Debat over 
duurzaamheid met 
burgers en politici. 

 

 
 

TT-Café – iedere eerste vrijdag van de maand 
 
Vrijdag 7 maart vanaf ca 19:30 ben je welkom in de bibliotheek van Castricum. 
 

Onderwerp deze keer: lokale politiek! 

Transition Town Castricum en CALorie gaan altijd graag met onze lokale politici in dialoog over de 
lokale thema’s zoals werk, zorg, onderwijs, vervoer en – natuurlijk – energie. En wel vanuit de visie 
dat een duurzamer Castricum juist kansen biedt voor burgers en ondernemers.  Met de 
Gemeenteraad verkiezingen in zicht, organiseren we die dialoog nu in de vorm van een openbaar 
politiek debat, waarvoor alle politieke partijen zijn uitgenodigd. Én natuurlijk alle inwoners van de 
gemeente. 
 

Meer info: http://castricum.transitiontowns.nl/ 


