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De feestdagen zijn voorbij, het opruimen kan beginnen. Maar wat te doen met uw kerstboom? 
Hieronder leest u de verschillende mogelijkheden.

• U kunt uw kerstboom wegbrengen naar het afvalbrengdepot aan het Schulpstet in Castricum; 
• U kunt uw kerstboom klein knippen en in de groene bak doen;
• U kunt op donderdag 3 januari tussen 13.30 uur en 16.00 uur uw kerstboom inleveren op één   

van de volgende adressen: 
 1. Limmen, groenonderkomen/brandweer aan de Rijksweg 51; 
 2. Akersloot, groenonderkomen / brandweer aan de Buurtweg 51;
 3. Castricum, groenonderkomen aan de Mr. Gilles van de Bempdenstraat 5;
 4. Castricum, groenonderkomen aan de Van Haerlemlaan (ingang sportvelden Wouterland);
 5. Castricum, nabij het parkeerterrein van het oude groenonderkomen aan de Bloemen. 

Speciaal voor de jeugd
Op deze dag is iedere ingeleverde kerstboom € 0,50 waard!

Inzameling kerstbomen

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 2 januari 2019
Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een 
afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij 
omgevingsvergunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. De datum van ontvangst staat bij de kennisgeving. 
U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Tegen een 
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. 
Deze publicati e is alleen ter informati e.
Datum Adres
141218 Woude 36a in de Woude
 Het plaatsen van een schuur ten behoeve van ti jdelijke  bewoning gedurende de  
 bouw van een woning (1802033)
171218 Eerste Groenelaan Castricum
 Nieuwbouw van 15 woningen WABO1802040)
181218 Hoogegeest 28a in Akersloot
 Het bouwen van een woning (WABO1802050)

Gemeente Castricum 
 Het plaatsen van trott ers voor verkiezingen 2019 (WABO1802058)
201218 Geesterweg 3 in Akersloot
 Het plaatsen van nieuwe dakpannen en 2 (dummy) schoorstenen (WABO1802065)

Hollaan 2 in Castricum
 Het vergroten van de bedrijfswoning (WABO1802067)
241218 Middenweg 51 in Limmen  
 Het vergroten van de woning (WABO1802091)

Buiten behandeling gestelde aanvragen
De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten behandeling gesteld 
en worden niet verder behandeld. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Voor meer 
informati e kunt u contact opnemen met de gemeente.
Buiten behandeling: Prins Mauritsstraat 30 in Castricum Het plaatsen van dakkapellen en 
het uitbreiden van de woning (WABO1801491)

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
181218 Stati onsweg 8 in Castricum
 Het plaatsen van een kiosk (WABO1801618)
 Hoogegeest 53 in Akersloot 
 Het realiseren van een Bed&Breakfast (WABO1801788)
 Klein Dorregeest 12 en 12b in Akersloot
 Het plaatsen van een kapschuur. (WABO1801832)
191218 De Woude en Uitgeest (diverse locati es)
 Het uitvoeren van verbetermaatregelen ter voldoening aan de Waterwet   
 (kadeverbetering) (WABO1801825)

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:

Datum Adres
141218 Plantenhove 13 in Castricum
 Het bouwen van een schuur (WABO1801696)
171218 Willemshoeve 14 in Limmen
 Het legaliseren van een bijgebouw (WABO1801699)
181218 Lijsterbeslaan 14 in Castricum 
 Het plaatsen van een erker en een dakopbouw (WABO1801759)

Geesterweg 1a in Akersloot 
 Het veranderen van de gevel (Legalisati e) (WABO1801786)
191218 Louise de Colignystraat 14 in Castricum
 Het vergroten van de woning (voorzijde) (WABO1801810)
 Koningsweg 50 in Akersloot 
 Het bouwen van een woning (WABO1801808)
 De Hooge Belte 6 in Akersloot (A3154) 
 Het bouwen van een woning (WABO1801682)
201218 Zeeweg 31 in Castricum 
 Het vervangen van een pannendak en aanbrengen van PV-panelen   
 (WABO1801404)
211218 Eerste Groenelaan in Castricum  
 Het bouwen van 15 woningen (WABO1802040)
 Duinakker 10 in Castricum  
 Het plaatsen van een overkapping (WABO1813)
241218 Dorpsstraat 104 (achterzijde) in Castricum  
 Het uitbreiden van de woning aan de achterzijde (WABO1801949)

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de 
kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de gemeente.

Verleende APV-vergunningen
Datum Adres
201218 Over het strand en het strandplateau in Castricum
 Verleende evenementenvergunning NN Egmond Halve Marathon van Le Champion  
 op 13 januari 2019 tussen 10.00 uur en 14.30 uur, verzenddatum besluit 
 20 december 2018 (APV1800664). 
271218 Alkmaardermeer in Akersloot 
 Verleende ontheffi  ng riet verbranden recreati eschap Alkmaardermeer, voor de 
 periode van 5 jaar in de periode van 15 december tot en met 15 maart,   
 verzenddatum besluit 27 december 2018 (APV1801145).

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen 
zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift  indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending 
staat bij de kennisgeving. Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de APV-
vergunningverlener: apv@debuch.nl of (088) 9097561.

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum, 2 januari 2019

Doe als ondernemer mee aan collecti ef plaatsen van zonnepanelen

Wij werken aan een energieneutrale 
toekomst. Niet alleen de gemeente zelf, 
ook de ondernemers in onze gemeente 
vragen om duurzaamheid. Om dat zo 
gemakkelijk mogelijk te maken bieden wij 
ondernemers de mogelijkheid om mee te 
doen in het duurzame collecti ef ‘Zon op 
Bedrijfsdaken’ (ZoB). Daarin werken we 
samen met Duurzame Energie Coöperati e 
Regio Alkmaar (DECRA). 

Omschakelen naar groene energie – 
opgewekt door zonnepanelen – kan een 
hele opgave zijn. Denk aan het rond krijgen van de fi nanciering, maar ook aan de technische 
installati e. Het project ‘Zon op Bedrijfsdaken’ van DECRA en onafh ankelijk energieadviesbureau 
ECONNETIC maakt zonne-energie aantrekkelijk voor ondernemers door het project op grote 
schaal uit te voeren. Verschillende ‘daken’ worden gebundeld, waardoor (aanloop)kosten lager 
worden en het project aantrekkelijk is voor investeerders. ECONNETIC zorgt hierin voor o.a. de 
subsidieaanvragen, technisch onderzoek, fi nanciering, ontwikkeling en het beheer.

Bent u een ondernemers met een bedrijfspand met een dakoppervlak van minimaal 1.000 m² en 
een grootverbruikaansluiti ng (> 3x 100A), dan kunt u deelnemen. U kunt als u dat wilt ook mee-
investeren. 

Informati ebijeenkomst 23 januari a.s.
Meer weten? Kom dan naar op woensdag 23 januari van 16:00-18:00 uur naar de 
informati ebijeenkomst in Alkmaar, Kantoor HVC, Jadestraat 1, Alkmaar. U moet u hiervoor vooraf 
aanmelden via het aanmeldformulier op htt p://decra.zonopbedrijfsdaken.nl/.  




