
woensdag 6 april 2022

Gemeentenieuws

Gemeente haalt weesfietsen weg bij station

Wij gaan de weesfietsen weghalen bij het 
station. Een weesfiets is een fiets die in de 
openbare ruimte staat en al langere tijd niet 
meer is gebruikt. Ze houden onnodig stal-
lingsplekken bezet.

Om zeker te weten dat het om weesfiet-
sen gaat, krijgen zulke rijwielen eerst een 

label. Staat die fiets met label er na 4 weken 
nog steeds, dan wordt hij verwijderd. De 
gemeente gaat in het weekend van 16 en 
17 april de weesfietsen labelen.

Geen weesfiets?
Wie toch zijn fiets terug wil, kan contact 
opnemen met de gemeente.

Fonds Gehandicaptensport
collecteert van 3 t/m 9 april 2022.

Afsluiting spoorwegovergang 
Vinkebaan en Oranjelaan
Op 15 april 2022 van 7.00 tot 20.00 uur is 
de spoorwegovergang Vinkebaan in 
Castricum afgesloten voor al het verkeer. 

Op 16 april 2022 van 7.00 tot 23.00 uur is 
de spoorwegovergang Oranjelaan in 
Castricum afgesloten voor al het verkeer.

De spoorstaven van de overwegen worden 
vervangen. Het verkeer wordt omgeleid. 
Dit wordt met borden aangegeven.

Contract opkoper oud papier en karton
De gemeente Castricum heeft een opkoper 
geselecteerd voor het inzamelen en ver-
werken van oud papier en karton, namelijk 
de firma GP Groot uit Alkmaar. Het con-

tract loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 
december 2024. Heeft u opmerkingen of 
vragen over deze selectie dan kunt u een 
e-mail sturen naar inkoop@debuch.nl

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Brakersweg 10 in Castricum, het realiseren van een B&B, datum ontvangst 
28 maart 2022 (Z22 066640)
Duinweg 7 in Castricum, het wijzigen van de gevels en het dak, datum ontvangst 
30 maart 2022 (Z22 066924)
Dusseldorperweg 73 in Limmen, het vergroten van een bedrijfsruimte, 
datum ontvangst 30 maart 2022 (Z22 066873)
Meerweg 1 in Akersloot, het vergroten van de woning, datum ontvangst 27 maart 
2022 (Z22 066493)
Narcissenveld 44 in Castricum, het wijzigen van de voorgevel (kozijnen), 
datum ontvangst 29 maart 2022 (Z22 066725)
Oranjelaan 43 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
30 maart 2022 (Z22 066841)
Schoutenbosch 77 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
26 maart 2022 (Z22 066489)
Sifriedstraat 32 in Castricum, het realiseren van een B&B, datum ontvangst 
28 maart 2022 (Z22 066578)
Van Duurenlaan 11 in Castricum, het plaatsen van zonnepanelen, datum ontvangst 
30 maart 2022 (Z22 066939)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen.

Verleend

Eerste Groenelaan 42 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, 
verzenddatum 24 maart 2022 (Z22 063891)
Goudenregenlaan 29 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
31 maart 2022 (Z22 062279)
Schulpstet 24 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 30 maart 
2022 (Z22 058935)
Torenstraat 85 in Castricum, het plaatsen van een erker, verzenddatum 29 maart 
2022 (Z22 065299)
Van Oldenbarneveldweg 9, 9a en 9b in Castricum (nr. 9), het realiseren van 
3 appartementen, verzenddatum 18 maart 2022 (WABO2100952)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Kogerpolder, kadastraal perceel Sectie E, nrs, 750,574,746,749,614,573,575,753 
en 752 in De Woude, het revitaliseren van het recreatieterrein Woudhaven 
(WABO2002311)
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt met ingang van7 april 2022 t/m 18 
mei 2022 zes weken ter inzage. Een belanghebbende kan binnen zes weken na  7 
april 2022 beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. De 
omgevingsvergunning is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en te 
vinden door te zoeken NL.IMRO.0383.OVWOUDHAVEN-VG01. 

Kijk voor meer informatie 

op onze website:
www.castricum.nl
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1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
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info@castricum.nl

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl




