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lle oﬃciële publicaties online
Vanaf 1 juli kunt u al on e oﬃciële
publicaties online lezen, op de website
www.oﬃcielebekendmakingen.nl. Via
de overkoepelende site www.overheid.
nl kunt u daar makkelijk zelf in zoeken.
U kunt er zelfs een abonnement instellen
om automatisch meldingen te krijgen van
bekendmakingen in uw buurt.
Landelijke plicht
Onze gemeente is, net als alle
andere gemeenten in ons land,
vanaf 1 juli verplicht om alle oﬃciële
publicaties online te doen op www.
oﬃcielebekendmakingen.nl. On e
gemeente heeft daar een eigen
gemeente(tab)blad, met daarin onze

lokale bekendmakingen.
Nu al publiceren we een heel groot deel
van on e oﬃciële bekendmakingen
online; en straks dus allemaal.
Bijvoorbeeld welke aanvragen voor
een omgevingsvergunning we hebben
ontvangen. Of voor welke activiteiten
toestemming is gegeven (dus ‘verleende
vergunningen’), een verkeersbesluit of een
verordening.
Altijd een actueel overzicht
Via de overkoepelende site www.
overheid.nl kunt u eenvoudig een
actueel overzicht krijgen van onze lokale
bekendmakingen. U kiest dan voor de
button ‘berichten uit de buurt’ en daarna

de keuze ‘wat speelt er in de buurt’.
U kunt ook een overzicht krijgen van
meldingen uit een andere gemeente, als
u dat wilt. U vult dan in het zoekvak de
postcode in die daarbij hoort.
Automatisch op de hoogte
U kunt zich ook abonneren op
nieuwe bekendmakingen. Dan krijgt u
automatisch een melding van besluiten
die uw buurt raken. Dit heet de
Attenderingsservice. U kunt zich hiervoor
inschrijven via www.overheid.nl; kies de
button ‘berichten uit de buurt’ en dan
‘altijd op de hoogte’. Komt u er niet uit?
dan kunt u ons bellen op ons algemene
telefoonnummer.

Hogere Waarde Wet geluidhinder
Verzoek hogere waarde Wet
geluidhinder Schouw 1 te Akersloot.
Bij de gemeente Castricum is een
verzoek ingediend ter vaststelling van een
hogere waarde voor de realisatie van tien
appartementen op het perceel Schouw 1
te Akersloot.
Alle wegen, met uitzondering van de
30 km/uur wegen, zijn, op basis van
de Wet geluidhinder, voorzien van een
geluidzone. Nieuwe geluidgevoelige
bestemmingen, zoals woningen, welke
binnen een dergelijke zone langs een
weg zijn gelegen, dienen, in principe, op
een dusdanige afstand van de weg te
zijn gelegen dat de geluidbelasting niet
hoger wordt dan 48 dB Lden, zijnde de
zogenaamde ‘voorkeurgrenswaarde’ uit
de Wet geluidhinder.
Uit het, in het kader van de
bestemmingsplan procedure, uitgevoerde
akoestisch onderzoek blijkt dat de
geluidbelasting op de gevels van de
appartementen, als gevolg van het
wegverkeer op de Provincialeweg N244
(Alkmaar – Purmerend), een hogere
geluidbelasting dan de voorkeurgrenswaarde van 48 dB zal gaan
optreden.

Aangezien de geluidbelasting op de
gevels van de woningen, met een
geluidbelasting van 53 dB Lden, echter
lager is dan de in de Wet geluidhinder
aangegeven ma imale ontheﬃngswaarde
kan hiervoor een zogenaamde hogere
waarde worden vastgesteld.
Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Castricum
is dan ook van plan om vanwege de
aanleg en het wijzigen van een weg,
op grond van artikel 83 van de Wet
geluidhinder en artikel 3.3 van het Besluit
geluidhinder, een hogere waarde vast te
stellen.
De stukken van dit ontwerpbesluit liggen
met ingang van 1 juli 2021 gedurende zes
weken ter inzage bij de publieksbalie in
het gemeentehuis van Castricum.
Gedurende de termijn van
terinzagelegging kunnen
belanghebbenden schriftelijk of
mondeling een zienswijze naar voren
brengen bij het college van burgemeester
en wethouders.
Uw schriftelijke zienswijze kan worden
gericht aan het college van burgemeester
en wethouders van Castricum, postbus
1301, 1900 BH Castricum. Wij verzoeken
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u boven aan de brief te vermelden
‘zienswijze ontwerpbesluit hogere waarde
Wet geluidhinder Schouw 1 te Akersloot’.
Indien u gebruik wilt maken van de
mogelijkheid een mondelinge zienswijze
naar voren te brengen, dan kunt u
binnen de genoemde termijn van zes
weken, maar tenminste één week voor
het einde van de ter inzage legging, een
afspraak maken met K. Adema, afdeling
Plannen en Projecten, bereikbaar via
telefoonnummer 14 0251 of via mail:
keesadema@debuch.nl
Castricum, 30 juni 2021
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Castricum
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Landschap Noord-Holland beheert sinds
dit jaar ook alle ecologische gebieden in
de gemeente Castricum. Om inwoners
te informeren over wat de organisatie
doet, plaatst Landschap Noord-Holland
sinds kort speciale kleurpaaltjes met een
QR-code bij de werkzaamheden. Als u de
QR-code scant met uw mobiele telefoon, wordt u automatisch doorgelinkt
naar de website. Daar kunt u vervolgens
alle informatie vinden. Over Landschap
Noord-Holland Het is een stichting die
zich inzet voor bescherming en behoud
van natuur, waardevolle landschappen
en cultuurhistorisch erfgoed. Landschap
Noord-Holland begon in 1936 als een
initiatief van een clubje natuurliefhebbers,
maar groeide uit tot een maatschappelijke
organisatie met 97 eigen natuurgebieden. De stichting koopt natuur op, vormt
landbouwgronden om tot nieuwe natuur
en zet zich in voor de biodiversiteit. Ruim
33.000 beschermers, duizenden vrijwilligers en sponsors helpen daarbij. Landschap Noord-Holland voert opdrachten uit
voor diverse opdrachtgevers, waaronder
de gemeente Castricum. Daarnaast buigt
de organisatie zich over complexe vraagstukken die bijdragen aan een duurzame
leefomgeving voor mens en dier.
Wilt u meer te weten komen over Landschap Noord-Holland en wat de stichting
voor de gemeente betekent? Neem een
kijkje op de website: www.landschapnoordholland.nl
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Verlengen behandeltermijn

Boterbloem 9 in Castricum, het plaatsen van zonnepanelen, datum ontvangst 23 juni
2021 (WABO2101337)
Burg Boreelstraat 15 in Castricum, het uitbreiden van de verdieping, datum ontvangst 22 juni 2021 (WABO2101327)
Cieweg 29 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 17 juni 2021
(WABO2101306)
Geesterduinweg 9 in Castricum, 24-6 het plaatsen van een ﬁetsenberging bij
Apotheek Geesterduin, datum ontvangst 22 juni 2021 (WABO2101332)
Geversweg 2 a in Castricum, het bouwen van een woning, datum ontvangst 17 juni
2021 (WABO2101304)
Leo Toepoelstraat 5 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum
ontvangst 20 juni 2021 (WABO2101318)
Poelven 25 in Castricum, het bouwen van een schuur, datum ontvangst 18 juni 2021
(WABO2101310)
Prof. van der Scheerlaan 14 in Castricum, het bouwen van een schuur, datum
ontvangst 17 juni 2021 (WABO2101305)
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.

Van Oldenbarneveldweg 37a in Castricum, het plaatsen van een overkapping,
verzenddatum 22 juni 2021 (WABO2100803)
Zeeweg 45 in Castricum, het wijzigen van de gevel, verzenddatum 24 juni 2021
(WABO2100974)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd
Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)
Jasmijnlint 21, 23 en 25 te Limmen ( C, nr.4127 en 4248) het bouwen van drie woningen, verzenddatum 24 juni 2021 (WABO2001941)
Pontweg-Noord 13 t/m 23 te Akersloot (oneven) en Schouw 1b t/m 1e te
Akersloot (Schouw 1) het bouwen van 10 appartementen, verzenddatum 24 juni 2021
(WABO2002199)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 1 juli 2021 zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kan
een ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor meer informatie kunt u
contact met ons opnemen.
Ontwerp bestemmingsplan Kooiweg 8

Verleend

• Het splitsen van het perceel ten behoeve van de realisatie van twee vrijstaande
Amberlint 7 in Limmen, het aanleggen van een uitweg, verzenddatum 17 juni 2021
woningen met tuin.
(WABO2101120)
De Skulper 20, De Skulper 2 t/m 16 (even) en Molenbuurt 24 (achter) in Akersloot,
Ter inzage
het plaatsen van een glazen vouwwand op een aantal balkons, verzenddatum 23 juni
Het ontwerp bestemmingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op oﬃ2021 (WABO2101143)
cielebekendmakingen.nl vindt u de oﬃciële publicatie. Vanaf 1 juli 2021 tot en met 12 18 juni 2021
Dusseldorperweg 133 in Limmen, het uitbreiden van de woning, verzenddatum 23
augustus 2021 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze periode kunt
18 juni 202
juni 2021 (WABO2100631)
u een zienswijze indienen.
Gasstraat 3 in Castricum, het wijzigen van de gevel en realiseren van extra units,
verzenddatum 24 juni 2021 (WABO2100476)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joris den Breejen, afdeling RuimteGoudenregenlaan 30 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum
18 juni 2021
lijke Ontwikkeling via (088) 909 7000.
23 juni 2021 (WABO2101026)
Jan van Galenlaan 16 in Castricum, het plaatsen van een nieuw kozijn, verzenddatum
22 juni 2021 (WABO2100950)
Kastanjelaan 17 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen en het wijzigen van de
gevel, verzenddatum 17 juni 2021 (WABO2100812)
18 juni 2021
Op 26 juni zetten we stap 4 van het openingsplan en gaat alles open. 1,5 meter afstand houden
Koekoeksbloem 10 in Castricum, het wijzigen van de gevel, verzenddatum 23 juni
Op 26 juni zetten we stap 4 van het openingsplan en gaat alles open. 1,5 meter afstand houden
is de norm. Als dit niet mogelijk is, zoals in een discotheek, dan heb je een coronatoegangsbewijs
2021 (WABO2101269)
is de norm. Als dit niet mogelijk is, zoals in een discotheek, dan heb je een coronatoegangsbewijs
nodig. Dit geldtnodig.
ook voor
evenementen die per 30 juni zijn toegestaan.
Koningsweg 60b, Akersloot (Koningsweg 60/60a), het tijdelijk plaatsen van
Dit geldt ook voor evenementen die per 30 juni zijn toegestaan.
Op 26 juni zetten we stap 4 van het openingsplan en gaat alles open. 1,5 meter afstand houden
een mantelzorgwoning, voor een periode van 5 jaar, verzenddatum 8 juni 2021
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Hogeduin 15 in Castricum, het vergroten van de berging, verzenddatum 23 juni 2021
Was vaak je handen.
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(WABO2100864)
Basisregels
Hoest en nies in je
Molenlei 7 in Akersloot, het uitbreiden van een kantoor, verzenddatum 22
juni 2021
elleboog.
(WABO2100670)
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