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Ook deze zomer rijden de Kustbussen 
van Connexxion 
Een bezoek aan het strand van Callantsoog brengen? Een dagje 
Alkmaar of Bergen aan Zee? Met de Kustbus komt u er. 

Maak een afspraak via onze website. 
En lees de voorzorgsmaatregelen even door.

Komt u naar het gemeentehuis?

“U staat in een traditi e van ruim 
tweehonderd jaar Koninklijke 
onderscheidingen”, aldus 
burgemeester Toon Mans ti jdens 
de alternati eve Lintjesregen in 
cultureel centrum Geesterhage. De 
burgemeester reikte daar op vrijdag 3 
juli zes Koninklijke onderscheidingen 
uit aan inwoners van de gemeente: de 
heren Admiraal, Tromp, Splunter en 
Hoogland en mevrouw Van Dijck en 
mevrouw Lips. Een dag eerder kreeg 
mevrouw Gazendam al eenzelfde 
onderscheiding en aansluitend op de uitreiking in Geesterhage was er ook een lintje voor 
de heer Sander. Een feestelijke gelegenheid in juli in plaats van de offi  ciële Lintjesregen die 
vanwege corona niet door kon gaan op 24 april. 

Lintjes voor maatschappelijk 
betrokken inwoners

Het college heeft  het voornemen om op grond van arti kel 5.6 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening van de gemeente Castricum, om op 10-07-2020 de aanhangwagen van de openbare weg 
te laten verwijderen;
- Aanhangwagen zonder kenteken welke is geplaatst op de openbare weg, de Middenweg ter hoogte   
  van huisnummer 3b, 1906 AP te Limmen. Zaaknummer 415428

Wij wijzen erop dat de kosten voor het verwijderen van deze aanhangwagen ten laste van de eigenaar 
komen. Heeft  u vragen, dan kunt u op werkdagen bellen met de buitengewoon opsporingsambtenaren 
van de Gemeente Castricum tussen 09:00 en 10:00 uur via 14 0251.

Wegslepen aanhangwagen.

Van zondag 5 juli t/m zondag 
16 augustus 2020 rijden de Kustbussen 
weer in Noord-Holland Noord. Deze 
zogeheten zomerlijnen rijden ti jdens de 
zomervakanti e van de regio Noord van 
Alkmaar naar Bergen aan Zee (lijn 866), 
van Pett en naar Den Helder (lijn 851) 
en van Castricum naar Castricum aan 
Zee (lijn 868). De Kustbussen doen op 
hun route een groot aantal campings en 
verblijfsaccommodati es aan. Daardoor 
stapt u veelal voor de deur op en 
gemakkelijk uit bij de plaats van bestemming. 

Maatregelen Corona 
Reizen met de Kustbus is mogelijk maar wel inachtneming van de volgende maatregelen: 

• Koop vooraf uw kaartje online of reis met uw OV-chipkaart 
• Reis met een mondkapje en zet deze ti jdig op 
• Vermijd drukte 
• Houd voldoende afstand tot elkaar 
• Stap achterin in de bus 

Vervoerbewijzen 
Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus kunt u geen kaartje bij de buschauff eur 
kopen. Heeft  u geen OV chipkaart koop dan vooraf online een kaartje via overal.nl/kustbus. 
De kaartjes betaalt u eenvoudig met pin of creditcard. U heeft  de keuze uit een ritkaart of een 
Familiedagkaart. De ritkaart kost € 4 per persoon, hiermee maakt u een enkele reis. Kinderen 
t/m 11 jaar reizen grati s mee. Met de Familiedagkaart reist u de hele dag (na 09.00uur), met het 
hele gezin, voor € 10. 

Ga voor alle informati e over de Kustbussen, de voorwaarden en voor het kopen van een kaartje 
naar overal.nl/kustbus of voor de informati e over het reizen ten ti jde van Corona naar overal.nl/
corona. 

Connexxion wenst u een fi jne zomer! 

Foto van Ernest Selleger

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken ter uitvoering van de Wet 
milieubeheer bekend dat op grond van arti kel 8.41 van deze wet de volgende meldingen zijn 
ontvangen:

Acti viteitenbesluit milieubeheer 
•  Duinpad 3 (1901NG) te Castricum, het plaatsen van een propaantank van 1000 liter;
•  Tankcleaning Benelux B.V., Castricummer Werf 12 (1901RW) te Castricum, het oprichten van 

het bedrijf ten behoeve van het opslaan van materialen en voorzieningen voor het schilderen 
van gastanks.

In genoemd Besluit zijn voorschrift en gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven moeten 
voldoen. Deze voorschrift en richten zich op de bescherming van het milieu. Wij controleren deze 
bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschrift en.

Informati e:
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
(OD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.

Kennisgeving meldingen artikel 8.41 
Wet milieubeheer

Publicatie Castricum woensdag 8 juli 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Oranjelaan 2 a in Castricum, het plaatsen van de ti jdelijke huisvesti ng, datum ontvangst 
26 juni 2020 (WABO2001289)
Het Achtkant 25 in Limmen, het uitbreiden van de woning, datum ontvangst 25 juni 2020 
(WABO2001282)

Molenweg 15 in Limmen, het plaatsen van een opbouw, datum ontvangst 25 juni 2020 
(WABO2001286)
Dusseldorperweg 39 in Limmen, het plaatsen van een aanbouw, datum ontvangst 25 juni 
2020 (WABO2001285)
Amberlint kavel 21, in Limmen, het maken van een uitweg, datum ontvangst 27 juni 2020 
(WABO2001291)
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Kijk op www.castricum.nl voor
prakti sche info.
Maak via de website een afspraak voordat
u naar het gemeentehuis komt.
Iets kapot of zwerfvuil  Doe een melding
openbare ruimte via de website.

Like ons op Facebook en Twi  er
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: WhatsApp 06 25756160
E-mail: info castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00
tot 17.00 uur. Voor spoed 24/7

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur
postcode 1901:
sociaalteamcastricum1901 debuch.nl
postcode 1902:
sociaalteamcastricum1902 debuch.nl
overige postcodes:
sociaalteam-akerslootlimmendewoude
debuch.nl

Publieksbalies Gemeentehuis
Voor het aanvragen van uw paspoort, rij-
bewijs, ui  reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën maakt u vooraf een afspraak via 
afspraak.castricum.nl of 140251.
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum 

Milieustraat
Kom alleen als het echt noodzakelijk is!
Schulpstet 17, 1901 H Castricum di. t/m vrij.
van 8.30 tot 15.45 uur, za. van 9.00 tot 16.00
uur. 
Zie www.castricum.nl/afval voor openings-
ti jden, ook die van de gemeente Bergen, 
Heiloo en Uitgeest

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 H Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot
12.00 uur. Gesloten op maandag 1 juni.

estuur  gri   e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester of
wethouder(s): bestuurssecretariaat, tel. 14
0251, bestuurssecretariaat castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa s (buitengewone opsporingsambtenaren)
controleren en handhaven op het naleven
van de corona-maatregelen, regels voor bij-
voorbeeld parkeren, hondenpoep en afval.
boa debuch.nl

Colofon

Publicatie Castricum woensdag 8 juli 2020
Koning Willemstraat 1 in Castricum, het renoveren van de Maranathakerk, datum ontvangst 
29 juni 2020 (WABO2001297)
Van Oldenbarneveldweg 40 in Castricum, het brandveilig gebruik van het pand datum 
ontvangst 29 juni 2020 (WABO2001301)
Koningsduin 55 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde woning, 
datum ontvangst 30 juni 2020 (WABO2001309)
Buurtweg 6 in Akersloot, het bouwen van een berging, datum ontvangst 2 juli 2020 
(WABO2001329)
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 informati e kunt u contact met ons 
opnemen.

Verleend
Amberlint (kavel 8) in Limmen, het aanleggen van een uitrit, verzenddatum 26 juni 2020 
(WABO2001107)
Gasstraat 1 in Castricum, het verplaatsen van een bedrijfsloods met een halve meter ten 
opzichte van de erfgrens, verzenddatum 2 juli 2020 (WABO1901938)
Paulingstraat 2 in Castricum, .het plaatsen van een raamkozijn in de zijgevel van de woning, 
verzenddatum 30 juni 2020 (WABO2001250)
Amberlint (kavel 27) in Limmen, het aanleggen van een uitrit, verzenddatum 26 juni 2020 
(WABO2001060)
Prins Hendrikstraat 34 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 29 juni 
2020 (WABO2000885)
Kapelweg 42 in Limmen, het wijzigen van de erker, verzenddatum 30 juni 2020 
(WABO2000919)
Walnootlint 1 in Limmen, het bouwen van een berging, verzenddatum 30 juni 2020 
(WABO2001105)
Willem Lodewijkstraat 22 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 29 
juni 2020 (WABO2000922)

Prins Mauritsstraat 39 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 29 juni 
2020 (WABO2001127)
Lindenlaan 30 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 30 juni 2020 
(WABO2001523)
Hogeweg 92 in Limmen, het ti jdelijk bewonen van woonunits gedurende het bouwen van 
een woning, verzenddatum 2 juli 2020 (WABO2000918)
Molenlei (secti e A3119) in Akersloot, het bouwen van een hal, verzenddatum 2 juli 2020 
(WABO2000734)
Brakersweg 53 in Castricum, het bouwen van een tuinberging, verzenddatum 2 juli 2020 
(WABO2000839)
Boekel 17 in Akersloot, het wijzigen van de kap van de woning, verzenddatum 1 juli 2020 
(WABO2000891)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Kerkweg 53 in Limmen, het vergroten van de woning (WABO2000915)
Kooiplein 24 a in Castricum, het wijzigen van bestemming winkelruimte naar woonruimte 
(WABO2000997)
Woude 1 in De Woude, het betegelen van een tuin (legalisati e) (WABO2000896)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Dusseldorperweg 76 in Limmen, het renoveren en restaureren van RK kerk H.Cornelius (fase 
2), verzenddatum 2 juli 2020 (WABO1801879)
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt vanaf 8 juli 2020 zes weken ter inzage. Een 
belanghebbende kan binnen zes weken na 9 juli 2020 een beroepschrift  indienen bij de 
Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621 2003 BR Haarlem. Voor meer informati e kunt u 
contact met ons opnemen.
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Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Bezoek onze website:
WWW.50PLUSWIJZER.NL




