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De gemeente heeft  samen met belangengroepen uit de omgeving een nieuwe inrichti ng-
splan voor de eesterduinweg laten ontwerpen. Dit plan en de uitvoeringsplanning willen 
we graag laten zien en toelichten. 

Wij nodigen u daarom van harte uit om op woensdag 17 juli tussen 15.00 en 18.00 uur naar 
de tent op het parkeerterrein aan de eesterduinweg te komen om de plannen te bekijken. 
Medewerkers van de gemeente en vertegenwoordigers van de aannemersbedrijf Strukton 
kunnen uw vragen beantwoorden.

Graag tot ziens op 17 juli.

Jongeren gezocht: ga mee naar 
democratiefestival
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Informatiemiddag Reconstructie 
Geesterduinweg

Dansen op Danny Vera, in gesprek met minister Ollongren of leren speechen als Obama, het 
kan op het democrati efesti val in Nijmegen. Gemeente Castricum organiseert een busreis 
naar dit unieke evenement. De bus van burgemeester Mans is nu nog leeg  Pak je kans en ga 
mee  Meld je dan aan via bestuurssecretariaat castricum.nl. et festi val wordt op 30 en 31 
augustus gehouden op het eiland Veur Lent in Nijmegen. De Castricumse bus gaat op zaterdag.

Wat gaat er gebeuren?
Het Democrati efesti val is bedoeld om onze democrati e te vieren. Een eigen mening hebben, 
met elkaar in discussie kunnen gaan en in vrijheid leven zijn zaken die we als vanzelfsprekend 
ervaren, maar dat is het niet. Het is goed om daar eens per jaar bij sti l te staan. Het festi val 
biedt een podium om je mening te verkondigen, met elkaar in gesprek te gaan, verdiepende 
vragen te stellen en kennis te maken met interessante (on)bekende ederlanders. Het is een 
bont gezelschap dat op het eerste landelijke Democrati efesti val aan bod komt. Sprekers als ugo 
Borst, Barbara Baarsma en Kajsa Ollongren zijn aanwezig, maar ook Merol, erman Pleij en 
cabareti er asper van der Laan komen naar ijmegen.

Er is nog veel meer te doen, bijvoorbeeld workshops, sportclinics en theater. Tegen de avond 
komen er optredens van arti esten, ook hier is ruimte voor eigen inbreng bij de Tante Joke 
Karaoke Band en het Singlefeestje.

Een festi val voor heel Nederland
Het Democrati efesti val is een initi ati ef van het Ministerie van Binnenlandse aken en 
Koninkrijksrelati es en de Vereniging van ederlandse emeenten. Het is grati s toegankelijk. 
Iedereen is welkom: jong en oud. Bezoekers kunnen zich aanmelden via de website www.
democrati efesti val.nu. aast open inschrijving zijn alle burgemeesters, commissarissen van de 
Koning en dijkgraven van ederland uitgenodigd om met een bus inwoners naar Veur Lent in 

ijmegen te komen. Deze oproep werd door burgemeester Mans warm beantwoord. 
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Tips om brandgevaar te verkleinen
• Let op waar je jouw auto neerzet. Een uitlaat en katal sator kunnen heet worden en bij 

parkeren in hoog, droog gras kan het een natuurbrand veroorzaken.
• Rook liever niet in natuurgebieden. Doe je het toch, maak je sigaret dan zorgvuldig uit 

voor je hem weggooit. Als er een rookverbod van kracht is, moet je je daar uiteraard aan 
houden.

• ooi afval in de daarvoor bestemde bakken. Afval, zoals bijvoorbeeld een glazen  es, kan 
de oorzaak zijn van brand. Een glazen  es waar de zon op schijnt, kan als vergrootglas 
werken en droge planten of gras in brand krijgen.

• Houd je wat betreft  het gebruik van barbecues, kampvuren en vuurkorven aan de regels 
die ter plekke gelden.

• Parkeer niet op bospaden of toegangswegen; brandweervoertuigen moeten alti jd vrij 
baan hebben.

• Wees extra alert als je op een heideveld of in een dennenbos bent. Hier is de kans op een 
snel uitbreidende brand groter dan in een loo  os.

En als er toch brand in de natuur is?
• Blijf kalm.
• Probeer niet zelf de brand te blussen.
• Vlucht naar een veilige plaats: de openbare weg, een groot verhard terrein of de 

bebouwde kom.
• Loop niet voor de brand uit of in de richti ng van de brand, maar haaks op de richti ng waar 

de brand vandaan komt
• Bel 112 en geef zo nauwkeurig mogelijk door waar u zich bevindt.

Natuurbrandrisico
De brandweer en natuurorganisati es maken onderscheid tussen twee fasen om aan te geven in 
welke risicofase de kans op natuurbrand zich bevindt:
 
• Fase 1: er geldt een regulier risico. Wees zoals alti jd voorzichti g met vuur in de natuur.
• Fase 2: het is al langere ti jd droog in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat een natuur-

brand ontstaat. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwik-
kelen. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode dan ook extra 
alert. Komt er bij onze 112-meldkamer een melding binnen van een natuurbrand? Dan rukken 
we uit met meer voertuigen.

Wat doet de brandweer
Om vuur geen kans te geven, werkt de brandweer samen met natuurbeheerders, recre-
ati eondernemers en overheden. Bij het beheer van natuurgebieden wordt onder meer aandacht 
besteed aan:
• Een goede bereikbaarheid van risicovolle gebieden.
• Aanwezigheid van bluswater.
• Aanwezigheid van vluchtwegen en vluchtplannen.
Een mogelijke inzet van verkenningsvliegtuigen om beginnende branden op te sporen

Wat kunt u doen?
Als inwoner of bezoeker kunt u ook bij fase 2 gerust de natuur in trekken  ebruik je gezond 
verstand: meld verdachte zaken meteen via 112 en houd je zoals alti jd aan de regels. Parkeer 
bijvoorbeeld in de aangewezen vakken en gooi afval in de prullenbak.

Benieuwd naar alle informati e? 
Kijk op htt ps://www.brandweer.nl/brandveiligheid/natuurbranden-open-vuur-in-de-natuur.

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 17 juli 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 
040719 Onderlangs 1  nabij begraafplaats Onderlangs en  de voetbalvelden Vitesse 22   
 in Castricum 
 Het aanleggen van een trap en een pad (WABO1901151)

 Visweg secti e C4526 in Limmen 
 Het bouwen van een woning (WABO1901154)
050719 Schulpvaart secti e C4460  in Castricum 
 Het inrichten van een ecologische verbindingszone tussen de duinen en Laag-
 Holland Schulpvaart (WABO1901159)
070719 Grutt o 51 in Castricum 
 Het plaatsen van een carport (WABO1901168)
 Stetweg 3 in Castricum 
 Het wijzigen van bestemming detailhandel naar bestemming wonen en het 
 verwijderen van een draagmuur (WABO1901173)
080719 Westerweg 156 in Limmen 
 Het wijzigen van de gevel (WABO1901179)
090719 uidkerkenlaan 5 in Limmen 
 Het plaatsen van een dakkapel (WABO1901184)
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Kijk op www.castricum.nl voor 
prakti sche info. 
Maak via de website en afspraak voordat 
u naar het gemeentehuis komt. 
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding 
openbare ruimte via de website. 

Like ons op Facebook en Twitt er
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: Whatsapp 06 19429661
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 

Openingsti jden 
Publieksbalies Gemeentehuis
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort, 
rijbewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het afh alen van klaar liggende reis-
documenten, regelen van pasjes voor het af-
valbrengstati on, bekijken van bouwplannen, 
het doorgeven van gevonden of verloren 
voorwerpen, het afgeven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op 
afspraak

Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH 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
Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Colofon
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100719 Eerste Groenelaan 54 in Castricum 
 Het plaatsen van een dakopbouw (WABO1901199)

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.
 • Ingetrokken: Schipperslaan 4g in Limmen 
    Het aanleggen van een uitweg (WABO1901144)
 
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres 
010719 Duinenboschweg 132 in Castricum  
 Het intern verbouwen van een Rijksmonument (WABO1900809)
090719 Mozartlaan 14 in Castricum.
 Het verbouwen van de woning (WABO1900952)
 Torenstraat 34 en 34a in Castricum 
 Het verbouwen van een winkelpand (WABO1900881)
 Saskerleidijk secti e F49 in Akersloot 
 Het plaatsen van een afrastering voor vee (WABO1900914)

Omzett en procedure
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is: 
Datum Adres 
110719 Sokkerwei 6 in Castricum
 Een deel van het gebouw brandveilig gebruiken als kinderdagverblijf’   
  (WABO1901051)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres 
030719 Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 57 in Limmen 
 Het plaatsen van een dakopbouw (WABO1900524)
090719 Pagenlaan 19 in Limmen 
 Het bouwen van een schuur en tuinkamer (WABO1900466)
 Poelven 1 t/m 60 in Castricum 
 Het renoveren van woningen (WABO1901034)
100719 Schipperslaan op het adres Rijksweg 127a in Limmen 
 Het aanleggen van een noodweg en creëren van een uitrit naar parkeerplaats  
 Schipperslaan (WABO1900639)
120719 Van Oldenbarneveldweg 7a in Castricum 
 Het wijzigen van de bestemming bedrijf naar wonen (WABO1900864)

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-vergunning
Datum Adres 
080719 Strand Castricum 
 Verleende evenementenvergunning MTB Beachmarathon Hoek van Holland - 
 Den Helder 2019 over het Strand van Castricum op 27 oktober 2019 tussen 10.00  
 uur en 14.30 uur verzenddatum besluit 8 juli 2019 (APV1900191)
090719 Westerplein 6 in Castricum 
 Verleende evenementenvergunning Hildes verjaardag 2019 Westerplein 6 in 
 Castricum op 20 oktober 2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur verzenddatum besluit 
 9 juli 2019 (APV1900378)
 Raadhuisplein, Castricum 
 Verleende evenementenvergunning doorlopend Uit je Bak Festi val 2019 
 Raadhuisplein, Castricum op 28 juli 2019 van 12.00 uur tot 23.00 uur 
 verzenddatum besluit 9 juli 2019 (APV1900591)

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 
via apv@debuch.nl of via 088 9097561.

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Verleende Dhw-vergunning
Datum Adres 
260419 Van Oldenbarneveldweg 12 in Castricum 
 Verleende drank- en horecavergunning Ristorante Vesuvio (WABO190024)

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 Horeca-
vergunningverlener via horeca@debuch.nl

Locati es Laadpalen
De verkeersbesluiten zijn met ingang van 17 juli 2019 gedurende zes weken digitaal in te zien 
via htt ps://www.offi  cielebekendmakingen.nl/.

Locati es:
• Van der Mijleweg 27, Bakkum, het plaatsen van een laadpaal, gepubliceerd op 17-07-2019.
• Duinakker 2, Bakkum, het plaatsen van een laadpaal, gepubliceerd op 17-07-2019.
• Schelgeest 53, Castricum, het plaatsen van een laadpaal, gepubliceerd op 17-07-2019.
• Dorpsstraat 69, Castricum, het plaatsen van een laadpaal, gepubliceerd op 17-07-2019.
• Van Polanenlaan 8, Bakkum, het plaatsen van een laadpaal, gepubliceerd op 17-07-2019.
• Breetjes 1, Limmen, het plaatsen van een laadpaal, gepubliceerd op 17-07-2019.
• Overtoom 17, Castricum, het plaatsen van een laadpaal, gepubliceerd op 17-07-2019.
• Dr. Leenaersstraat 27, Castricum, het plaatsen van een laadpaal, gepubliceerd op 17-07-   
   2019.
• Boccherinistraat 13, Castricum, het plaatsen van een laadpaal, gepubliceerd op 17-07- 
    2019.

Castricum, 17 juli 2019

Like ons op Facebook
Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: 
je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. 
Like de pagina en je kunt erover meepraten.




