
woensdag 20 juli 2022

Gemeentenieuws

Check paspoort en ID-kaart
Gaat u binnenkort op vakantie? 
Check op tijd of uw paspoort, ID-kaart en 
rijbewijs nog geldig zijn. Moet u die laten 
verlengen? Doe het op tijd en maak alvast 
online een afspraak: 
(www.castricum.nl/afspraak-maken). 
Wees op tijd, want de afspraak-agenda 
raakt snel vol en de eerste mogelijkheid 

voor een afspraak voor aanvraag, is soms 
pas over een paar weken. Ons bellen voor 
een afspraak gaat niet sneller, wij gebruiken 
dezelfde online afspraakmodule als u. 
Uw nieuwe reisdocument of rijbewijs 
kunnen wij op dit moment leveren volgens 
de gewoonlijke termijn van 6 werkdagen 
na de aanvraag. 

Voor de toewijzing van 2 parkeervakken nabij een oplaadpunt:

Ter hoogte van Pontweg 1, De Woude
Ter hoogte van Hendrik Casimirstraat 48, Castricum
Ter hoogte van De Tarp 29, Akersloot
Ter hoogte van Duinakker 25, Castricum
Ter hoogte van Breedeweg 50, Castricum
Ter hoogte van Lange Dresch 31, Akersloot
Ter hoogte van Beverwijkerstraatweg 6, Castricum
Ter hoogte van Laan van Albert’s Hoeve 138, Castricum
Ter hoogte van Dokter van Nieveltweg 2a
Ter hoogte van Kooiplein 2, Castricum
Ter hoogte van Schelgeest 1, Castricum
Ter hoogte van Pirola 14, Castricum
Ter hoogte van Ratelaar 1, Limmen
Ter hoogte van De Bloemen 50, Castricum

Het hele verkeersbesluit kunt u vanaf 18 juli 2022 vinden op: 
www.officielebekendmakingen.nl. In het verkeersbesluit staat beschreven hoe u, in de 
periode van 6 weken na publicatie, bezwaar kunt maken. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met David Verhaar, Team Verkeer via davidverhaar@debuch.nl.

Verkeersbesluit oplaadpunt

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Gerbrandsven 2 in Castricum, het tijdelijk plaatsen van een tunnelkas, verzenddatum 
11 juli 2022 (Z22 071848)
Gobatstraat 14 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, verzenddatum 8 juli 
2022 (Z22 078332)
Henri Schuytstraat 8 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
13 juli 2022 (Z22 076970)
Leo Toepoelstraat 16 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 
12 juli 2022 (Z22 075970)
Martin Luther Kinglaan 80 in Castricum, het realiseren van een erker aan de 
voorzijde, verzenddatum 7 juli 2022 (Z22 074014)
Molenbuurt 22a in Akersloot, het bouwen van een woning, verzenddatum 7 juli 2022 
(Z22 070082)
Mozartlaan 65 Akersloot, het verbouwen van de school, verzenddatum 8 juli 2022 
(Z22 073565)
Nuhout van der Veenstraat 14 in Castricum, het verbreden van de inrit, 
verzenddatum 7 juli 2022 (Z22 076713)
Torenstraat 71 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 13 juli 
2022 (Z22 063843)

Verlengen behandeltermijn

Walingstuin 45 in Castricum, het plaatsen van een glasvezelverdeelstation, verzend-
datum 13 juli 2022 (Z22 071800)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Hogere Waarde Wet geluidhinder
Verzoek hogere waarde Wet geluid-
hinder bouw woning Beatrixlaan 1B te 
Akersloot

Bij de gemeente Castricum is een verzoek 
ingediend ter vaststelling van een hogere 
waarde voor de realisatie van een woning 
gelegen op het perceel Beatrixlaan 1B te 
Akersloot. Het plan omvat  de bouw van 
een nieuwe woning.

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 derge-
lijke zone langs een weg zijn gelegen, die-
nen, in principe, op een dusdanige afstand 
van de weg te zijn gelegen dat de geluid-
belasting niet hoger wordt dan 48 dB Lden, 
zijnde de zogenaamde ‘voorkeurgrens-
waarde’ uit de Wet geluidhinder.

De geluidbelasting op de gevels van de 
nieuw te bouwen woning is, met een 
geluidbelasting van 53 dB Lden, hoger 
dan de voorkeurgrenswaarde, maar lager 
dan de in de Wet geluidhinder aangegeven 
maximale ontheffingswaarde. Om die reden 
kan hiervoor een zogenaamde hogere 
waarde worden vastgesteld.

Het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Castricum is dan 

ook van plan om vanwege de bouw van 
een nieuwe woning langs een bestaande 
weg, op grond van artikel 83, 2e lid en 
artikel 110a, 1e lid van de Wet geluidhinder, 
een hogere waarde vast te stellen.

De stukken van dit ontwerpbesluit liggen 
met ingang van 21 juli 2022 gedurende zes 
weken ter inzage bij de publieksbalie in het 
gemeentehuis van Castricum.

Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging 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 u 
boven aan de brief te vermelden ‘zienswijze 
ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluid-
hinder Beatrixlaan 1b te Akersloot’.
Indien u gebruik wilt maken van de moge-
lijkheid 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

Voor de toewijzing van 2 parkeervakken nabij een oplaadpunt:

Ter hoogte van Jasmijnlint 26, Limmen
Ter hoogte van Ossecamp 27, Castricum
Ter hoogte van Kerklaan 9a, Akersloot
Ter hoogte van Pageveld 21, Limmen
Ter hoogte van Thalia 1, Limmen
Ter hoogte van Nansenlaan 49, Castricum
Ter hoogte van Tulpenveld 112, Castricum

Het hele verkeersbesluit kunt u vanaf 19 juli 2022 vinden op: 
www.officielebekendmakingen.nl. In het verkeersbesluit staat beschreven hoe u, in de 
periode van 6 weken na publicatie, bezwaar kunt maken. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met David Verhaar, Team Verkeer via davidverhaar@debuch.nl.

Verkeersbesluit oplaadpunt

Verleend

Boccherinistraat 41 in Castricum, het kappen van een eikenboom, datum ontvangst 
10 juli 2022 (Z22 080154)
Lindenlaan 66 in Castricum, het realiseren van een dakopbouw, datum ontvangst 
13 juli 2022 (Z22 080717)
Pagenlaan 2 in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 7 juli 2022 
(Z22 079955)
Soomerwegh 1 en Beverwijkerstraatweg (op grasveld bij spoor) in Castricum, 
het plaatsen van reclame borden, datum ontvangst 12 juli 2022 (Z22 080546)
Van Duurenlaan 17 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 7 juli 
2022 (Z22 079976)
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

Bakkummerstraat 74 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 13 
juli 2022 (Z22 075875)
Bloemgaarde 80 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 13 juli 
2022 (Z22 077187)
Duinweg 7 in Castricum, het wijzigen van de gevels en het dak, verzenddatum 13 juli 
2022 (Z22 066924)
Dusseldorperweg 135 in Limmen, het wijzigen van de gevel en het dak van de woning 
(legalisatie), verzenddatum 13 juli 2022 (Z22 077313)



In deze rubriek laten we inwoners van de gemeente Castricum de revue passeren die op wat voor manier dan ook iets hebben bijgedragen aan het op de kaart zetten van de gemeente in de zin van leefbaar-
heid, saamhorigheid en opwaarderen van de leefomgeving.
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Omgevingsvergunningen

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 - 194 296 61 (whatsapp)

 info@castricum.nl

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)

Beatrixlaan 1b in Akersloot (Julianaweg achter 47 perceel A 3180), het bouwen 
van een woning, (Z045907)
Dr. Ramaerlaan 1 in Castricum, het herstellen en restaureren van het spuithuisje 
(monument), (Z22 063424)
Mozartlaan 65 Akersloot, het brandveilig gebruik van de OBS Rembrandtschool, 
(Z22 073567)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 21 juli 2022 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.

Ter info: Sinds 1 juli 2021 geen publicatie meer in Staatscourant 

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Prof. Winklerlaan 2 in Castricum, het brandveilig gebruiken van het gebouw (Z22 
067453)
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt met ingang van 21 juli 2022 zes weken ter inzage. 
Een belanghebbende kan binnen zes weken na   21 juli 2022  een beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621 2003 BR Haarlem. Voor meer informatie 
kunt u contact met ons opnemen.




