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Zaterdag 25 september is het burendag
Wilt u een gezamenlijke activiteit in uw 
wijk organiseren of wilt u de contacten in 
uw wijk versterken? Kijk op de website   
www.burendag.nl. Hier staan informatie 
en tips voor het organiseren van een 

leuke burendag. U heeft tot en met 
15 augustus de tijd om een aanvraag 
tot maximaal € 400 in te dienen bij het 
Oranje Fonds om uw Burendagplan te 
kunnen uitvoeren.

Gemeentenieuws

Het herbestemmen van het perceel ten behoeve van de realisatie van twee 
natuurinclusieve woningen in één bouwmassa met terras zonder tuin.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op 
o cielebekendmakingen nl vindt u de o ci le publicatie  Vana  29 juli 2021 tot en 
met 9 september 2021 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis  ijdens deze 
periode kunt u een zienswijze indienen. Op het gemeentehuis kunt u ook vinden het 
bijbehorende besluit hogere grenswaarden  egen dit besluit kunnen geen zienswijzen 
worden ingediend.

Voor meer in ormatie kunt u contact opnemen met oris den Breejen, a deling 
uimtelijke Ontwikkeling via (088) 909 7000

Ontwerp bestemmingsplan Heereweg naast 62 

Inhoud
Het plan voorziet in de realisatie van natuur in de anderij oord, gelegen ten 
noorden van de Oude chulpweg en ten westen van de spoorlijn, grenzend aan het 
Noordhollands duinreservaat. Daarnaast biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid 
om aan het oostelijk deel van de Geversweg maximaal drie nieuwe woningen te 
bouwen ter compensatie van de gronden die worden ingebracht voor natuurrealisatie 
en de bedrijfsopstallen die worden gesloopt.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op 
o cielebekendmakingen nl vindt u de o ci le publicatie  Vana  29 juli 2021 tot en met 
8 september 2021 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis  ijdens deze periode 
kunt u een zienswijze indienen.

Voor meer in ormatie kunt u contact opnemen met ichard van den Haak, team 
Plannen en Projecten via 14 0251.

Ontwerp bestemmingsplan Zanderij Noord

Inhoud bestemmingsplan
Het plan voorziet in de realisatie van natuur in de anderij oord, gelegen ten noorden 
van de Oude chulpweg en ten westen van de spoorlijn, grenzend aan het oord-
hollands duinreservaat. Daarnaast biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid om 
aan het oostelijk deel van de Geversweg maximaal drie nieuwe woningen te bouwen 
ter compensatie van de gronden die worden ingebracht voor natuurrealisatie en de 
bedrijfsopstallen die worden gesloopt.

Verzoek hogere waarde Wet geluidhinder voor drie woningen aan de Geversweg 
in Castricum.

Bij de gemeente Castricum is een verzoek ingediend ter vaststelling van hogere waar-
den voor de hierboven genoemde drie woningen aan de Geversweg.

De geluidbelasting op de drie nieuwe woningen aan de Geversweg is ten gevolge van 
het spoorwegverkeer met 62 dB hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB, maar 
lager dan de maximale toelaatbare waarde van 68 dB.
Omdat de voorkeursgrenswaarde is overschreden zijn bron- en overdrachtmaatregelen
onderzocht. Er kunnen raildempers worden toegepast op de spoorlijn. De geluidreduc-
tie met raildempers is circa 3 dB. De reductie is dusdanig klein dat dit waarschijnlijk 
niet nancieel doelmatig is voor dit plan  Het toepassen van geluidschermen kan tegen 
bezwaar lopen vanuit landschappelijk oogpunt. Daarnaast zijn de kosten dermate hoog 
dat dit waarschijnlijk niet nancieel doelmatig is voor dit plan  Bij de bouwaanvraag zal 
de geluidwering van de gevels moeten worden bepaald, om de

binnenwaarde van 33 dB te waarborgen. Hierna is wel sprake van een aanvaardbaar 
woon- en leefklimaat.
Het college van burgemeester en wethouders is van plan om op grond van artikel 83 jo 
110a van de Wet geluidhinder, met betrekking tot de drie woningen een hogere waarde 
vast te stellen van 62dB.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
e stukken van dit ontwerp besluit liggen vana  donderdag 29 juli 2021 tot en met 

8 september 2021 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. 

 OP  in verband met het Corona virus is het gemeentehuis beperkt open  
Wij verzoeken u dan ook eerst telefonisch contact (14 0251) op te nemen indien u de 
stukken fysiek wilt bekijken. 

Hoe kunt u reageren?
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar 
voren brengen bij burgemeester en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), 
onder vermelding en ‘zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan Zanderij Noord’

Meer informatie
Voor het indienen van mondelinge zienswijze (op a spraak) en meer in ormatie  
dhr   van den Haak, tel  14 0251 Castricum

Castricum, 28 juli 2021

Bekendmaking ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder, bestemmingsplan ‘Zanderij Noord’.

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)

 06 257 561 60 (whatsapp)
 info@castricum.nl

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 Castricum_nl
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Aangevraagd

Dorpsstraat 30 in Castricum, het wijzigen van de zij- en voorgevel, datum ontvangst 
20 juli 2021 (WABO2101524)
Dotterbloem 27 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 20 juli 
2021 (WABO2101525)
Oosterzijweg 9 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 21 juli 
2021 (WABO2101531)
Rollerusstraat 6 in Castricum, het plaatsen van 2 dakkapellen en het uitbreiden van 
de verdieping, datum ontvangst 21 juli 2021 (WABO2101529)
Terrein de Skulper Akersloot tussen ‘t Stet en de Noord, het realiseren van een 
brug, datum ontvangst 16 juli 2021 (WABO2101509)
Torenstraat 73 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 16 juli 
2021 (WABO2101506)
Zeeweg 31 in Castricum, het tijdelijk realiseren van een winterstalling, datum 
ontvangst 19 juli 2021 (WABO2101520)
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

Raadhuisplein 3a t/m 3k en 3m t/m 3n en 3p t/m 3z in Castricum (nr. 3), 
het bouwen van 24 appartementen, verzenddatum 19 juli 2021 (WABO2002640)
Van Oldenbarneveldweg 37a in Castricum, het plaatsen van een overkapping, 
verzenddatum 22 juli 2021 (WABO2100803)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Dopheide 2 in Limmen het vergroten van de woning, verzenddatum 22 juli 2021 
(WABO2100857)
Julianaweg 11 in Akersloot het vergroten van de woning, verzenddatum 19 juli 
2021 (WABO2101205)
Wagnerlaan 8 in Akersloot, het vergroten van de woning en het plaatsen van een 
dakkapel, verzenddatum 21 juli 2021 (WABO2101166)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overig vergunningen 

Evenementenvergunning kermisattracties terrein Klaas Hoornlaan Akersloot 
2021, vrijdag 30 juli t/m maandag 2 augustus 2021, verzenddatum 22 juli 2021 
(APV2000847)
Evenementenvergunning kermisattracties terrein De Brink Castricum 2021 (gras 
ernaast) van zaterdag 7 t/m dinsdag 10 augustus 2021, verzenddatum 23 juli 2021 
(APV2100416)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
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