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Gemeentenieuws

Vijf nesten eikenprocessierups weggehaald

In Akersloot en Castricum heeft de 
gemeente de afgelopen weken op 
5 plekken nesten aangetroffen met de 
eikenprocessierups. Deze zijn meteen 
verwijderd. De eikenprocessierups 
komt voor in eikenbomen. De haartjes 
kunnen gezondheidsklachten geven, 
onder meer jeuk of irritatie aan 
huid of luchtwegen. Daarom maakt 
de gemeente actief werk van de 
bestrijding.

Dit jaar zijn de locaties waar de rups 
voorkomt hetzelfde gebleven, er zijn geen 
nieuwe locaties bijgekomen. Het gaat in 
Castricum om de Beverwijkerstraatweg en 
in Akersloot om de Sluisweg en meerdere 
plekken aan de Boschweg.

Melden
De gemeente vraagt om een nest te melden 
bij de gemeente. Dat kan overlast voorko-
men. Melden kan via Fixi.nl (of via de web-
site: www.castricum.nl/rups) of telefonisch.

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Dampegheestlaan 7 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
14 juli 2022 (Z22 080854)
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

De Drie Linden 3 in Limmen, het wijzigen van het bestemmingsplangebruik ten behoeve 
van een fitnesscentrum (legalisatie), verzenddatum 19 juli 2022 (Z22 067219)
Jan van Galenlaan 1 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
18 juli 2022 (Z22 078279)
Oranjelaan 2a in Castricum, het plaatsen van een tijdelijke huisvesting, verzenddatum 
20 juli 2022 (Z22 077042)
Ossecamp 26 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak, 
verzenddatum 14 juli 2022 (Z22 079793)
Tegenover Klein Dorregeest 12 in Akersloot, het vervangen van een schuilplaats voor 
vee, verzenddatum 18 juli 2022 (Z22 065706)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Uitgeesterweg 25 in Limmen (naast Uitgeesterweg 23), het bouwen van een 
woning, verzenddatum 15 juli 2022 (Z22 067554)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende standplaatsvergunning tijdelijk informatie bus internet, tv en telefo-
nie TriNed in de periode dinsdag 16 augustus 2022 tot en met 20 augustus 2022, 
Kooiplein in Castricum, verzenddatum 15 juli 2022 (Z22 075167)
Verleende evenementenvergunning Kermis Akersloot 2022 van vrijdag 5 augustus t/m 
maandag 8 augustus 2022, Kerklaan 1 -3 Akersloot, verzenddatum 19 juli 2022 (Z22 
063705)
Verleende evenementenvergunning kermisattracties Akersloot op 5 augustus 
tot en met 8 augustus 2022, op het Wilhelminaplein Akersloot, verzenddatum 
15 juli 2022 (Z22 067909)
Verleende evenementenvergunning Bakkum Bruist op zaterdag 10 september 
2022 in Bakkummerstraat Bakkum, verzenddatum 15 juli 2022 (Z22 065634)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

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 - 194 296 61 (whatsapp)

 info@castricum.nl

Volg ons
gemeente.castricum
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Castricum_nl

Subsidieplafond energiebesparende 
maatregelen bereikt
In de gemeente Castricum is aandacht 
gevraagd voor de mogelijkheid voor 
woningeigenaren en huurders om 
gebruik te maken van een eenmalige 
subsidie van maximaal € 80,- voor 
energiebesparende producten/
maatregelen; de zogenaamde RREW-
regeling. Het subsidieplafond voor 
deze actie is echter bereikt. Er kunnen 

dus geen nieuwe aanvragen meer 
worden ingediend.

Deze subsidie kon tot 31-07-2022 aange-
vraagd worden, tenzij het subsidieplafond 
eerder was bereikt. Dat is voor woningei-
genaren en huurders dus nu het geval. 
Meer dan 2.500 inwoners hebben gebruik 
gemaakt van deze regeling.




